
Біля меморіальної дошки Героям 
Небесної сотні, що в селі Великі Гаї, 
20 лютого було людно. Представники 
влади, громадськості та місцеві жителі 
прийшли, щоб поринути в спогади про 
ті страшні події, які пережила наша 
країна чотири року тому. 18, 19, 20 
лютого 2014-го — дні, коли від болю 
завмирало серце, коли, чи не вперше, 
ми зрозуміли значення слів «відда-
ність», «нація», «патріотизм», «само-
пожертва».

З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло 
найбільше людей — 78 осіб. Наймолодшому 
— Назару Войтовичу — було 17, а найстар-
шому — Івану Наконечному — 83. Окрім укра-
їнців, жертвами режиму Януковича стали пред-
ставники й інших національностей. Усі вони 
увійшли до меморіалу мучеників за українську 
незалежність — Небесної сотні. 

99-ти бійцям Небесної сотні Президент Украї-
ни Петро Порошенко посмертно присвоїв зван-
ня Героїв України, а троє іноземців — білорус 
Михайло Жизневський, грузини  Зураб Хурція і 
Давид Кіпіані — посмертно нагороджені орде-
нами Героїв Небесної сотні.

Історія України написана не чорнилом, а 
кров’ю… Події листопада 2013 – лютого 2014-го 
вийшли за межі логіки. Там, на Майдані, згурту-
валась українська нація. Гімн набув нового зву-
чання, а кольори національного стягу ніколи ще 
не були такими символічними, як на тлі невинної 
крові Героїв Небесної сотні.

— Небесна сотня ціною власного життя до-
сягла набагато більше, ніж усі політики за роки 
української незалежності — вона об’єднала 
Україну. Невинно вбиті сини і дочки нашої держа-
ви показали, що любов до Батьківщини — біль-
ша за любов до життя, яке вони віддали за наше 
майбутнє. Тож нехай пам'ять про загиблих згур-
тує нас, живих. Дасть нам силу і волю, мудрість 
і наснагу для зміцнення нашої держави на на-
шій землі, — сказав під час мітингу-реквієму, 
присвяченому пам’яті Героїв Небесної сотні, 
голова Тернопільської РДА Олександр Похи-
лий.

Як слушно зауважили ведучі заходу, Майдан 
став новим відліком історії нашої держави. На-
стоятель місцевого храму отець Володимир 
Хома відправив поминальну панахиду за заги-
блими воїнами Небесної сотні. У виконанні ар-
тистів звучали тужливі пісні про події 2014-го, а 
Юлія Сушко прочитала надзвичайно емоційну 
та душевну поезію, яка повернула усіх у ту зиму, 
що нас змінила…

До присутніх звернувся голова Тернопіль-
ської районної ради Андрій Галайко.

— Кожен на своєму місці має робити усе для 
того, аби ця трагедія більше ніколи не повто-
рилася. Творімо Україну такою, про яку мріяли 
наші Герої Небесної сотні і за яку віддали най-
цінніше — життя, — зазначив Андрій Васильо-
вич.

А голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман 
закликав кожного вшановувати пам’ять Ге-
роїв своєю працею на благо народу, за щасливе 
майбутнє якого вони загинули. 

Представники влади та громадськості покла-
ли квіти до меморіалу Героям Небесної сотні у 
Великих Гаях та запалили лампадки на знак ве-
ликої шани та вдячності янголам Майдану.

Описати глибину трагедії, що сколихнула 
увесь світ, і болю, який впав невимовним тя-
гарем на Україну, не під силу нікому. Ми бу-
демо пам’ятати Героїв Небесної сотні, адже 
їх кров’ю омита нова держава, яку оберігає 
небесна варта…

Лілія КУЛЕНИЧ.
Продовження теми на стор. 9.

Тема тижня

Не забуваймо янголів Майдану…
А сотню вже зустріли Небеса. 
Летіли легко, хоч Майдан ридав…
І з кров'ю перемішана сльоза,
А батько сина ще не відпускав.

Й заплакав Бог, побачивши загін:
Спереду — сотник , молодий, вродливий,
І юний хлопчик в касці голубій,
І вчитель літній — сивий-сивий.

І рани їхні вже не їм болять. 
Жовто-блакитний стяг покрив їх тіло. 
Як крила ангела, злітаючи назад,
Небесна сотня в вирій полетіла…

Людмила МАКСИМЛЮК.

Пам’ятаймо Героїв!
Уродженці Тернопілля:
Олександр Капінос, с. Дунаїв Кременецького району;
Устим Голоднюк, м. Збараж;
Назар Войтович, с. Травневе Збаразького району;
Тарас Слободян, м. Тернопіль;
Ігор Костенко, с. Зубрець Бучацького району;
Василь Мойсей, с. Зубрець Бучацького району;
Василь Аксенин, с. Литячі Заліщицького району.
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Офіційне  |  Колегія

Депутатська приймальня На часі

Першим на колегії розглянули проект 
Програми соціально-економічного та куль-
турного розвитку Тернопільського району 
на 2018 рік, доповідав начальник відділу 
економічного та агропромислового роз-
витку і торгівлі РДА Володимир Заверуха. 
За його словами, ця програма базується на 
аналізі соціально-економічної ситуації, що 
склалася у попередні роки, на прогнозах, 
які враховують стан розвитку провідних 
галузей господарства району, а також вну-
трішні та зовнішні чинники. 

— Згідно з проведеним аналізом, у 2018 
році обсяг валового сукупного продукту 
основних сфер матеріального виробництва 
прогнозується в сумі 2269,8 млн грн, що на 
5,1% більше, ніж рівень, досягнутий у 2017 
році. Питома вага промисловості у валово-
му сукупному продукті становитиме 58,8%, 
сільського господарства – 31,9%, будівни-
цтва  – 9,3%. Збільшення обсягу валового 
регіонального продукту пояснюється на-
рощуванням обсягів виробництва у про-
мисловості, сільському господарстві, будів-
ництві. Прогнозується збільшення обсягів 
роздрібного товарообігу та платних послуг, 
— розповідає Володимир Заверуха.

А головними цілями реалізації заходів 
у галузі культури на 2018 рік є створення 
умов для розвитку культури і мистецтва, 
збереження культурної спадщини, есте-
тичне виховання дітей та молоді, відро-
дження та популяризація традиційної 
народної культури.

Доповідаючи про виконання бюджету 
Тернопільського району та районного бю-
джету за 2017-й рік, начальник фінансо-
вого управління РДА Ольга Казимирів 
відзначила позитивну динаміку — обсяг 
зведеного бюджету Тернопільського райо-
ну за 2017 рік за доходами загального та 
спеціального фондів становить 571689,4 
тис. грн та за видатками – 559214,4 тис. грн  
(детальніше про це читайте у звіті голови 
РДА на 4-5 сторінці).

— До зведеного бюджету Тернопільсько-
го району надійшло 135871,4 тис. грн  влас-
них доходів, уточнений план виконано на 
121,1%, одержано понад план 23650,9 тис. 
грн. В процесі виконання місцевих бюдже-
тів досягнуто приросту надходжень до за-
гального фонду, порівняно з 2016 роком, на 
47751,2 тис. грн або 54,2%. Уточнений план 
щодо доходів загального фонду виконали 
всі 28 місцевих бюджетів та районний бю-
джет. Також було забезпечено виконання 
запланованих показників за основними 
бюджетоутворюючими джерелами доходів, 
— констатує Ольга Борисівна.

Про стан використання земель в ра-
йоні за 2017-й рік повідомив начальник 
міськрайонного управління у Тернопіль-
ському районі та м. Тернополі ГУ Держге-
окадастру у Тернопільській області Роман 
Левчик.

— На виконання доручення Держгео-
кадастру, з метою першочергового забез-

печення земельними ділянками громадян 
України наказом Головного управління 
було затверджено альбоми–атласи з перелі-
ком земельних масивів на території Терно-
пільського району, що можуть бути надані 
для передачі у власність учасникам АТО та 
членам сімей загиблих учасників АТО. У 
2017 році в районі видано 187 наказів про 
затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність 
учасникам АТО, площею 47 га, — зауважив 
Роман Левчик.

Та найбільш гострим виявилося обго-
ворення питання щодо легалізації госпо-
дарських дворів. Сільські голови та пред-
ставники сільрад розпочали дискусію з 
фахівцями ГУ Держгеокадастру, адже пе-
реконані, що робота налагоджена неефек-
тивно, оскільки немає співпраці з органами 
місцевого самоврядування, як наслідок — 
відсутнє порозуміння стосовно земельних 
питань.

 Зважаючи на це, голова РДА видав 
додаткове розпорядження міськрайонно-
му управлінню вжити дієві заходи щодо 
оновлення нормативно-грошової оцінки 
та збільшення надходжень до місцевих 
бюджетів.

Про підсумки призову на строкову вій-
ськову службу і відбору кандидатів на вій-
ськову службу за контрактом у 2017 році 
та завдання на 2018 рік інформував т. в. 
о. військового комісара Тернопільського 
об’єднаного міського військового коміса-
ріату підполковник Андрій Іщук. Він за-
значив, що навесні з району було відправ-
лено на строкову службу 21 призовника, 
тоді як восени призвано та відправлено у 
війська 16 чоловік. Не подали в 2017 році 
жодного призовника на строкову військо-
ву службу Буцнівська, Драганівська, Ма-
лоходачківська, Миролюбівська, Петри-
ківська, Підгороднянська, Романівська, 
Ступківська, Смиковецька, Чистилівська, 
Чернелево-Руська сільські ради. У 2017 

році укладено контракти з 39 особами, що 
становить 68,4% від запланованої кількості 
(детальніше про це — у наступному номе-
рі «Подільського слова»).

Про виконання заходів районної ці-
льової соціальної програми протидії за-
хворюванню на туберкульоз на 2013-16 
роки інформував в. о. головного лікаря 
районного територіального медичного 
об’єднання Іван Трач.

— У 2017 році було вперше діагностова-
но туберкульоз у 19 хворих, з них 15 хворих 
з легеневими формами, 4 — з позалегене-
вими. Коефіцієнт захворюваності за 2017 
рік становить 28,3 на 100 тис. населення, 
тоді як у 2016 році в Тернопільському ра-
йоні було вперше діагностовано туберку-
льоз у 47 хворих, з них: 41 — з легеневими 
формами, 6 — з позалегеневими формами. 
Коефіцієнт захворюваності у 2016 році ста-
новив 71,7 на 100 тис. населення. Деструк-
тивні форми туберкульозу в 2017 році було 
виявлено у 8 хворих, що становить 53%, у 
2016 році діагностовано у 18 хворих, що 
становило 43%. Випадків захворюваня на 
туберкульоз серед дітей і підлітків впро-
довж останніх років не зареєстровано, — 
прозвітував Іван Михайлович.

Він також додав, що протитуберку-
льозних препаратів в районі є в достатній 
кількості. Ліки надходять централізовано з 
облтубдиспансеру, їх видають хворим без-
коштовно. Також безкоштовно отримують 
ліки особи, які контактували з хворими на 
туберкульоз в побутових умовах, зокре-
ма вони проходять курс профілактичної 
хіміотерапії.

За результатами роботи колегії Терно-
пільської РДА були видані розпорядження 
з першого, другого, четвертого та п’ятого 
питань, а також доручення голови райдер-
жадміністрації з третього питання.

Лілія КУЛЕНИЧ.

На порядку денному — економічні, бюджетні,  
земельні та медичні питання

20 лютого в актовій залі НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дошкіль-
ний навчальний заклад с. Великі Гаї» Великогаївської сільської ради від-
булася виїзна колегія Тернопільської РДА під головуванням очільника 
районної адміністрації Олександра Похилого та голови районної ради 
Андрія Галайка. У ній  взяли участь сільські, селищні голови, старости 
Великогаївської ОТГ, керівники  відділів, управлінь райдержадміністра-
ції і районної ради, представники ЗМІ. На колегії також була присутня 
в. о. начальника управління міжнародного співробітництва та фандрей-
зингу Тернопільської облдержадміністрації Наталія Зарицька.

Шановні мешканці  
Байковецької громади!

Звільнення військових строкової служби  
і новий призов у 2018 році
Звільнення і призов відбудуться навесні та восени. Про це йдеться в Указі Президента 
України, який він підписав 15 лютого.

Жителі Тернопільщини, постраждалі внаслідок подій на 
Майдані, отримали разову грошову допомогу 

Буде обговорено як 
загальнодержавні питання, 
так і місцеву проблематику. 
Кожен із присутніх зможе 
в режимі особистого 
прийому заявити про 
порушення своїх прав та 
поспілкуватися з народним 
депутатом України 
від партії «Блок Петра 
Порошенка».

27 березня 2018 року о 18 год.  
у приміщенні Байковецької сільської ради відбудеться  
особистий прийом громадян
народним депутатом від виборчого округу №165  
Тарасом Юриком.

Згідно з документом, Пре-
зидент постановив звільнити у 
запас зі Збройних сил України, 
Державної спеціальної служби 
транспорту та інших законних 
військових формувань військо-
вослужбовців, які відслужили 
встановлені строки строкової вій-
ськової служби, у квітні-травні та 
у жовтні-листопаді 2018 року (а 
також у серпні — для військових-
строковиків, які мають ступінь 
спеціаліста або магістра і які ви-
служили встановлені строки 
строкової військової служби).

Також, згідно з Указом, у 2018 
році чергові призови громадян 
України на строкову військо-
ву службу відбудуться у квітні-
травні та жовтні-листопаді.

На строкову військову службу 
будуть призивати придатних за 
станом здоров’я громадян Укра-
їни чоловічої статі, яким до дня 
відправлення у військові части-
ни виповнилося 20 років, та осіб, 
які не досягли 27-річного віку і 
не мають права на звільнення 
або відстрочку від призову на 
строкову військову службу.

Порошенко доручив Кабінету 
Міністрів України визначити чи-
сельність громадян України, які 
підлягають призову на строкову 
військову службу, та обсяги ви-
датків для проведення чергових 
призовів у 2018 році.

Указ набуває чинності з дня 
його опублікування, крім пунк-
тів 1 статті 3, який набуває чин-
ності з 1 березня 2018 року, та 
пункту 2 статті 3, який набуває 
чинності з 1 вересня 2018 року.

Виплату одноразової грошо-
вої допомоги членам сімей осіб, 
смерть яких пов’язана з участю в 
масових акціях громадського про-
тесту, що відбулися у період з 21 
листопада 2013 р. по 21 лютого 

2014 р., проведено у Тернопіль-
ській області відповідно до По-
станови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 11.01.2018 №14. Разову 
грошову компенсацію також на-
дано особам, які отримали тілесні 

ушкодження, побої, мордування 
під час участі в зазначених акціях. 

Виплати здійснені за рахунок 
коштів державного бюджету 64 
особам на загальну суму 16 млн 
726 тис. 750 гривень.
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Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про особливості 
державної політики із забезпечення державного сувереніте-
ту України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій 
та Луганській областях», ухвалений Верховною Радою 18 січня 
2018 року. Передбачено, що межі та перелік районів, міст, селищ і 
сіл, частин їх територій тимчасово окупованих у Донецькій та Луган-
ській областях визначаються Президентом за поданням Міністерства 
оборони, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу 
Збройних сил.

Кабінет Міністрів України схвалив рішення про підвищення пен-
сій військовослужбовцям з 1 січня в середньому на 1,5 тис. грн. 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду в се-
реду наголосив, що рішення не потребує внесення змін у чинне зако-
нодавство і воно буде в силі до моменту напрацювання та ухвалення 
відповідного законопроекту, який сьогодні обговорюється на різних 
майданчиках. «Ми розпочали дискусію про пенсії військовослужбов-
цям восени. Це — надзвичайно важливий закон, який встановлює 
справедливість щодо військових. Я обіцяв з 1 січня підвищити пенсії, 
і пам’ятаю про це. Але дискусії щодо проекту закону тривають. І вони 
можуть тривати місяць і два. Тож сьогодні ми приймаємо рішення про 
підвищення пенсій для військовослужбовців – у середньому на 1,5 
тис. грн. Нарахування розпочнуться з сьогоднішнього дня», — сказав 
Гройсман.

Кабінет Міністрів затвердив новий державний стандарт почат-
кової освіти. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу. 
«Державний стандарт початкової освіти — це перелік очікуваних ре-
зультатів, що наші діти повинні вміти і знати після здобуття освіти у 
початковій школі. Цей стандарт опрацьовували протягом двох років. 
Ми залучали найцікавіший і найуспішніший досвід семи країн, міжна-
родну експертизу, враховували найкращі українські традиції», — зау-
важила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. За її словами, уряд своїм 
рішенням затверджує стандарт з базовим навчальним планом, а далі 
міністерство готує і затверджує освітню програму і створює типові на-
вчальні плани, які можуть бути різні, а школи затверджують специфіч-
ні робочі навчальні плани і створюють програми.

Уряд розширив перелік робітничих професій, підготовка за яки-
ми здійснюється за державний кошт. Перелік професій доповнено 
шістьма позиціями: зварник; машиніст дорожньо-будівельних машин; 
монтажник систем утеплення будівель; слюсар з механоскладальних 
робіт; слюсар-інструментальник; слюсар-ремонтник. Рішення уряду 
дасть змогу забезпечити підготовку спеціалістів робітничих профе-
сій, на які є дефіцит на ринку праці в Україні.

Показник середньої заробітної плати у грудні минулого року за-
тверджений у сумі 6 273 гривні 45 копійок. Про це інформує прес-
служба Пенсійного фонду України. Зазначається, що затверджений 
показник буде застосовуватися при визначенні коефіцієнта заробіт-
ної плати за грудень 2017 року при призначенні пенсій відповідно до 
Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страху-
вання».

Укрзалізниця розпочала унікальний проект продажу книжок у 
вагонах. Він діє лише в потягах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Керівництво 
підприємства розглядає можливість запровадження такої послуги в 
інших потягах, повідомив в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» 
Євген Кравцов. «Подібна ініціатива — нова для компанії, але керівни-
цтво сподівається, що вона стане популярною серед пасажирів», — 
зазначив Кравцов. Він також повідомив, що незабаром Укрзалізниця 
може запровадити бук-кросинг — можливість обміну книжками. Та-
кож підприємство планує співпрацювати із молодими письменника-
ми. До слова, від 21 лютого пасажири вже придбали декілька десятків 
книжок.

21 лютого на засіданні виконавчого комітету Тернопільської 
міської ради прийняли рішення про можливість безкоштовно 
користуватися міським громадським транспортом учасникам-
добровольцям АТО та представникам правоохоронних органів. 
Така опція для учасників АТО буде можливою за наявності посвід-
чення відповідного зразка, виданого Тернопільською облдержадмі-
ністрацією, та пільгової картки тернополянина. А представники пра-
воохоронних органів, яким законом передбачений пільговий проїзд, 
отримають неперсоніфіковані електронні квитки на пільговий проїзд 
усіма видами міського пасажирського транспорту загального корис-
тування у Тернополі, повідомили у міській раді Тернополя.

В Тернопількому об’єднаному управлінні Пенсійного фонду 
України Тернопільської області працює «Школа майбутнього 
пенсіонера». Всім громадянам рекомендовано пройти навчання до 
настання пенсійного віку для отримання роз`яснення від фахівців 
щодо визначення права на призначення пенсії та ознайомлення з пе-
реліком необхідних документів для призначення пенсії. Спеціалісти 
управління нададуть консультації про терміни звернення до Пенсій-
ного фонду, інформацію щодо здобутого страхового стажу, особли-
востей підтвердження пільгового стажу та інше. 
Заняття відбуваються: кожної останньої середи місяця о 16:30 год. за 
адресою: м. Тернопіль, Майдан Волі, 3 — відділ обслуговування гро-
мадян у Тернополі; кожного останнього четверга місяця за адресою: 
м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 10 — відділ обслуговування грома-
дян у Тернопільському районі. 

На Тернопільщині стартував щорічний обласний конкурс «7 чу-
дес Тернопілля», що має відкрити нові туристичні атракції регі-
ону. Про це повідомляє відділ туризму Тернопільської ОДА. У межах 
конкурсу оберуть найкращі туристичні об’єкти в таких категоріях: 
«Природна цінність», «Архітектурна цінність» та «Культурна цінність». 
Переможців визначать за результатами експертного та відкритого 
Інтернет-голосування (50/50) й оголосять у Всесвітній день туризму 
та День туризму в Україні – 27 вересня. Минулоріч у сімку переможців 
конкурсу ввійшли печера «Кришталева» (Кривченська), Кременецькі 
гори, Тернопільський став, Дністровський каньйон, Джуринський во-
доспад, Збаразький замок. 

Новини | Коротко про актуальнеПодаткова консультація 

За найманого працівника, який є пенсіонером за віком, 
єдиний внесок сплачується на загальних підставах?

На Тернопільщині СБУ викрила на хабарі прокурора

Затримано серійних злодіїв

Платниками єдиного внеску є, 
зокрема, роботодавці: підприєм-
ства, установи та організації, які 
використовують працю фізичних 
осіб на умовах трудового договору 
(контракту) або на інших умовах, 
передбачених законодавством, чи 
за цивільно-правовими догово-
рами; фізичні особи-підприємці, 
які використовують працю інших 
осіб на умовах трудового договору 
(контракту) або на інших умовах, 

передбачених законодавством про 
працю, чи за цивільно-правовим 
договором.

Єдиний внесок нараховується 
роботодавцями на суму нарахова-
ної кожній застрахованій особі за-
робітної плати за видами виплат.

До зазначених виплат застосо-
вується ставка 22%.

Отже, пільг щодо нарахування 
єдиного внеску на заробітну пла-
ту пенсіонерів, які є найманими 

працівниками, не передбачено.
Зазначена норма передбачена 

п. 1 частина першої ст. 4, п. 1 час-
тина першої ст. 7 Закону України 
від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про 
збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне со-
ціальне страхування».

Докладніше – у Центрі обслуго-
вування платників Тернопільської 
ОДПІ за адресою: вул. Білецька, 1 
та за тел. 43-46-10.

Провадите незалежну професійну діяльність?
У 2018 році правильно спла-

чуйте єдиний внесок.
Платниками єдиного внеску є, 

зокрема, особи, які провадять не-
залежну професійну діяльність, 
а саме: наукову, літературну, ар-
тистичну, художню, освітню або 
викладацьку, а також медичну, 
юридичну практику, в тому числі 
адвокатську, нотаріальну діяль-
ність, або особи, які провадять ре-
лігійну (місіонерську) діяльність, 
іншу подібну діяльність та отри-
мують дохід від цієї діяльності. 
Про це нагадали у Тернопільській 
ОДПІ.

Базою нарахування єдиного 
внеску для таких платників є сума 
доходу (прибутку), отриманого 
від їх діяльності, що підлягає об-

кладенню податком на доходи фі-
зичних осіб.

При цьому сума єдиного вне-
ску не може бути меншою за роз-
мір мінімального страхового вне-
ску на місяць.

У разі, якщо такий платник 
не отримав дохід (прибуток) у 
звітному кварталі або окремо-
му місяці звітного кварталу, він 
зобов'язаний визначити базу на-
рахування, але не більше макси-
мальної величини бази нарахуван-
ня єдиного внеску, встановленої 
законом про ЄСВ.

Тобто, визначення бази нараху-
вання єдиного внеску для зазна-
чених платників у разі відсутності 
доходу (прибутку) у звітному році 
є обов’язковим.

З 1 січня 2018 року особи, які 
провадять незалежну професій-
ну діяльність, зобов’язані спла-
чувати єдиний внесок, нарахо-
ваний за календарний квартал, 
до 20 числа місяця, що настає за 
кварталом, за який сплачується 
єдиний внесок.

Зазначена норма передбаче-
на п. 5 частини першої ст. 4; абз. 
другим п. 2 частини першої ст. 
7, частина 8 ст. 9 Закону України 
від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про 
збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне со-
ціальне страхування».

Докладніше – у Центрі обслуго-
вування платників Тернопільської 
ОДПІ за адресою: вул. Білецька, 1 
та за тел. 43-46-10.

Кримінал

Актуально

Співробітники Служби безпеки України спільно 
з Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури 
України викрили на хабарі посадовця Кременецької 
місцевої прокуратури Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що прокурор вима-
гав у мешканця Кременецького району дві з полови-
ною тисячі доларів США за непритягнення до кримі-

нальної відповідальності за незаконне полювання.
Співробітники спецслужби затримали зловмис-

ника у робочому кабінеті після отримання ним усієї 
суми обіцяної винагороди.

За матеріалами СБУ відкрито кримінальне прова-
дження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Працівниками Тернопільсько-
го районного відділення  поліції 
ГУНП в Тернопільській області 
під час проведення оперативно-
розшукових заходів було затри-
мано громадян В. та К., жителів 
міста Тернопіль, за підозрою  у 
скоєнні низки крадіжок із дачних 
будинків в селах Петриків, Лозова 
та в обласному центрі протягом 
січня-лютого 2018 року. 

Зі слів начальника Тернопіль-
ського районного відділення по-

ліції Віктора Івановича Волощука, 
під час проведення санкціонова-
них обшуків за місцем прожи-
вання затриманих було виявлено 
предмети, зазначені у переліку 
викрадених речей, вказаних по-
терпілими. Стосовно затриманих 
обрано запобіжні заходи у вигляді 
тримання під вартою. Наразі вони 
перебувають  в ізоляторах тимча-
сового тримання Бережанського 
та Теребовлянського відділів по-
ліції. 

Слідчі Тернопільського район-
ного відділення поліції в рамках 
кримінального провадження 
здійснюють усі необхідні слідчі 
дії з метою збору доказів для по-
дальшого скерування матеріалів 
провадження до суду. Підозрюва-
ним у скоєнні крадіжок загрожує 
покарання у вигляді позбавлення 
волі до 6 років.  

Інформація Тернопільського ВП ТВП 
ГУ/НП в Тернопільській області.

Операція «Первоцвіт-2018»
Щороку з середини лютого до кінця травня на вулицях і ринках м. Тернополя та Тернопільського району 
здійснюється торгівля рідкісними видами ранньоквітучих, реліктових, ендемічних і таких рослин, яким 
загрожує зникнення, а також занесених до Червоної книги України. 

Серед них — підсніжник білосніжний, шафран Гей-
фелів, білоцвіт весняний, цибуля ведмежа, конвалія 
травнева тощо. Обсяги торгівлі цими рослинами, осо-
бливо в передсвяткові дні, набувають злочинного ха-
рактеру.

Отож, з метою попередження несанкціонованої тор-
гівлі рідкісними рослинами, з 12 лютого по 30 квітня 2018 
року на території України будуть проведені профілактич-
ні заходи під загальною назвою «Первоцвіт-2018».

Так, заплановано проведення рейдів на ринках та 
інших місцях несанкціонованої торгівлі рідкісними ви-
дами ранньоквітучих, ендемічних, реліктових та зане-
сених до Червоної книги України рослин.

Торгівлю рослинами, занесеними до Червоної кни-
ги України, незалежно від того, були вони зібрані тор-
гуючими власноруч чи ні, заборонено відповідно до 
ст.12 ЗУ «Про охорону навколишнього середовища» і 
ст.9 ЗУ «Про тваринний світ».

Якщо торгівля дикорослими рослинами відбува-
ється на території ринків або торгівельних майданчи-
ків, правопорушники підлягають відповідальності за 
ст.159 КУпАП (порушення правил торгівлі на ринку), 
яка передбачає попередження або накладення штра-
фу в сумі від 17 до 51 гривні.

Якщо торгівля такими рослинами відбувається за 
межами ринку, правопорушники підлягають відпо-

відальності за ст. 160 КУпАП (торгівля з рук у невста-
новлених місцях), яка передбачає накладення штрафу 
в сумі від 17 до 119 гривень із конфіскацією предметів 
торгівлі або без такої.

Закликаємо громадян бути свідомими — не зрива-
ти, не продавати і не купувати перших весняних квітів!

Приєднуйтеся до операції «Первоцвіт-2018» заради 
збереження унікальної української природи.

Державна екологічна інспекція
 у Тернопільській області.
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Офіційне

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Протягом 2017 року промис-

ловий комплекс району вкотре 
показав зростання виробничого 
потенціалу, забезпечивши збіль-
шення обсягів реалізації на 62,6%,  
порівняно з аналогічним періо-
дом 2016 року. Обсяг реалізованої 
продукції за звітний період стано-
вив 1537,4 млн грн. Завдання про-
грами соціально-економічного 
розвитку виконано на 149,3%.

Підприємства галузі працюють 
стабільно. Заборгованості з ви-
плати заробітної плати та забор-
гованості до бюджету немає. 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
У 2017 році сільськогосподар-

ські підприємства  реалізували 
аграрної продукції на суму 1201,0 
млн грн, що на 13,1% більше, ніж 
у січні–листопаді 2016 року. Об-
сяг реалізації продукції рослин-
ництва збільшився на 27,4%, тва-
ринництва  скоротився на 2,1%. 

У 2017 році валовий збір вро-
жаю становить:

Фактично до Програми
зерна 126,7 тис. тонн                      102%
цукрових 
буряків 227,7 тис. тонн 138,2%

овочів 3,5 тис. тонн                 111,1%
молока 3,5 тис. тонн                             97,2%
м’яса 3,2 тис. тонн 133,3%
яєць 169 млн шт.                  109%

ТРАНСПОРТ
У Тернопільському районі пе-

ревезення пасажирів здійснюєть-
ся на 48 регулярних приміських 
автобусних маршрутах. 

На сьогодні перевезення насе-
лення забезпечують 29 приватних 
підприємців. Для обслуговування 
пасажирів на автобусних лініях 
щодня задіяно 45 автобусів. 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
Важливе значення для економі-

ки району має реалізація заходів 
районної програми з енергозбере-
ження. Ситуація на енергоринку 
тісно пов’язана з системою обліку 
енергоспоживання, фінансуван-
ням бюджетних споживачів енер-
гетичних ресурсів, платоспро-
можністю населення та суб’єктів 
господарювання.

У районі в 2017 році всіма ка-
тегоріями споживачів спожито 
електроенергії на суму 193,97 млн 
грн, оплачено 99,7%.

Природного газу спожито на 

суму 381,5 млн грн, оплачено усі-
ма споживачами 72,2%, зокрема 
проплата становить:

- місцевий бюджет — 100,1%;
- населення — 56,3 %;
- промисловість — 83,9%. 
Теплової енергії спожито на 

суму 2582,9 тис. грн, оплачено усі-
ма споживачами 105,5%.

БУДІВНИЦТВО
За 2017 рік відділом містобу-

дування та архітектури райдер-
жадміністрації видано 39 міс-
тобудівних умов та обмежень 
забудови земельних ділянок для 
будівництва об’єктів комерцій-
ного, виробничого, житлово-
комунального та соціально-
культурного призначення на 
території Тернопільського райо-
ну. 

За 9 місяців 2017 року здано в 
експлуатацію 39014 кв. м житла, 
що на 104,7% більше, ніж за ана-
логічний період 2016 року.

У 2017 році будівельними під-
приємствами району виконано 
будівельних робіт на суму 218,0 
млн грн, що становить 16,4% до 
загального обсягу в області.

ЗОВНІШНЬО-
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Обсяг прямих іноземних інвес-

тицій станом на 1 жовтня 2017 року 
становив  5593,8 тис. дол. США, що 
на 15,5% більше, ніж обсяги інвес-
тицій на початок 2017 року.

З розрахунку на одну особу об-
сяг прямих іноземних інвестицій 
станом на 01.10.2017 року стано-
вить 83,4 дол. США.

Порівняно з січнем–вереснем 
2016 року, експорт збільшився на 
25,3% (на 53,0 млн дол.), імпорт 
— на 33,4% (на 67,0 млн дол.). По-
зитивне сальдо становило 9,2 млн 
дол. США.

РОЗВИТОК 
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Станом на 1 січня 2018 року 

в Тернопільському районі за-
реєстровано 4415 суб’єктів гос-
подарювання — фізичних осіб-
підприємців.

За 2017 рік зареєстровано 35 
підприємств та 154 суб’єкти гос-
подарювання — фізичних осіб-
підприємців.

У районі діє Центр надання 
адміністративних послуг. За 2017 
рік тут  опрацьовано 15 211 ад-
міністративних звернень, з яких 
надано 15 065 адміністративних 
послуг.

Завдяки роботі Центру надання 
адміністративних послуг та відділу 
державної реєстрації у 2017 році 
до районного бюджету  за надані 
послуги надійшло 469,4 тис. грн.

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Обсяг зведеного бюджету Тер-

нопільського району за 2017 рік 
за доходами загального та спе-
ціального фондів становить 571 
мільйон 689 тисяч 400 гривень та 
за видатками — 559 мільйонів 214 
тисяч 400 гривень. 

В доходах загального фонду 
найбільшу питому вагу (75,7%) 
становлять офіційні трансферти з 
державного бюджету, яких надій-
шло в бюджет району 421 мільйон 
576 тисяч 500 гривень. Це — дотації 
та субвенції (освітня, медична, со-
ціальні на надання пільг, субсидій, 
допомога населенню, субвенція на 
соціально-економічний розвиток 
регіонів, на відшкодування вар-
тості лікарських засобів та інші).

До зведеного бюджету Терно-
пільського району надійшло 135 
мільйонів 871 тисяча 400 гривень 

власних доходів (це – податкові та 
неподаткові надходження), уточ-
нений план виконано на 121%, 
одержано понад план 23 мільйони 
650 тисяч 900 гривень. У процесі 
виконання місцевих бюджетів до-
сягнуто приросту надходжень до 
загального фонду щодо 2016 року 
на 47 мільйонів 751 тисячу гри-
вень, або 54%. Уточнений план 
стосовно доходів загального фон-
ду виконали всі 28 місцевих бю-
джетів та районний бюджет.

Серед податкових надходжень 
загального фонду бюджету райо-
ну, які надійшли за звітний рік, 
найбільшу частку становить по-
даток та збір на доходи фізичних 
осіб, якого надійшло в районний 
бюджет 70 мільйонів 8 тисяч 700 
гривень, що на 27 мільйонів 525 
тисяч гривень більше фактичного 
обсягу за минулий рік. 

Забезпечено досягнення запла-
нованих показників за всіма осно-
вними бюджетоутворюючими 
джерелами доходів, які надходять 
у сільські та селищні бюджети, 
плановий показник виконано на 
118,4%.    

Видатки зведеного бюджету 
району за загальним і спеціаль-
ним фондом проведені у повному 
обсязі відповідно до кошторис-
них призначень та зареєстрова-
них зобов’язань. На соціальний 
захист спрямовано 280 мільйонів 
739 тисяч 800 гривень (близько 
50% від загального обсягу видат-
ків), на освіту — 113 мільйонів 
465 тисяч 600 гривень (20%), охо-
рону здоров’я — 64 мільйони 883 
тисячі 900 гривень (майже 12%), 
державне управління — 27 міль-
йонів 925 тисяч 400 гривень (5%), 

культуру — 17 мільйонів 626 ти-
сяч 400 гривень (більше 3%).

За економічною структурою 
видатків:

на соціальне забезпечення (до-•	
помоги, пільги, субсидії) нада-
но 50% (275 мільйонів 861 ти-
сяча гривень);
на оплату праці з нарахуван-•	
нями — 33% (183 мільйони 643 
тисячі 500 гривень);
на капітальні видатки – близь-•	
ко 7% (39 мільйонів 640 тисяч 
гривень), що на 19 мільйонів 
гривень перевищує показник 
минулого року;
на оплату комунальних послуг •	
та енергоносіїв — близько 3%  
(18 мільйонів 822 тисячі 900 
гривень). 
Протягом 2017 року по зведе-

ному бюджету району розподі-
лено додатковий ресурс у вигляді 
вільних залишків коштів і коштів 
від перевиконання дохідної час-
тини бюджету на загальну суму 64 

мільйони 22 тисячі 500 гривень. Із 
них спрямовано на:

оплату праці з нарахуваннями •	
— 15 мільйонів 184 тисячі гри-
вень; 
енергоносії — 3 мільйони 894 •	
тисячі гривень;  
капітальні видатки — 20 міль-•	
йонів 420 тисяч гривень; 
трансферти органам управлін-•	
ня інших рівнів —2 мільйони 
964 тисячі гривень; 
інші видатки — 9 мільйонів •	
581 тисяча гривень (придбання 
предметів, обладнання, оплата 
послуг (крім комунальних), по-
точні ремонти, фінансування 
регіональних програм). 
Це дало змогу закінчити бю-

джетний рік без заборгованості.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА 
РИНОК ПРАЦІ
Середньомісячна заробітна 

плата одного штатного працівни-
ка району у 2017 році становила 
6700 грн, або 136,4% до показника 
2016 року. 

Станом на 1 січня 2018  року на 
обліку в Центрі зайнятості зареє-
стровано 339 незайнятих  грома-
дян, що проживають в Тернопіль-
ському районі, з них мали статус 
безробітного 173 особи, що на 
56 чол. менше, ніж на аналогічну 
дату минулого року. 

В результаті вжитих заходів ак-
тивної політики щщодо зайнятос-
ті, за січень–грудень 2017 року за 
сприяння Тернопільського місь-
крайонного центру зайнятості 
на вільні та новостворені місця 
працевлаштовані 996 незайнятих 
громадян, що проживають в Тер-
нопільському районі. 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
В Тернопільському районі на 

обліку перебувають  16800 пенсі-
онерів. Середня пенсія становить 
1943,49 грн. У 2017 році профінан-
совано коштів на виплату пенсій у 
районі 345 млн 437,34 тис. грн. 

У 2017 році призначено 779 но-
вих справ та  проведено 3622 по-
точних перерахунки.

З метою інформування насе-
лення щодо норм законодавства 
в частині мінімальної заробітної 
плати проведено 50 виступів на 
місцевих радіо та телеканалах, на-
друковано 4 статті в місцевій пре-
сі, проведено 153 зустрічі в трудо-
вих колективах, розповсюджено 
1300 буклетів, листівок; розміще-
но інформацію на веб-ресурсах, 
проведено низку семінарів.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
НАСЕЛЕННЯ
Протягом 2017 року нарахова-

но та виплачено:  

Звіт голови Тернопільської районної  
державної адміністрації  Олександра Похилого  
про виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Тернопільського району за 2017 рік
Завдяки співпраці Тернопіль-
ської районної державної адмі-
ністрації з органами місцевого 
самоврядування, територіаль-
ними органами міністерств і 
відомств України та іншими 
суб’єктами діяльності, які за-
реєстровані на території району 
і беруть безпосередню участь у 
процесах практичного втілення 
в життя вимог сьогодення, 
Тернопільський район займає 
лідируючі позиції в рейтинговій 
оцінці серед районів Тернопіль-
ської області.
Уже майже 3 роки поспіль 
Тернопільський район — на 
першому місці в рейтингу серед 
районів Тернопільської області.  
За 2017 рік рейтингова оцінка ще 
невідома, але за результатами 
3-х кварталів 2017 року Терно-
пільський район посідав перше 
місце.

Обсяг  реалізованої промислової продукції 
(у відпускних цінах підприємства) Середньомісячна номінальна 

заробітна плата



Подільське слово | №8 (5267)
п'ятниця, 23 лютого 2018  5слово

державну допомогу згідно із •	
Законом України «Про держав-
ну допомогу сім'ям з дітьми» 
3104 одержувачам у сумі 45203 
тис. грн;
державну соціальну допомогу •	
згідно із Законом України «Про 
державну допомогу малозабез-
печеним сім’ям» 454 одержува-
чам у сумі 17343,5 тис. грн;
соціальні послуги — 16 одер-•	
жувачам у сумі 47,3 тис. грн;
тимчасову допомогу (аліменти) •	
— 42 одержувачам у сумі 410,3 
тис. грн;
державну соціальну допомогу •	
згідно із Законом України «Про 
державну соціальну допомогу 
інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам» – 758 одержувачам у 
сумі 15243,78 тис. грн;
допомогу дітям-сиротам — 8 •	
одержувачам у сумі 837,5 тис. 
грн;
допомогу при усиновленні — •	
5 одержувачам у сумі 60,2 тис. 
грн;
адресну грошову компенсацію •	
переселенцям з АТО – 56 одер-
жувачам у сумі 448,59 тис. грн.
В районі діє районна цільова 

програма «Ветеран», відповідно 
до якої родичам загиблих учасни-
ків АТО виплачують щомісячну 
допомогу в розмірі 2000 тис. грн. 
Тернопільський район — єдиний 
на Тернопільщині надає вищезга-
дану допомогу родичам загиблих 
воїнів АТО. 

СУБСИДІЇ І ПІЛЬГИ
Упродовж 2017 року 22 020 до-

могосподарствам району були 
призначені субсидії для відшкоду-
вання витрат на оплату житлово-
комунальних послуг на  суму 17 
395,2 тис. грн.

Заборгованість населення за 
житлово-комунальні послуги на 
кінець листопада 2017 року ста-
новила 123,8 млн грн. 

До Єдиного державного авто-
матизованого реєстру пільговиків 
станом на 01.01.2018 року внесено 
15102 особи. 

Протягом 2017 року 254 учас-
ники бойових дій АТО зверну-
лися за отриманням пільг — 75% 
на оплату житлово-комунальних 
послуг.

Протягом 2017 року виплачено 
надбавку до пенсії 23 учасникам 
ОУН-УПА на суму 138,4 тис. грн, 
доплату членам сімей загиблих 
учасників АТО: 5 особам — з об-
ласного бюджету на суму 24,6 тис. 
грн, 8 особам — з районного бю-
джету на суму 177 тис. грн. 

Протягом поточного року оздо-
ровлено в санаторно-курортних 
закладах 28 ветеранів війни та ін-
валідів загального захворювання. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
У районі постійно приділяєть-

ся увага сталому функціонуванню 
мережі медичних закладів та по-
кращенню якості надання медич-
них послуг.

В Тернопільському ТРТМО за-
безпеченість ліжками становить 
29,8 ліжка на 10,0 тис. населення.  

Забезпеченість населення ліка-
рями всіх спеціальностей в районі 
— 24,2 особи на 10,0 тис. населен-
ня, а забезпеченість лікарями за-
гальної практики — сімейної ме-
дицини —  4,6 особи на 10,0 тис. 
населення. 

У 2017 році заклади охорони 
здоров'я профінансовано на суму 
64 млн 881 тис. грн. У тому числі 
з районного бюджету додатково 
профінансовано на 7 млн. 741,3 
тис. грн:

медичне обладнання та інвен-•	
тар — 1890,9 тис. грн;
ліки, вакцини, спецхарчування •	
— 443,0 тис. грн;
ремонтні роботи — 465,4 тис. •	
грн;
оргтехніка — 200,0 тис. грн;•	
енергоносії — 1000,0 тис. грн;•	
заробітна плата — 3742,0 тис. •	
грн. 

ОСВІТА
Дошкільна освіта. У 2017 році в 

районі функціонували 22 ДНЗ, НВК 
та ЗОШ І ст.-дитсадків, що нарахо-
вували 54 групи з кількістю 1245 
дітей, що становило 31% дітей до-
шкільного віку від 1 до 6 (7) років.

Мережа дошкільної освіти про-
довжує розширюватись. У травні  
2017 року у Довжанківській ЗОШ 
І –ІІІ ст. було відкрито дошкільну 
групу на 25 місць. Відповідно, шко-
ла  реорганізована  у навчально-
виховний комплекс. Нині там ви-
ховується 16 дошкільнят.

Загальна середня освіта. Для 
задоволення освітніх потреб насе-
лення в районі у 2017 році функці-
онували: 

- 11 ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- 9 ЗОШ І-ІІ ступенів;
- 11 ЗОШ І ступеня;
- 1 опорна школа (у с. Мишко-

вичі) із двома філіями (у с. В.Лука 
та с. Миролюбівка).

З 01.09.2017 р. у закладах за-
гальної середньої освіти району 
навчаються 3419 учнів.  

У 2017–2018 н.р. у районних 
олімпіадах взяли участь 878 учнів, 
призові місця вибороли 217. З них 
155 учнів — зі шкіл району, 35 
— із Великогаївської об’єднаної 
територіальної громади, 27 — із 
Байковецької об’єднаної терито-
ріальної громади. 

У більшості шкіл учні залучені 
до позашкільної та позанавчальної 
роботи, створено умови для роз-
криття потенційних можливостей 
через залучення дітей у різнома-
нітні гуртки та факультативи.

 За рахунок коштів субвенції на 
опорні заклади освіти придбано 
та змонтовано сучасне навчальне 
обладнання для опорної школи 
НВК «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – ДНЗ» (12 ноутбуків, 30 
планшетів, 7 інтерактивних до-
щок, 10 мультимедійних проек-
торів, 48 операційних систем, 13 
телевізорів, 1 фотоапарат, комп-
лект акустичної системи, локаль-
на мережа, комплект меблів для 
комп’ютерного класу, 3 принтери, 
3 вебкамери, підключення до ме-
режі Інтернет). 

Придбано 36 комплектів 
комп’ютерного обладнання для 
опорної школи НВК «Мишковиць-
ка ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ».

Придбано та встановлено у 
спеціалізованих кабінетах 9-ти за-
кладів загальної середньої освіти 
інтерактивні дошки.

Виконано заміну вікон на мета-
лопластикові у будівлях шкіл НВК 
«Довжанківська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів – ДНЗ», НВК «Мар’янівська 
ЗОШ І ст. – ДНЗ», Йосипівської 
ЗОШ І-ІІ ст., ЗОШ I ст. – садок 
села Кип’ячка.

У паливній комунального за-
кладу «Йосипівська ЗОШ І-ІІ сту-
пенів» у листопаді 2017 року при-
дбано і встановлено новий котел, 
у котельні комунального закладу 
«Плотицька ЗОШ І-ІІ ступенів» 
у листопаді 2017 року придбано 
та встановлено новий твердопа-
ливний котел, а також придбано 
новий газовий котел для котельні 
Петриківської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Придбано та облаштовано нові 
дитячі майданчики для закладів до-
шкільної освіти в смт Велика Бере-
зовиця, селах Велика Лука, Лучка.

Придбано та облаштовано спор-
тивні майданчики для трьох загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, а 
саме: Почапинська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів, Настасівська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів і Петриківська І-ІІ ступенів.

За рахунок субвенції та спів-
фінансування 70/30% придбано 
шкільний автобус для Великогли-
бочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів іме-
ні Ярослава Стецька.

КУЛЬТУРА
Завдяки роботі народних, зраз-

кових та аматорських колективів 
у Тернопільському районі на ви-
сокому рівні відзначають держав-
ні та місцеві свята. 

Для покращення матеріально-
технічної бази закладів культу-
ри району за кошти районного 
бюджету та бюджетів сільських і 
селищних рад виконані наступні 
роботи:

проведено ремонт покрівлі та •	
внутрішній ремонт приміщен-
ня у клубі с. Ступки;
проведено перекриття покрівлі •	
у будинку культури с.Буцнів;
проведено заміну покрівлі •	
бібліотеки-філії у с.Велика 
Лука;
проведено внутрішній ремонт •	
бібліотеки с. Ігровиця;
проведено ремонт паливної •	
системи (заміна труб та 10 ба-
тарей) у будинку культури смт 
Велика Березовиця;
придбано та встановлено опа-•	
лювальний котел для будинку 
культури с.Мишковичі.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І 
СПОРТ
Для реалізації прав мешкан-

ців району на заняття фізичною 
культурою і спортом у районі ді-
ють: 1 стадіон, 32 футбольних 
поля, 30 майданчиків з тренажер-
ним обладнанням, 54 спортивні 
майданчики, 19 приміщень для 
фізкультурно-оздоровчих занять, 
15 спортивних залів, 4 стрілець-
ких тири. 

У 2017 році закуплено облад-
нання для облаштування 6 дитя-
чих ігрових і спортивних майдан-
чиків. 

З районного бюджету на розви-
ток фізичної культури та спорту 
для проведення обласних, район-
них змагань і закупівлю спортив-
ного інвентаря спрямовано 620,0 
тис. грн, з них освоєно на:

участь у обласних змаганнях — •	
451 тис. грн;
участь у районних змаганнях  •	
— 37 тис. грн;
спортивний інвентар та форму  •	
— 111 тис. грн.

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА
В районі проживають 6887 ді-

тей віком від 7 до 17 років. У 2017 
році охоплено оздоровчими та 
відпочинковими послугами 56% 
дітей  пільгових категорій. 

На оздоровлення та відпочи-
нок дітей у 2017 році з районного 
бюджету спрямовано 120 000 гри-
вень. На ці кошти відділ освіти ра-
йонної адміністрації  організував 
діяльність пришкільних таборів 
із денним перебуванням дітей та 
закупив путівки на оздоровлення 
дітей.

З районного бюджету на ви-
конання програм з національно-
патріотичного виховання молоді 
та районної молодіжної програ-
ми скеровано 40000,00 тис. грн, з 
яких на:

заходи — 18 тис. 866,00 грн;•	
туристичне спорядження — 11 •	
тис. 329,00 грн;
пневморушниці — 8 тис. 635,00 •	
грн.
Особливу увагу приділено 

роботі щодо підтримки багато-
дітних сімей. Систематично по-
новлюється база багатодітних 
сімей району з метою внесення їх 
до Державного реєстру сімей, які 
мають право на отримання пільг. 
У Тернопільському районі станом 
на 1 січня 2018 року проживають 
711 багатодітних сімей, в яких ви-
ховуються 2349 дітей. 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ
За рахунок коштів Державного 

фонду регіонального розвитку у 
2017 році реалізовували 6 проектів, 
1 з яких є перехідним на 2018 рік:

1) реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. 
на вул. Шкільна, 1 в с. Почапинці; 

2) капітальний ремонт огоро-
джуючих конструкцій (заміна 
вікон і дверних блоків) будівель 
ЗОШ І-ІІІ ст. на вул. Відродження, 
1 в с. Острів;

3) реконструкція будівлі ко-
лишньої котельні для Народного 
дому на 100 місць на вул. Шевчен-
ка, 1А в с. Ангелівка;

4) реконструкція ФАП для ам-
булаторії загальної практики – сі-
мейної медицини на вул. Галиць-
ка, 113 в с. Великі Гаї (перехідний 
на 2018 рік);

5) капітальний ремонт вулиці 
Проектна Бічна від будинку № 1 
до будинку № 14 в с. Байківці;

6) капітальний ремонт вулиці 
Проектна Бічна від будинку № 15а 
до будинку № 28 в с. Байківці.

За рахунок субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюдже-
там на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій реалізовано 7 
проектів, 2 з яких є перехідними 
на 2018 рік:

1) капітальний ремонт ЗОШ 
І-ІІІ ст. на вул. Грушевсього, 18 в с. 
Малий Ходачків;

2) реконструкція даху Велико-
бірківської ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназії 
ім. С. Балея на вул. Шкільна,1 в 
смт Великі Бірки;

3) будівництво спортивного 
майданчика на території кому-
нального закладу «Великоглибо-
чецька ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стець-

ка» Тернопільської районної ради 
на вул. Грушевського, 5 в с. Вели-
кий Глибочок (перехідний на 2018 
рік);

4) реконструкція корпусу му-
зичної школи будинку творчості 
школяра на вул. Шкільна, 1 в смт 
Великі Бірки; 

5) енергозберігаючі технології 
у будинку культури Великоглибо-
чецької сільської ради (заміна ві-
конних і дверних блоків) на про-
спекті Шевченка, 16 в с. Великий 
Глибочок;

6) капітальний ремонт будів-
лі ФАП на вул. І. Франка, 20 в с. 
Смиківці  (коригування (перера-
хунок) кошторисної документації 
відповідно до цін 2016 року);

7) реконструкція даху Велико-
бірківського селищного будинку 
культури на вул. Шевченка, 2а в 
смт Великі Бірки (перехідний на 
2018 рік).

Також отримано кошти для ре-
алізації наступних проектів:

- встановлення дитячого май-
данчика для Великоберезовиць-
кої с/р;

- встановлення 6 комплексів  
пішохідних переходів в населених 
пунктах Тернопільського району.

За рахунок коштів субвенції 
з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфра-
структури об’єднаних територі-
альних громад реалізовано 6 про-
ектів:

1) реконструкція адмінбудинку 
Великогаївської сільської ради на 
вул. Галицька, 47 в  с. Великі Гаї;

2) реконструкція частини при-
міщень комунального закладу 
ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Скоморохи Вели-
когаївської сільської ради;

3) капітальний ремонт 2-го по-
верху комунального закладу бу-
динку культури на вул. Січових 
Стрільців, 41 в с. Байківці;

4) капітальний ремонт систе-
ми опалення в будинку культури 
с.Лозова;

5) придбання спецттехніки для 
комунального підприємства «Бай-
ковецьке»;

6) капітальний ремонт ділян-
ки на вул. Січових Стрільців в 
с.Байківці.

Загалом у 2017 році для реалі-
зації проектів ДФРР, субвенції на 
соціально-економічний розвиток 
регіону, субвенціїї на формування 
інфраструктури ОТГ в бюджети 
різних рівнів Тернопільського ра-
йону залучено 23 млн 840 тис. грн 
з Державного бюджету України.

КОРОТКІ ПІДСУМКИ 
ВИКОНАННЯ 
ОСНОВНИХ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИХ 
ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ 
РАЙОНУ У 2017 РОЦІ
Результати порівняльного 
аналізу основних макро-
економічних показників 
розвитку району за 2017 
рік вказують на розвиток 
регіону, зокрема:
обсяг реалізованої промис-•	
лової продукції за звітний 
період становив 1537,4 млн 
грн;
обсяг реалізації продукції •	
сільськогосподарськими під-
приємствами становив 1201,0 
млн грн;
загальний обсяг прямих іно-•	
земних інвестицій, внесених 
в економіку району, станом 
на 01.10.2017 р. становив 
5593,8  тис. дол. США;
обсяг будівельних робіт за 11 •	
місяців 2017 року становив 
218,0 млн грн;
обсяг роздрібного товароо-•	
бороту станом на 01.10.2017 
року становив 271,0 млн грн.

Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів у селі Почапинці 
Тернопільського району

Реконструкція корпусу музичної школи будинку творчості 
школяра смт Великі Бірки Тернопільського району
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 Цьогоріч основний наголос — на інвес-
тиційній привабливості краю. На вистав-
ці були представлені художні, історичні, 
культурні, наукові здобутки. Також свою 
продукцію презентували аграрії та підпри-
ємці області.

У рамках виставки відбувся бізнес-
ланч із представниками різних секторів 
економіки, профільних міністерств, а 
також з підприємцями та народними де-
путатами від Тернопільщини Тарасом 
Юриком і Олегом Барною,  головою Тер-

нопільської облдержадміністрації Степа-
ном Барною, головою облради Віктором 
Овчаруком, міським головою Тернополя 
Сергієм Надалом.

—  Приємно констатувати, що Терно-
пільщина за цих кілька років завдяки під-
тримці Президента України, Кабінету Мі-
ністрів здобула вагомі результати. Цьому 
сприяли злагодженість і  скоординованість 
роботи органів державної влади з бізнесом 
Тернопілля, результатом якої є позитивні 
тенденції та створен-
ня додаткових мож-
ливостей, — наголо-
сив Степан Барна.

Серед гостей «Бла-
гословенного Тер-
нопілля» — пред-
ставники бізнесу, 
міжнародних делега-
цій, відомі тернополя-
ни й жителі області, 
культурні, мистецькі 
та освітні діячі. Захід 
набув міжнародного 
значення, адже його відвідали 15 послів. За-
вітав на промоцію і перший віце-прем'єр-
міністр України Степан Кубів.

— Великою цінністю Тернопілля є ді-
єві способи ведення господарства, збере-

ження традицій та належні комунікації з 
областями-сусідами. Вдячний усім пред-
ставникам дипломатичних місій за увагу 
до Тернопільщини, а також керівникам об-
ласті за вміле керування краєм задля його 
розвитку і перспективи», — зауважив він.

Партнери по бізнесу, експерти, народні 
депутати України зауважили, що Терно-
пільщина — багатий край працьовитих 
людей та цікавих ініціатив, а тому, безпе-
речно, має всі передумови для розвитку, 

економічного зростання й 
процвітання.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Постаті

Мирослав Попович: 
«Усе життя я намагався зрозуміти світ, у якому живу»

«Українцям властиві 
свободолюбство й 
анархізм»
Глибокі ідеї Мирослава Попови-

ча насичені мудрістю і повагою до 
людини. «Подільське слово» вибра-
ло цікаві цитати з інтерв’ю і праць 
видатного філософа.

« Хтось сказав, що я — со-
вість нації. Не поділяю цієї 

думки. Совість має бути в кожно-
го своя. Та й важко брати на себе 
зобов’язання бути совістю нації лю-
дині, яка прожила той гидкий пері-
од історії — з нього не можна було 
вийти із зовсім чистими руками».

« Національна солідарність 
— це як кохання і гроші: 

або вона є, або її немає. В Україні її 
не було. Українська еліта була роз-
колота від самого початку і до са-
мого кінця».

« Я їхав Швейцарією з при-
ятелькою з Росії і ми любу-

валися красотами Альп, аж раптом 
вона мені каже: «А Крым мы вам не 
отдадим». Ось це «ми», розумієте? 
Від українців дуже рідко почуєте 
«ми», а ще рідше — «ми, українці». 
А хто такий, власне кажучи, укра-
їнець? Чому слово «українець» не 
асоціюється з Донбасом? За цим 
стоїть глобальна проблема модер-
нізації поняття «Україна» і відчуття 

«бути українцем». Це поняття не 
має бути суто етнографічним».

« Кожну годину ми стикаємо-
ся з нерозв’язаними про-

блемами, що загрожують розвалом 
держави. Намагаючись придушити 
зло, ми породжуємо нове зло. На 
наших очах відбувається саморуй-
нування держави. Ця теза доречна 
сьогодні, була доречною місяць 
тому і, на жаль, імовірно, буде до-
речною місяць згодом. Головна 
причина навислої над Україною 
загрози — брак довіри до наці-
ональної консолідації. Важливо, 
щоб кожен сформував свою пози-
цію і не ховався за спини колег».

« Те, що ми переживаємо сьо-
годні, — досить примітив-

ний тип суспільства. Наше суспіль-
ство знає тільки чорно-білі кольори, 
воно не вміє розв’язувати питання. 
Не «рєшать вопроси», а розв’язувати 
проблеми. В тій же Польщі суспіль-
ство — це сила, яка забороняє роби-
ти їхній владі дещо з того, що їй дуже 
хочеться. Я — оптиміст за натурою. 
Коли б мені 25 років тому сказали, 
що буде самостійна Україна — не по-
вірив би ніколи. Хоча я на це працю-
вав, але все одно не думав, що буде 
так, як бувало в наших мріях. Тому 
давайте робити діло. Я так бачу, що в 
нас це виходить».

« Не буває братніх народів! 
Любов і дружба — це по-

чуття, які характеризують індиві-
дів. Не можна сказати, що Україна 
любить Росію, чи Росія ненавидить 
Україну».

« Донбас буде нормальною 
областю всередині Укра-

їни. Є речі, від яких відступати 
не можна. Перше — це незалеж-
ність. Ми не можемо її втратити, 
не маємо на це жодного права. 
Друге — це демократія. І ми поки 
що – на відміну від інших країн — 
тримаємо планку свободи. Це те, 
чого немає в Росії, тому нормаль-
ні росіяни заздрять нам. Щоправ-
да, цих нормальних мало… Третє 
— наші матеріальні умови. Так, 
як ми сьогодні живемо, вимагає 
кардинальних рішень. Із Кримом 
гірше, тому що в Криму, справді, 
населення російське».

« Нам зараз, насамперед, 
треба встояти проти Росії. 

Цьому має бути підпорядковане 
все, але без диктатури. Встояти 
Україна зможе тоді, коли буде мо-
дернізована. Ми поки що маємо 
таку ситуацію в країні, як і в Ізраї-
лі. Тобто щодня є смертна загроза 
— як не війна, то щось інше. В нас 
сьогодні дуже хитка держава, але 
це ще нічого не говорить про ре-

зультат сьогоднішньої боротьби. 
Якщо ми вийдемо на якусь рівно-
вагу з Росією (бо розбити Росію не-
можливо), то втримаємо всю світо-
ву рівновагу».

« Я думаю, насправді люди-
на не є зла і не є добра. Але 

вона може бути доброю, або злою. 
Коли кішка грає з мишкою — зла 
вона чи ні? Вона така, якою її ство-
рила природа, — безвідповідальна. 
А людина — це тварина, яка може 
відповідати за свої дії. Поки людина 
жива, ми не можемо про неї нічого 
сказати, бо сьогодні вона зроби-
ла один вчинок, а завтра — зовсім 
інший і перекреслила все, що було 
раніше. Але людина — це не те, що 
вона зробила. Добре з цього при-
воду сказав Шолом-Алейхем: «лю-
дина — це те, чим вона може бути». 
Оскільки є можливість бути іншим 
— людина відповідає за своє життя 
і вчинки».

« Порошенко сказав, що 
українська національна 

ідея — це інтеграція в Європу. Ро-
зумне формулювання. Ми справді 
зосередилися на прагненні жити, 
як люди. Питання навіть не про те, 
для чого жити. Питання в тому, для 
чого вмирати».

« Коли люди їдуть під кулі, 
маючи за душею тільки 

шкарпетки для бійців АТО, мене це 
вражає! Це великий запас людської 
доброти, вічної самовідданості й 
готовності прийти на допомогу 
ближньому».

« Майдан — це факт пере-
ступання, який завжди 

робитиме нашу психіку здатною 
подолати мертвотну атмосферу 
безмежної влади. Історія залиши-
ла українцям прагнення до сво-
боди. Це вилилося у психологію 
козацтва, що змогла протриматися 
абсолютно несподівано, вижити в 
російських трущобних умовах аж 
до наших днів».

« Нам властиві свободолюб-
ство й анархізм, які істо-

рично склалися в Україні, і мучать 
нас із часів Запорізької Січі. Але з 
іншого боку — це безстрашна, без-
оглядна відвага й готовність прине-
сти себе в жертву, яка немислима в 
інших індивідуалістичних суспіль-
ствах».

« Кожен повинен виконува-
ти свою роботу, бути чут-

ливим до великих подій, відчувати 
велич і небезпеку моменту. Як за 
маленькими вчинками волонтерів 
стоїть гуманізм, так і за нашими 
справами ховається щось велике».

Підготував  
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Останніми роками нас покинули величні постаті, яких люди особливо поважають, але не завжди 
дослухаються до їхніх порад, — правозахисник і філософ Євген Сверстюк, економіст Богдан 
Гаврилишин, Блаженнійший Любомир Гузар… А нещодавно відійшов у вічність академік НАН 
України, доктор філософських наук, директор Інституту філософії, один із моральних авторитетів 
нашої держави Мирослав Попович. У квітні йому виповнилося б 88 років… Україна втратила інте-
лігентну і високоінтелектуальну особистість, котра палко вболівала за долю своєї країни.
Мирослав Попович — уродженець Житомира. Після закінчення філософського факультету Київського наці-

онального університету ім. Т. Шевченка працював директором школи і вчителем історії в смт Золотий Потік на 
Тернопільщині. Після трьох років учителювання вступив до аспірантури в Інститут філософії ім. Г. Сковороди. 
Понад 60 років залишався співробітником інституту, а 2001-го став його директором.

Він ніколи не залишався осторонь політичних подій в Україні. Навіть у 83 роки був активним учасником Ре-
волюції Гідності. У 2012-му, в період президентства Януковича, Мирослав Попович був серед засновників іні-
ціативної групи «Перше грудня», куди також увійшли визначні інтелектуали В’ячеслав Брюховецький, Богдан 
Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, 
Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський. Ці люди намагалися спонукати до діалогу владу і гро-
мадськість, але їхні ідеалістичні цілі не дали значних результатів.

Мирослав Попович — особистість, яка постала всупереч тоталітарній радянській системі. Він нагаду-
вав доброго мудреця з дитячою усмішкою. В його доробку  — праці з культурології, логіки, української істо-
рії та філософії. Серед найвідоміших праць Мирослава Поповича — «Червоне століття», де змальовано історію 
комунізму на українських землях, «Нариси історії культури України» — різнобарвна енциклопедія того, ким ми 
були і ким є, «Бути людиною», де він розмірковує над добром і злом, правдою і брехнею, прекрасним і потвор-
ним. Важливо, аби кожен свідомий українець занурився у читання цих книг.

«Благословенне Тернопілля»  
зібрало у столиці друзів та видатних вихідців з краю
15 лютого в Міжнародному конгрес-центрі «Український дім» в Києві 
відбулася презентація Тернопільської області, її економічного та мис-
тецького потенціалу — «Благословенне Тернопілля». Це вже вдруге за 
останні два роки наш край вражає столицю та поважних гостей своїм 
особливим колоритом.

Рідний край |  Презентація
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Героєм сьогоднішньої 
розповіді є уродженець  
с. Драганівки Василь  
Павлович Богуцький. 

Народився у 1896 році, за-
кінчив 4 класи польської школи. 
Разом із батьком працював у гос-
подарстві місцевого поміщика. 
Рано осиротів — в 1912 році з не-
відомих причин батьки померли. 
Молодшому брату Степану тоді 
було 1,5 року. 16-річний Василь 
вирішив залишити його родичам 
та поїхати на роботу до Львова. 
Там якийсь час працював у пе-
карні, здобув навички пекаря, 
які згодом стали у нагоді. Одного 
разу з’явилася можливість виїха-
ти працювати у тодішню столицю 
імперії — Відень.

Робота була знайомою — на 
полі у багатого поміщика. Після 
завершення сезону польових ро-
біт працював на металургійно-
му заводі у містечку Моравська 
Острава (територія сучасної Че-
хії). Саме звідти й був призваний 
у 1917 році до лав австрійської 
армії, в складі якої брав участь у 
Першій світовій війні, воював на 
італійському фронті.

Після розгрому австрійської 
армії у 1918 році повернувся у 
Драганівку. Через декілька тижнів 
його викликали до військкомату 
в Тернополі і призвали до Укра-
їнської галицької армії. У 1919 
році, після закінчення польсько-
української війни, повернувся 
додому. Одружився з місцевою 
дівчиною Катериною (дівоче пріз-
вище невідоме). 

У 1923 році, на запрошення 
друга дитинства Івана Демківа, 
який вже тривалий час прожи-
вав у передмісті Парижа, поїхав 
на роботу до Франції. Протягом 
року працював у майстра-маляра. 
Після цього звернувся в Поль-
ське консульство у Парижі. Там, з 
огляду на здобуті колись навички 
пекаря, Василю допомогли вла-
штуватися на роботу в пекарню 
братів Ліге. Українському емі-
грантові доводилося ще й роз-
возити випічку до ресторанів 
та різних установ. Однією з них 
було посольство Англії. Пізні-
ше, на одному допиті у совковій 
катівні, він згадає про цей без-
невинний факт своєї біографії, 
який і стане безапеляційним ар-
гументом у звинуваченні в дер-
жавній зраді...

У 1931 році, попередньо домо-
вившись зі своїми «шефами» про 
запрошення, вирішив привезти в 
Париж дружину з донькою, яку 
ще жодного разу не бачив (Марія 
народилася в 1924 році, незадов-
го після виїзду батька за кордон). 
Напевне, ця історія закінчилась 
би словами: «І жили вони довго 
й щасливо», якби не економіч-
на криза початку 30-х років ХХ 
ст. Почалися масові скорочення, 
зросло безробіття. Звичайно ж, 
робочі руки емігрантів одразу 
стали не затребуваними.

Тож Василь повернувся у рідне 
село. За зароблені гроші сім’я Бо-
гуцьких придбала 17 моргів (дав-
ня одиниця виміру площі грунту, 
становить близько 0,56 га) поля, 
тримала 3 корови, 2 коня та одно-
го лошака, мала власну січкарню, 
плуг. У сезон польових робіт на-
ймали 4-5 робітників. У 1935 році 
народився син Павло. Так і жили. 
Аж поки не прийшла радянська 
влада і не забрала левову частку 
цього добра. 

22 червня 1941 року німець-
ка армія вторглася на територію 
Радянського Союзу. Звичайно, 
в масштабах країни це було шо-
куючою новиною, але для про-
стого селянина, який брав участь 
у кількох збройних конфліктах, 
напевне, це було чимось майже 

звичним. І вже точно не звільня-
ло від повсякденних обов’язків та 
роботи по господарству.

Фатального дня, 26 червня 
1941 року, Василь Павлович пі-
шов на поле косити конюшину. 
Дорогою його наздогнала донь-
ка, сказала, що прийшли люди у 
формі, хочуть його бачити. По-
вертаючись додому, зустрів двох 
чоловіків у військовій формі ра-
дянської армії. Один із них — ма-
йор, інший — сержант. Розпочав 
розмову майор. Розповів, що пра-
цює на німецьку розвідку, закину-
тий сюди разом зі своєю групою 
для організації підпілля, метою 
діяльності якого є побудова неза-
лежної України. Василь Павлович 
запідозрив брехню і сказав, що 
нічим не може допомогти. Про-
те майор запропонував пройти в 
сільраду і продовжити розмову. 
Там, в окремій кімнаті, майор далі 
його «вербував», запитував про 
наявність у нього зброї, яку мож-
на використати у боротьбі, про 
членство в місцевій «Просвіті», 
просив допомогти зібрати загін 
із місцевих патріотів. Повідомив, 
що має перелік жителів с. Драга-
нівки, яких йому рекомендували і 
котрі готові боротися за незалеж-
ну Україну. У його списку були: 
Броніслав Дем’янович Хромик, 
Франко Іванович Цимбала, Іван 
Володимирович Хромик, Людвіг 
Матвійович Затор, Лаврентій 
Барткович Голец, Франко Ми-
хайлович Голец, Михайло Степа-
нович Піговський, Володимир 
Пилипович Боднар, Микола Ді-
дич, а також і Василь Павлович 
Богуцький.

Побачивши цей список, герой 
нашої розповіді засумнівався ще 
більше, оскільки з 10 чоловік по-
ловина були поляками, яких доля 
України мало хвилювала... Про-
аналізувавши сказане майором 
та побачене на власні очі, Василь 
Павлович вирішив дотримувати-
ся обраної лінії поведінки і не до-
віряти військовим.

Майор зрозумів, що його при-
мітивні розвідувальні навички не 

діють на Богуцького, та запропо-
нував йому піти до лісу, без по-
яснення причин. При цьому по-
передив Василя Павловича, що 
якщо він не буде йому підігрувати 
та виконувати його вказівки, то 
«парашутисти» вб’ють всю його 
сім’ю. Богуцький, граючи затри-
маного, не міг не підкоритися. 
Перед лісом майор наказав Бо-
гуцькому чекати його на лісовій 
галявині, поки він піде до решти 
«парашутистів», зв’яжеться через 
радіостанцію з німцями та допо-
вість їм про виконану роботу. За-
чекавши 15-20 хвилин, військові 
вийшли з лісу та разом із Богуць-
ким попрямували до вантажівки, 
що стояла неподалік. Зі словами 
«садись, поедем к Гитлеру» майор 
наказав сідати в кузов. У Тернопо-
лі військові передали В.П. Богуць-
кого органам НКВС як зрадника 
Батьківщини, який контактував з 
німецькими шпигунами... 

Як з’ясувалося, група радян-
ських військових, які базували-
ся у лісі поблизу с. Драганівки, 
вирішила провести контрроз-
відувальні заходи з виявлення 
німецьких шпигунів. Скорис-
тавшись необмеженими повно-
важеннями, браві «захисники» 
Вітчизни вирушили до пред-
ставників радянського активу в 
селі та запитали, хто їм заважає 
будувати в Драганівці «світле 
комуністичне майбутнє». Ті, 
скориставшись нагодою, вирі-
шили поквитатися з усіма, з ким 
мали якісь особисті рахунки чи 
просто заздрили їм. От і подали 
список, до якого записали май-
же всіх заможних господарів. 

Процес, який важко назвати 
слідством, затягнувся більш ніж 
на 2 роки. Під час наступу ні-
мецьких військ органам НКВС 
довелося терміново евакуйову-
вати затриманих. Василю Павло-
вичу, так би мовити, пощастило. 
Бо багатьом не вистачило місць у 
вагонах, їх розстрілювали прямо 
на подвір’ях радянських тюрем у 
Галичині.

З архівів СБУ

Ця кримінальна справа зачепила якось по-особливому... 
Вона повною мірою демонструє «професіоналізм» орга-
нів державної безпеки СРСР, відображаючи підступність 
та нелюдяність як «червоної каральної машини» зага-
лом, так і окремих її «гвинтиків».
Масштаб сталінських репресій у передвоєнні роки та в перші мі-

сяці війни в Галичині й на Волині, у період відступу, був вражаючим. 
Сотні тисяч репресованих, розстріляних, депортованих у Сибір і 
Казахстан українців, поляків, євреїв. Мільйони покалічених «асва-
бадітєлямі» людських доль. За 1944-1953 роки в Галичині, на Волині 
й Рівненщині було репресовано, лише за офіційними даними, 500 
тисяч осіб, із них заарештовано 134 тисяч, убито понад 153 тисяч, 
виселено за межі України 203 тисячі. Вражаючі цифри!..

Та найстрашніше — усвідомлювати, що за кожною з них стоїть 
ЛЮДИНА. Чийсь син чи донька, батько чи мати, чоловік чи дружи-
на. Мільйони безневинно страчених всесвітів з їхніми мріями, пла-
нами, коханням, розчаруванням, болем, зневірою, відчаєм.

Чим завинив перед «пролетаріями» Василь Павлович Богуцький? 
Тим, що, залишившись рано сиротою, без підтримки і допомоги ро-
дичів, як то кажуть, вибився в люди? Тим, що своїм потом і бага-
торічною працею на чужині, далеко від дружини і доньки, заробив 
гроші і придбав землю і господарку? Бо, напевно, щоб не стати во-
рогом трудового пролетаріату, мав би їх безпробудно пропивати?

В одному з протоколів допиту зазначено, що В. П. Богуцький 
вільно спілкувався українською, польською, французькою і німець-
кою мовами. Трохи гірше — російською. Ви уявляєте, простий хлоп 
з Драганівки, маючи за спиною 4 класи польської школи, зміг опа-
нувати кілька іноземних мов. Пригадайте, скільки серед ваших зна-
йомих є «гегемонів», які все своє життя прожили в Україні, більше 
того в Галичині, але так і не вивчили української.

«Упадок сердечной деятельности на почве энтерита и старчес-
кого маразма» (у 46 років?!) зазначено в тюремному акті про смерть 
В. П. Богуцького. Напевне, серце цього розумного, працьовитого і 
таки молодого ще чоловіка не витримало невимовного болю і від-
чаю, що шматували його.

Він помер безневинним, адже вирок так і не винесли. Напевне, 
якоюсь мірою, це стало проявом Вселенської Справедливості. Зви-
чайно, від цього не легше рідним і близьким, але, можливо, саме це 
стало маленькою, хоч і невтішною, проте єдиною можливою пере-
могою, яку міг здобути Василь Павлович у боротьбі проти крово-
жерливого Голіафа — правоохоронної системи СРСР.

Герой нашої розповіді потрапив 
у Челябінську область, м. Верхнє-
уральськ, де до 3 серпня 1942 року 
тривало слідство. Як стало відомо 
з матеріалів кримінальної справи, 
27.08.1942 р. В. П. Богуцького пе-
ревели з тюрми в місцеву лікарню 
з діагнозом «упадок сердечной 
деятельности на почве энтерита и 
старческого маразма». 30 вересня 
1942 року він помер.

Сім’ю Василя Богуцького ви-
селили з Драганівки. Дружину 
Катерину вивезли на Донбас, у 
Горлівку. Малолітній син Павло, 
якому на момент арешту батька 
виповнилося 6 років, залишився 
із сестрою Марією. Жили в роди-
чів, бо в свою хату повернутися 
не мали права. Згодом Марія ви-
йшла заміж, разом із братом жила 

в Ладичині Теребовлянського 
району, звідки родом був її чоло-
вік. Та невдовзі його забрали на 
війну, де й загинув. Марія пере-
бралася в Серединки, неподалік 
Драганівки. Туди з Донбасу при-
їхала й мама, Катерина Богуцька. 
У Драганівку родина так і не по-
вернулася.

Відомо, що Марія вдруге ви-
йшла заміж і разом із чолові-
ком Володимиром Ожібком і 
мамою жила в Підгородному. 
Там усі й поховані на сільському 
кладовищі. На спільній надмо-
гильній плиті Марія ще за життя 
встановила табличку — спомин 
про батька, де написано: «Ми не 
знаємо, батьку, де твоя могила, 
кати заховали криваві сліди. 
Тут схиляти будемо в молитві 

коліна. Ти у нашім серці жити-
меш завжди».

Син Павло зятював у Березо-
виці, потім із дружиною Любою 
і двома дітьми переїхав до Тер-
нополя, працював водієм. Помер 
у 2010 році.

Про долю свого батька ні він, 
ні сестра так нічого й не довіда-
лися. 

Шановні читачі! Рубрика «З архівів СБУ» — про наших земляків: 
воїнів УПА, членів ОУН, звичайних людей, які, можливо, й не мали 
жодного стосунку до цих організацій, але потрапили до страшно-
го молоху репресивної машини для покращення показників успіш-
ної роботи з викриття «бендеровцев». Безневинно закатованих, 
засланих до Сибіру і знищених у таборах, жертв епохи, які пережили 
німецьку окупацію чи були вивезені на роботи до Німеччини і вже цим 
заслужили тавро «ворог народу». Це розповіді про ваших односельчан, 
сусідів, родичів — людей, яких хтось із вас ще, може, й пам’ятає.
Якщо серед ваших знайомих чи рідних є люди, які могли  
б стати героями нашої рубрики, повідомте нам, будь ласка.
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Посиденьки

«Від серця і до серця нести любов та добро»
Година спілкування «Від серця і до серця нести любов та добро» відбулася у бібліотеці села 
Підгородне. Захід провели для людей похилого віку, яким так бракує уваги й тепла, з нагоди 
Міжнародного дня спонтанного прояву доброти. 

Добро і милосердя —  кожній людині
У свято Стрітення в бібліотеці-філії села Забойки провели зустріч із людьми похилого віку  
та самотніми. 

Година доброго спілку-
вання «Посидимо рядком, 
поговоримо ладком» відбу-
лася 15 лютого в бібліотеці-
філії с. Ступки.
Захід зібрав людей золотого віку 

для приємного і корисного відпо-
чинку (організатори — провідний 
бібліотекар Уляна Золотник та соці-
альний працівник Марія П'ятківська 
за активної участі заввідділенням 
денного перебування Територіаль-
ного центру соціального обслуго-
вування населення Тернопільсько-
го району Марії Давидової).

Мистецькі зáпусти  
у Серединках
За традиціями українського народу останній тиж-
день перед Великодним постом проводили у за-
бавах, іграх, танцях, адже попереду — сім тижнів 
стриманої поведінки та усіляких обмежень. А в неді-
лю, яку в Україні називають по-різному — Зáпусти, 
Масниця, неділя Колодія, Сиропусна — готують 
страви з сиром — вареники, млинці, сирники, а 
також намагаються вдосталь повеселитися. 
Дотримуються народних звичаїв і в селі Серединки. 
Оригінально забавити односельчан в останню неділю пе-

ред постом вдалося місцевому аматорському драматичному 
гуртку, учасники якого поставили комедію Григорія Квітки-
Основ’яненка «Сватання на Гончарівці».

Режисером-постановником стала уродженка і жителька Се-
рединок, вчителька англійської мови Людмила Голубовська. Репе-
тиції п’єси розпочали відразу після Різдвяних свят. Подбали про 
декорацію, костюми, афіші молоді хлопці під керівництвом отця 
Петра Глібчука, священика місцевої церкви, та Любові Сороки, 
завідуючої клубом.

День вистави видався по-зимовому чудовий — трішки сні-
жило, вітру не було. Ближче до початку прем’єри гуртами та по-
одинці йшли жителі села до клубу — старші, діти, молодь. Заві-
тали гості із сусідніх сіл: Буцнева, Березовиці, а також приїхали й 
з Тернополя. Перед тими, хто переступив поріг глядацької зали, 
відкривалася така картина: попереду сцени стояв прикрашений 
віз місцевого жителя Івана Сташківа, а на ньому — величезний 
гарбуз, атрибут Стецькового сватання. На обличчях сяяли по-
смішки, а в душі — передчуття чогось радісного і незвичайного. 

Відкрилася завіса, і глядачі оплесками схвалили декорацію 
— все було, як у справжньому театрі. Коли ж на сцені з’явилися 
Стецько (Олег Смоляк) та Уляна (Ірина Музика), то їх репліки 
раз у раз переривали овації. І не дивно: Стецько — невеличкий, 
кучерявий — впевнено женихався до Уляни, викликаючи у залі 
доброзичливий сміх. 

Роль Прокопа грав поважного віку житель Серединок Ігор 
Фірман. Він кумедно приспівував і пританцьовував. Блискуче 
впоралася зі своєю роллю Любов Музичка, зображаючи Одарку. 
Образ Олексія втілив ставний красень Василь Гончар.

Особливе напруження панувало в залі, коли у сватання втру-
тився відставний солдат Осип Скорик (Володимир Крупа) — ро-
дич Олексія. Як він сам про себе сказав, без нього «не буваїть ні 
хрестини, ні свадьба у знакомих». Отож, сватання Стецька він об-
іграв так, що Уляна пов’язала хустку Олексію, а гарбуз отримав 
Стецько. Добре поставлений голос, військова виправка та профе-
сійна гра аматора захопила публіку, яка віддячувала бурхливими 
оплесками.

У виставі взяли участь сільські хлопці та дівчата: Орест Гончар, 
Віталій Борщук, Дмитро Гудзьо, Наталя Миколів, Тетяна Дубина, 
Дарина Гончар та Христина Свідерська. Звуковий супровід здій-
снили брати Зеновій та Богдан Мельничини. 

Глядачі щедро дарували аплодисменти організаторам та вико-
навцям п’єси за приємні та веселі хвилини пережитого дійства. А 
режисеру-аматору Людмилі Голубовській депутат сільської ради 
Орест Борух вручив квіти. Голова сільської ради Марія Мац дяку-
вала акторам за світлі та радісні моменти зустрічі з прекрасним. 

Хоча Серединки — невеличке село, однак  у ньому живуть 
ініціативні та талановиті  люди, акторська майстерність яких 
не поступається професіоналізму  акторів обласного театру. Бе-
рімо приклад!!! 

Марія КРУПА.

Захід благословив отець Тарас 
Юречко. Він розповів про те, як 
нерозривно пов’язані милосердя і 
молитва.

Зустріч відбулася напередодні  
Дня Героїв Небесної сотні. Майдан 
— це наша біль,  наша історія. Тож 
сільський голова Марія Степанівна 
Палига підняла тему боротьби су-
часних героїв за незалежну Україну. 
А дует у складі директора БК Алли 
Василівни Балакунець та Тетяни Зі-
новіївни Палиги виконав пісню «А 
мати сина жде». 

Бесіду з присутніми продовжи-
ла фельдшер нашого села Тетяна 

Ярославівна Богоніс. Всім було 
цікаво почути інформацію про ре-
алізацію медичною реформи і кон-
кретні кроки кожного в цьому про-
цесі. З цього питання розгорілися 
дискусії.

Бібліотекар пропонувала при-
сутнім частіше відвідувати  бібліо-
теку, користуватися різними носі-
ями інформації — як українською 
книгою, так і комп’ютером. А також 
брати участь у заходах бібліотеки.

На завершення Алла Балаку-
нець під акомпонемент акордеона 
виконала віночок українських на-
родних пісень. Продовжили роз-

мову у невимушеній атмосфері за 
чашкою чаю.

Із присутніми спілкувалися та-
кож працівники соціальної сфери 
Надія Миколаївна Маркута, Тетяна 
Йосипівна Гушпит, Марія Миколаїв-
на Гарасим.

Житель села Забойки Володи-
мир Михайлович Забанджала ви-
словив подяку соціальним робітни-
кам за важку і клопітку працю.

Такі зустрічі дають змогу висло-
вити наболіле, отримати нову ін-
формацію.

Оксана ТЕЛИХ, завідуюча 
бібліотекою-філією села Забойки.

У підготовці щирої розмови свої 
зусилля об’єднали бібліотека (завід-
уюча Ліляна Кохан), клуб (завідуюча 
Людмила Квасниця), ТЦСО Терно-
пільського району (соціальний ро-
бітник Віта Мощинська). Юні корис-
тувачі бібліотеки Юлія Гуцуляк, Юрій 
Козача та Юлія Романчук теплими 
словами та віршами зігрівали серця 

присутніх, а сільські аматори Степан 
Лоїк, Світлана Мурза, Владислав 
Підлісний під керівництвом Тетяни 
Лоїк веселими піснями та колядка-
ми створювали територію доброго 
настрою. Представники озимого по-
коління отримали ще один подару-
нок — масажне крісло, яке встано-
вили для них у сільському ФАПі зав. 

відділенням денного перебування 
Територіального центру соціально-
го обслуговування населення Тер-
нопільського району Марія Давидо-
ва та фахівець із соціальної роботи 
Оксана Микитюк.

Тож спішімо творити добро!
Ліляна КОХАН, завідуюча біблі-

отекою-філією села Підгородне.

«Посидимо рядком, поговоримо ладком»
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Молебень відправив парох церкви УГКЦ Роман Дутчак. 
Зворушливі вірші про події того часу читали директор бу-
динку культури с. Ігровиця Юлія Чупик та місцеві школярі. 
Жалобний гімн Майдану «Гей, пливе кача...» виконала Камі-
ла Душенько. 

На завершення заходів сільський голова Галина Голик 
звернулася до присутніх зі щирими словами. Захід організу-
вала педагог-організатор Юлія Дмитрівна Савчук.

Слава Україні! Героям слава!

Будь-який народ переживає  
періоди, які є вирішальними і до-
леносними. Ми повинні пам’ятати 
і не забувати героїчні сторінки 
нашої історії. Адже хто не знає 
минулого, той не вартий майбут-
нього. Ми стали сучасниками ще 
однієї трагедії нашої країни.  У 
Києві на Майдан гинули за честь, 
за волю, за право бути народом — 
джерелом і мірилом влади у влас-
ній державі.

21 лютого на базі Мало-
ходачківської сільської 
бібліотеки-філії завідуюча 
клубом Тетяна Тихонюк 
та завідуюча бібліотекою-
філією с.Малий Ходачків 
Христина Плуговська 
спільно з учнями Мало-
ходачківської ЗОШI-III ст. 
під керівництвом заступ-
ника директора з виховної 
роботи Жанни Басюк про-
вели вечір-реквієм, при-
свячений пам’яті Героїв 
Небесної сотні.

Учні відтворили події, що від-
бувалися на Майдані під час Ре-
волюції Гідності, розповіли про 
їх особливе значення, читали 
зворушливі вірші, співали три-
вожні пісні. До слова був запро-

шений голова ради старійшин 
Михайло Івасечко, очевидець 
цих подій Ігор Войцехівський, 
який поділився спогадами про 
перебування в зоні конфлікту, 
продемонстрував дітям бойові 
трофеї, привезені з АТО. Після 
вшанування Героїв Небесної со-

тні хвилиною мовчання відбула-
ся хода із запаленими свічками 
до пам’ятника солдату у центрі 
села. Голова села Володимир Бе-
реза подякував за тісну співпра-
цю працівників культури та шко-
ли у проведенні заходу.

Загиблі хлопці віддали свої 

життя за всіх нас. Це має пам’ятати 
кожен!

Сьогодні, завтра, завжди! Без 
цього ми не можемо відбудувати 
свою країну!

Марія ПОПІВ, депутат Малоходач-
ківської сільської ради

Шкільний меридіан

Героям слава!

Різдвяний етап фестивалю  
фізичного експерименту — 2018
На базі опорного кабінету фізики НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — 
ДНЗ» відбувся Різдвяний етап фестивалю фізичного експерименту 
- 2018, в якому взяли участь 12 учнів з різних закладів освіти Терно-
пільської області. 
Учасники вразили журі конкурсу неймовірними експериментами, які вони підготу-

вали за сприяння вчителів-наставників. Усі запрошені мали можливість побачити в дії 
явища електромагнітної індукції, реактивного руху, конвекції, а також електрохімічний 
еквівалент, як діє магнітна гармата, як пере-
творити лимони на джерело струму, експери-
менти з полум'ям і вуглекислим газом, звуком 
у трубі, спостерігати дивні властивості свічки, 
побачити, як працює електродвигун. 

Конкурсантам-фіналістам запропонували 
пояснити механізм роботи самонавідного ро-
бота та пояснити дослід зіткнення кульок, а за 
результатами відповідей визначили призерів. 
Перше місце здобула учениця 10 класу Терно-
пільської ЗОШ №3 з поглибленим вивченням 
іноземних мов Олександра Хомишин, дру-
ге — учень 8 класу Байковецької ОТГ НВК 
«Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Устим Бутрин, 
третє — учень 10 класу Технічного ліцею  
м. Тернопіль Дмитро Укра-
їнець.

Усі діти під час Різдвяно-
го етапу фестивалю фізич-
ного експерименту - 2018 
продемонстрували високий 
рівень підготовки та нестан-
дартний підхід і довели, що 
фізика — це не тільки фор-
мули і цифри, а й вражаючі 
та цікаві експерименти.

3 березня 2018 року в приміщенні  
Тернопільського районного будинку культури  

за адресою м. Тернопіль, вул. Шкільна, 4  
відбудеться відбірковий районний огляд–конкурс  

читців творів Т. Шевченка «Борітеся — поборете!»,  
присвячений 204-й річниці від дня народження Кобзаря. 

Борітеся — 

«О мово рідна, золота колиско...»

«А сотня сніжинок гарячих 
сльозами стікала з небес» 

21 лютого 2018 року в Білець-
кій ЗОШ І-ІІ ступенів відбувся 
виховний захід, присвячений 
Міжнародному дню рідної 
мови на тему «О мово рідна, зо-
лота колиско...» 
Учні школи ознайомилися зі скар-

бами рідної мови, зверталися до її іс-
торичного минулого, звичаїв, обрядів 
нашого народу, а також поговорили про 
толерантне ставлення до інших мов. На 
заході звучали поезії та пісні про укра-
їнську солов'їну мову. Бібліотекар с. Біла 
Т. І. Гураль підготувала виставку літе-
ратури про мову. На уроках української 

мови учні писали диктант «Без мови не-
має народу». Свято провели учні школи 
під керівництвом вчителя української 
мови та літератури О. Р. Мартинюк. 

Рідна мово моя українська,
В світі гордо, натхненно звучи!
Волелюбна моя, материнська,
Мово рідна моя, не мовчи!
Мово прекрасна моя, не мовчи!
Не загубись поміж іншими ти,
А соловейком весняно звучи,
Сміло, крилата, у світі лети!

  Н. Красоткіна

Учасники заходу.

На фото (зліва-направо) — завклубом Тетяна 
Тихонюк, учасник АТО Ігор Войцехівський, голо-
ва ради старійшин Михайло Івасечко, голова 
села Володимир Береза, завбібліотекою-
філією Христина Плуговська.

У їхніх серцях жила Україна

Т. Г. Шевченко

поборете!
20 лютого біля пам’ятного знака 
Героїв Небесної сотні в селі Ігрови-
ця зібралися на поминальну пана-
хиду учні та вчителі місцевої школи, 
працівники Ігровицької сільської 
ради, працівники будинку культури 
та небайдужі мешканці села. 



Подільське слово | №8 (5267)
п'ятниця, 23 лютого 2018 10 Подільське

Засновники: Тернопільська районна 
державна адміністрація, Тернопільська 
районна рада.
Свідоцтво про державну реєстрацію:  
ТР №186 від 31.10.1995 р.  
Директор  
Наталія ЧАПРАК ............................528830
Відповідальний секретар 
Людмила КАЛИТА
Бухгалтерія, довідки ...............528830
Журналісти 
Лілія КУЛЕНИЧ
Верстка: Людмила Калита, Іван Юзьків
Адреса редакції:
46002, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

Еmail: podilske_slovo@ukr.net

Розрахунковий рахунок: 
26003250972001 ТФ КБ Приватбанк 
міста Тернопіль, МФО 338783, 
ідентифікаційний код 02475351. 

Позиція авторів може не збігатися з позицією ре-
дакції. За достовірність викладених фактів відпо-
відальність несе автор. Редакція залишає за собою 
право редагувати і скорочувати тексти. Рукописи 
не підлягають рецензуванню і поверненню. 

 — політична реклама

Передплатні індекси: 61357 для фізичних 
осіб, 23491 для юридичних осіб.  
Тираж: 4 145. Зам. № 153. 
Ціна: 3 грн.
№8 (5267) від 23.02.2018 р. 
Відповідальний за випуск: Людмила Калита. 
Віддруковано: ТОВ "Поділля-Тер",  
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, 
тел. (0352) 52-27-37.

Афіша
Тернопільський академічний обласний 
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка    
м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 6

24.02. (субота) — «Пошилися в дурні», музична комедія-жарт.  
Тривалість — 2 год. 20 хв.

25.02. (неділя) —  «Гормон кохання», або Тестостерон», комедія, +18.  
Тривалість — 2 год. 20 хв.

27.02. (вівторок) —  «Рятуйте, мене женять!», комедія, 60+.  
Тривалість — 1 год. 20 хв.

28.02. (середа) —  «Мина Мазайло!», комедія.  
Тривалість —2 год. 20 хв.

Початок вечірніх вистав о 19:00.
Для дітей
25.02. (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

25.02. (неділя) — «Золоте курча», музична казка (5+). 
Тривалість — 50 хв.

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

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

25.02. (неділя) — «Бандура, яку ви ще не чули», концерт віртуоза-
бандуриста Георгія Матвіїва (Одеса). 

Початок о 17:00. Ціна квитка: 40, 50, 60  грн.

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

28.02. (середа) —  «Тур без гриму. Найкраще. Про кохання», концерт 
Ірини Білик. У межах Всеукраїнського туру на тернополян 
чекає абсолютно нова та яскрава програма. Звучатимуть 
як свіжі доробки творчості співачки, так і хіти, які знайомі 
кожному. 

Початок о 19:00 год. Ціна квитка: 150-500 грн.

Кінопрем’єри

Найочікуваніші фільми 2018 року

Програма місцевих телеканалів

«Соло. Зоряні війни. Історії»
Прем'єра в Україні 24 травня
Одну з ролей виконує Емілія Кларк.
Режисер Рон Ховард зняв фільм про 

юність контрабандиста Хана Соло і його 
пригоди разом з напарником-вукі Чу-
баккою, до зустрічі з Обі-Вана Кенобі і 
Люком Скайуокером.

«Дедпул 2»
Прем'єра в Україні 31 травня
Комедійний фантастичний бойовик з Райаном Рей-

нольдсом у головній ролі на основі коміксів про пер-
сонажа Marvel Comics Дедпула.  Він стане дванадцятим 
фільмом з кіносерії Люди Ікс.

Про сюжет нічого невідомо. Режисером сиквелу став 
автор Джона Уїка і «Вибухової блондинки» Девід Літч. А 
отже, з гумором й екшеном має бути все гаразд.

«Світ Юрського періоду 2: Полегле королівство»
Прем'єра в Україні 7 червня
Перший «Світ Юрського періоду» 

два роки тому заробив 1,6 мільярда 
і посів четверте місце в списку най-
більш прибуткових фільмів в історії 
кіно. 

У сіквелі і люди, і динозаври ста-
ли жертвою вулкана, який проки-
нувся на острові.

«Острів собак»
Прем'єра в Україні 14 червня
Незалежний режисер Уес Андерсон, відомий 

за фільмами «Готель Гранд Будапешт» і «Королів-
ство повного місяця», зняв ляльковий повноме-
тражний фільм про хлопчика, який їде в Японію 
на острів, куди звозять усе сміття і який облюбу-
вали бродячі собаки.

Його попередня подібна робота «Незрівнян-
ний містер Фокс» була номінована на премію 
Оскар як найкращий анімаційний повнометраж-
ний фільм.

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
26 ËÞÒÎÃÎ

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà 

Äîéëiâ”
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00,

00.30, 03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.45, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. 

Áþðî çíàõiäîê

08.00 Âiêíî â Àìåðèêó

09.00, 00.15 ×àñ7Tàéì

09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà

09.45 Òâié äiì

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 Ìåæà ïðàâäè

13.10, 02.30 Õiò-ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “Òàòî - íåâèäèìêà”
17.00 Ï’ÿòèé âèìið

17.30 Ïðî íàñ

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.30 ÒÍÅÓ 7 êàëåéäîñêîï ïîäié

20.40 Äiì êíèãè

21.25, 22.30, 00.55 Îãîëîøåííÿ.

Áþðî çíàõiäîê

21.30 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð

22.40, 04.00 Õ/ô “Ãiïíîç”

07.00 “Òâié ðàíîê”

09.45 “Õðàìè Ïîäiëëÿ”

13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Âiñòi ÒÒÁ”

13.40 “Ïîçà ðàìêàìè”

14.10 “Ôîëüê-musiñ”

15.10 “Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi”

16.00 Ðàäiîäåíü “Æèòòÿ+”

16.20 “Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò”

16.50, 19.15 Àíîíñè

16.55, 19.10, 20.25 Ðåêëàìà

17.10 Äîê.ôiëüì

18.00 “Âiäâåðòi äiàëîãè”

18.45 “Ìàìèíà øêîëà”

19.20 “Òåìà äíÿ”

19.50 “Àðìiÿ íåñêîðåíèõ”

20.05 “Çàãóáëåíi â ÷àñi”

20.20 “Ñëîâàìè ìàëå÷i ïðî öiêàâi 

ðå÷i “

20.50 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

Â²ÂÒÎÐÎÊ
27 ËÞÒÎÃÎ

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà 

Äîéëiâ”
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.30, 21.25, 22.30, 00.55 

Îãîëîøåííÿ.  Áþðî çíàõiäîê

07.35 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð

08.20 ÒÍÅÓ 7 êàëåéäîñêîï ïîäié

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.30, 17.00 Ï’ÿòèé âèìið

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.45 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé 

êëþ÷èê”

12.15 Ïðî êiíî

13.00, 02.30 Õiò7ïàðàä

14.00, 01.00 Õ/ô “Íåëþäü” 
15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. Áþðî 

çíàõiäîê

17.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 Ïîëiëîã

21.30 “Ãàë-êëiï”

22.35, 04.00 Õ/ô “Æiíêà ç òiíi”

07.00 “Òâié ðàíîê”

09.45 “Çåìíå òÿæiííÿ”

13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Âiñòi ÒÒÁ”

13.40, 19.20 “Òåìà äíÿ”

14.10 “Ôîëüê-musiñ”

15.10 “Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi”

16.00 Ðàäiîäåíü “Æèòòÿ+”

16.20 “Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò”

16.50, 19.15 Àíîíñè

16.55, 17.40, 19.10, 20.25 Ðåêëàìà

17.10 “Äî ñïðàâè”

17.45 “Àðìiÿ íåñêîðåíèõ”

18.00 “Ïîäîðîæíi çàìàëüîâêè”

18.45 “Ó ñâiòi çàõîïëåíü”

19.50 “Äóìêè âãîëîñ”

20.50 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

ÑÅÐÅÄÀ
28 ËÞÒÎÃÎ

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà 
Äîéëiâ” 

06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.30, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. 

Áþðî çíàõiäîê

07.35 Ïîëiëîã

08.30 Óñiìà øèðîòàìè

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.30, 17.00 Ï’ÿòèé âèìið

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 “Ãàë-êëiï”

12.40 Òâié äiì

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

14.00 Õ/ô “Áóäèíîê, ÿêèé êóïèëà 
Ìåði”

16.40 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé 

êëþ÷èê”

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ

21.25, 22.35, 00.55 Îãîëîøåííÿ.

Áþðî çíàõiäîê

21.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

22.40, 04.00 Õ/ô “×îëîâiêè íà ìåæi” 
01.00 Õ/ô “Áóäèíîê, ÿêèé êóïèëà 

Ìåði”

07.00 “Òâié ðàíîê”

09.45 “Àçáóêà ñìàêó”

13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Âiñòi ÒÒÁ”

13.40, 19.20 “Òåìà äíÿ”

14.10 “Ôîëüê-musiñ”

15.10 “Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi”

16.00 Ðàäiîäåíü “Æèòòÿ+”

16.20 “Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò”

16.50, 19.15 Àíîíñè

16.55, 17.40, 19.10, 20.25 Ðåêëàìà

17.10 “Íàøi ãðîøi”

17.45 “Òåàòðàëüíi çóñòði÷i”

18.45 “Äóìêè âãîëîñ”

20.05 “Âñÿêà âñÿ÷èíà: iíñòðóêöiÿ ç 

âèêîðèñòàííÿ”

20.50 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

×ÅÒÂÅÐ
1 ÁÅÐÅÇÍß

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà 
Äîéëiâ”

06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.30, 15.50, 18.50, 21.25 

Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

07.35 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ

08.30 Óñiìà øèðîòàìè

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.30, 17.00 Ï’ÿòèé âèìið

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 Ïðî êiíî

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

17.30 “Ãàë-êëiï”

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

21.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Íàòàëêîþ 

Ôiöè÷

22.30, 00.55 Îãîëîøåííÿ.Áþðî 

çíàõiäîê

22.35, 04.00 Õ/ô “Ïåðåïîëîõ ó 
ãóðòîæèòêó - 2”

07.00 “Òâié ðàíîê”

09.45 “Äîáðèé ãîñïîäàð”

13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Âiñòi ÒÒÁ”

13.40, 19.20 “Òåìà äíÿ”

14.10 “Ôîëüê-musiñ”

15.10 “Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi”

16.00 Ðàäiîäåíü “Æèòòÿ+”

16.20 “Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò”

16.50, 19.15 Àíîíñè

16.55, 17.40, 19.10, 20.25 Ðåêëàìà

17.10 “Ñêëàäíà ðîçìîâà”

17.45 “Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ”

19.50 “Äóìêè âãîëîñ”

20.50 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

Ï’ßÒÍÈÖß
2 ÁÅÐÅÇÍß

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Ñïðàâà 
Äîéëiâ” 

06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.30, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. 

Áþðî çíàõiäîê

08.30 Óñiìà øèðîòàìè

09.00, 00.15 ×àñ7Tàéì

09.30, 17.00 Ï’ÿòèé âèìið

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.50 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé 

êëþ÷èê”

12.10 “Ãàë-êëiï”

12.40 Ïðî êiíî

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

14.00 Õ/ô “Ëîñ-Àíæåëåñîì áåç 
êàðòè”

17.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Íàòàëêîþ 

Ôiöè÷

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 ÒÍÅÓ 7 êàëåéäîñêîï ïîäié

20.10 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð

20.40 Åòèêåòêà

21.25, 22.30, 00.55 Îãîëîøåííÿ.

Áþðî çíàõiäîê

22.35, 04.00 Õ/ô “Çäðàñòóé, ñìóòîê” 
01.00 Õ/ô “Ëîñ-Àíæåëåñîì áåç 

êàðòè”

07.00 “Òâié ðàíîê”

09.45 “Õðàìè Ïîäiëëÿ”

13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Âiñòi ÒÒÁ”

13.40, 19.20 “Òåìà äíÿ”

14.10 “Ôîëüê7musiñ”

15.10 “Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi”

16.00 Ðàäiîäåíü “Æèòòÿ+”

16.20 “Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò”

16.50, 19.15 Àíîíñè

16.55, 17.40, 19.10 Ðåêëàìà

17.10 “Ñõåìè”

17.45 “Íàçáèðàíå”

18.00 “Çâè÷àéíå äèâî”

18.15 “Õî÷ó áóòè:”

18.45 “Äóìêè âãîëîñ”

20.05 Äîê.ôiëüì

20.50 “Âå÷iðíÿ êàçêà”

ÑÓÁÎÒÀ
3 ÁÅÐÅÇÍß

TV-4
06.00 Ïðî êiíî

06.15, 11.00 Ïðî íàñ

06.45, 09.15 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.30, 11.50 Îãîëîøåííÿ.Áþðî 

çíàõiäîê

07.35 Õ/ô “Êðèõiòêà Äæèììi”

09.00 ×àñ-Tàéì

10.00 Îãëÿä ñâiòîâèõ ïîäié

10.30 Áëàãà çâiñòêà ç Ðiêîì Ðåííåðîì

11.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Íàòàëêîþ 

Ôiöè÷

11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05 

Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà

12.30, 00.30 Õ/ô “Çëî”
14.20 Îãîëîøåííÿ.Áþðî çíàõiäîê

14.30 Ì/ô
15.00 Äèòÿ÷å êiíî. Ì/ô ”Îñòðiâ 

äèíîçàâðiâ”
16.30 Äiì êíèãè

16.50 Îãîëîøåííÿ.Áþðî çíàõiäîê

17.00 Íàøi âiòàííÿ

17.50 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

18.00 ÂÅÐÂÈÖß ÑÎËIÄÀÐÍÎÑÒI 

ÌÎËÎÄI. Ïðÿìà òðàíñëÿöiÿ

19.40 Åòèêåòêà

20.00, 00.00 Îãîëîøåííÿ. Áþðî 

çíàõiäîê

20.10, 02.30 Ìèñòåöüêèé Õðàì,

21.40, 04.00 Õ/ô “Ìèëèé äðóã”
00.10 ×àñ-Òàéì

07.10 “Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà”

07.20 “Õî÷ó áóòè:”

08.00 “Òâié ðàíîê”

13.40 “Òåìà äíÿ”

14.10, 14.55 “Ãàéäàìàêè”

15.30 Ä/ô “49”

16.30 “Òåàòðàëüíi ñåçîíè”

17.10 “Çâè÷àéíå äèâî”

17.25 “Âiçèòiâêè Ïîëòàâùèíè”

17.30 “Âiñòi ÒÒÁ”

17.40 Àíîíñè

18.00 “Äî ñïðàâè”

18.30 “Çàãóáëåíi â ÷àñi”

18.45 “Ìàìèíà øêîëà”

19.00 “Ïàíîðàìà ïîäié”

19.30 “Ïîçà ðàìêàìè”

20.00 “Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ”

 

ÍÅÄ²Ëß
4 ÁÅÐÅÇÍß

06.00 Õ/ô “Êðèõiòêà Äæèììi”

07.45, 09.50 Áàäüîðèé ðàíîê

08.30, 12.00, 15.50, Îãîëîøåííÿ. 

Áþðî çíàõiäîê

08.35, 15.55, 22.05 Òåðíîïiëüñüêà 

ïîãîäà

08.40 ×àñ-Òàéì

09.00 Ïîâíîòà ðàäîñòi æèòòÿ

09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà

10.15 Ïðÿìà òðàíñëÿöiÿ 

Àðõèêàòåäðàëüíîãî Ñîáîðó ÓÃÊÖ 

ì.Òåðíîïîëÿ

11.40 Äiì êíèãè

12.05 Äèòÿ÷å êiíî. Ì/ô ”Îñòðiâ 
äèíîçàâðiâ”

13.30 Äèòÿ÷à ïðîãðàìà “×àðiâíèé 

êëþ÷èê”

14.00 Ïîãëÿä çáëèçüêà

14.30 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ

15.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Íàòàëêîþ 

Ôiöè÷

16.00 Åòèêåòêà

16.30 Òâié äiì

17.00 Âiêíî â Àìåðèêó

17.30 Ïðî íàñ

18.00 Íàøi âiòàííÿ

19.00, 00.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi. 

Òèæäåíü

19.55  Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiä

20.00, 01.00 Îãëÿä ñâiòîâèõ ïîäié

20.30 Ïðî íàñ

21.00 “Ãàë-êëiï”

22.00,  Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

23.45 ×àñ-òàéì

00.55 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

01.30 Ìèñòåöüêèé Õðàì,, 2 ÷

03.00 “Ãàë-êëiï”

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi. Òèæäåíü

07.10 “Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà”

07.40 “Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ”

08.00 “Òåàòðàëüíi çóñòði÷i”

09.00 “Òâié ðàíîê”

13.40 “Òåìà äíÿ”

14.10 “Òåàòðàëüíi ñåçîíè”

14.55 “Îëåíà Ï÷iëêà. ß íå éäó âñëiä 

÷èéñü..”

15.40 “ßê öå áóëî”

16.10 “Ôîëüê-musiñ-äiòè”

16.55 “Ñâiòëî”

18.00 “Âiäâåðòi äiàëîãè”

18.30 “Âñÿêà âñÿ÷èíà: iíñòðóêöiÿ ç 

âèêîðèñòàííÿ”

18.45 “Ó ñâiòi çàõîïëåíü”

19.00 “Ðîçäÿãàëêà”

19.30 Äîê.ôiëüì

20.00 “Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ”

ÀÍÎÍÑÈ 
ÒÈÆÍß

, ICTV, Âò, 23:35.

äðóæèíîþ...

ICTV, Âò, 23:35
Ñîëîìîí Íîðòàï áóâ îäðóæåíèì ÷î-

ßêîñü éîìó çàïðîïîíóâàëè 

Ñîëîìîíà âèêðàëè é ïðîäàëè â 

, Ñð, 16:40

ëþäåé. Áóâàëèé êîï Ñåðæ Áþðåí 

íå íàäòî ãóìàííèì ñïîñîáàì 

áîðîòüáè.

Çà ìîòèâàìè ðîìàíó Âàñèëÿ Çåìëÿêà 

«Ëåáåäèíà çãðàÿ». Ìàëüîâíè÷å 

Âàâèëîí. Íîâå æèòòÿ ùå íå 

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îñòàòî÷íî 
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
26 ËÞÒÎÃÎ

Â²ÂÒÎÐÎÊ
27 ËÞÒÎÃÎ

ÑÅÐÅÄÀ
28 ËÞÒÎÃÎ

×ÅÒÂÅÐ
1 ÁÅÐÅÇÍß

Ï’ßÒÍÈÖß
2 ÁÅÐÅÇÍß

ÑÓÁÎÒÀ
3 ÁÅÐÅÇÍß

ÍÅÄ²Ëß
4 ÁÅÐÅÇÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
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 

09.30, 12.50, 14.20, 16.45 Ïîãîäà

09.40, 16.10 Ä/ô “Êðèì. Íåçëàìíèé”

10.00, 00.40 Ä/ô “Ãåíi÷åñüê”

10.50 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 2018. 

Êðàùi âèñòóïè

13.10 ÐàäiîÄåíü

13.55 Ïåðøà øïàëüòà

14.30 Ðàäiî. Äåíü

15.15 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

16.55, 04.45 Ä/ô “Åñå ïðî Êðèì”

17.20, 05.35 Ä/ô “Êðèì. Ñïðîòèâ”

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00, 02.45 Ñïåöïðîåêò “Äî Äíÿ 

21.50, 02.35 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè. 

Ïiñëÿìîâà

22.05 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 

2018. ÖÅÐÅÌÎÍIß ÇÀÊÐÈÒÒß

03.40 Ä/ô “Êðèìñüêi òàòàðè: “Êðèì 

05.10 Ä/ô “Õðèñòèíà. Êðèìñüêå 

ñîëî”

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.15, 05.20 ÒÑÍ

09.30, 11.00, 12.20 “×îòèðè âåñiëëÿ”

12.35 “Ìiíÿþ æiíêó”

14.00, 15.00 Ò/ñ “Øêîëà” 
16.00 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Ìàìà” 
20.30, 05.00 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Çà òðè äíi äî êîõàííÿ” 
22.00 “Ãðîøi 2018”

01.40 Õ/ô “Âåëèêèé ðiê” 

05.30, 20.00, 02.15, 05.20 

“Ïîäðîáèöi”

06.00 “Ì/ô”

06.10, 22.35 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç 

Iíòåðîì”

10.00 Õ/ô “Âèéòè çàìiæ çà êàïiòàíà”
11.50 Ò/ñ “Áàòüêiâñüêèé iíñòèíêò” 
12.25 Ò/ñ “Áàòüêiâñüêèé iíñòèíêò” 
16.10 “×åêàé ìåíå”

êîæíîãî”

20.40 Ò/ñ “Çàïèòàéòå â îñåíi”
00.25 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè 3”
02.55 “Ñêåïòèê 2”

03.25 “Ðå÷äîê”

04.50 “Top Shop”

ICTV
05.00, 04.50 Ò/ñ “Âiääië 44” 
05.45, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

06.35 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

10.10 Àíòèçîìái

11.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéäæåñò

12.35, 13.20, 16.15 Õ/ô ÎÑÊÀÐ - 
2002: “×îðíèé ÿñòðóá”

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

16.25 Õ/ô “Êíèãà Iëàÿ” 
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

21.25 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé êîï” 
22.35 Ñâîáîäà ñëîâà

00.50 Õ/ô ÎÑÊÀÐ - 2012: “Äiâ÷èíà ç 
òàòó äðàêîíà” 

03.25 Òðóáà ìiñòåðà Ñîñèñêè 

04.30 Ôàêòè

09.15 Õ/ô “Ï’ÿòü ðîêiâ òà îäèí äåíü”
11.10 “Õàòà íà òàòà”

Êîñòiöèíèì”

17.30, 22.00 “Âiêíà7Íîâèíè”

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

19.55, 22.40 “Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè”

23.40 “Îäèí çà âñiõ”

03.15, 02.10 Çîíà íî÷i

05.00 Àáçàö

06.59, 08.49 Kids Time

07.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði â äèòèíñòâi”
08.50 Ì/ô “Ðîíàë 7 Âàðâàð” 

10.40 Õ/ô “Óãîäà ç äèÿâîëîì” 
12.40 Õ/ô “Âîâêè” 
14.10 Õ/ô “Iíñóðãåíò”
16.40 Õ/ô “Äèâåðãåíò, ÷àñòèíà 3: 

Âiääàíà” 
19.00 Ðåâiçîð. Êðàìíèöi

00.00 Õ/ô “Àñòðàë” 
02.05 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.05 Ñüîãîäíi

09.30 Çiðêîâèé øëÿõ

11.30, 03.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.30, 15.30 Ò/ñ “Íi÷ ïiñëÿ âèïóñêó” 
18.00 Ò/ñ “Êàáëó÷êà ç ðóáiíîì” 

21.00 Ò/ñ “×óæi ðiäíi”
23.30 Õ/ô “Çàãóáëåíèé ñâiò”
04.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi-2 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 16.35 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
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 

09.40 Ä/ñ “Îñòàííié øàíñ ïîáà÷èòè”

11.00, 22.05 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 

2018. Êðàùi âèñòóïè

12.00 Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìà÷íi 

13.10 ÐàäiîÄåíü

13.55 Ñêëàäíà ðîçìîâà

14.30 Ðàäiî. Äåíü

15.15 Ôîëüê7musiñ

17.30 Ä/ô “Æèâà ïðèðîäà”

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 Ïîñòòðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì

20.25 Íàøi ãðîøi

21.50, 02.35 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè. 

Ïiñëÿìîâà

02.50 Âiéíà i ìèð

03.30 Ä/ô “Ñòåôàí Òóð÷àê. Ïàðòèòóðà 

äîëi”

04.10 Ä/ô “Àâãóñòèí Âîëîøèí. 

Ìåòåîðèò íåçàëåæíîñòi - íàä 

Ñðiáíîþ çåìëåþ” (ô.1)

04.35 Ä/ô “Êåíãið. 40 äíiâ Ñâîáîäè.”

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.15, 05.20 ÒÑÍ

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

11.00, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

13.00, 21.00 Ò/ñ “Çà òðè äíi äî 
êîõàííÿ”

14.00, 15.00 Ò/ñ “Øêîëà” 
16.00 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Ìàìà” 
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

22.00 “Iíñïåêòîð. Ìiñòà”

23.35, 00.25 Õ/ô “Ðîçóìíèê Âiëë 
Õàíòiíã”

04.00 Õ/ô “Ñòàòè çiðêîþ”

06.00 “Ì/ô”

06.10, 22.35 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Íîâèíè

07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç 

Iíòåðîì”

10.15, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Çàïèòàéòå 
â îñåíi”

12.00 “Íîâèíè”

12.45 Õ/ô “Áóäèíîê, â ÿêîìó ÿ æèâó”
14.50, 15.45, 16.45, 03.15 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 02.10, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

00.25 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè 3”
02.50 “Ñêåïòèê 2”

04.45 “Top Shop”

ICTV
05.35, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

11.05 Àíòèçîìái

12.10, 13.15, 01.55 Õ/ô “Iíòèìíèé 
ñëîâíèê” 

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

14.55, 22.35 “Íà òðüîõ”

15.05, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,15” 
17.40, 21.25 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé 

êîï”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

23.35 Õ/ô ÎÑÊÀÐ - 2013: “Ìié 
õëîïåöü - ïñèõ”

04.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.30 Ôàêòè

04.50 Ò/ñ “Âiääië 44” 

08.25 “ÌàñòåðØåô - 5”

13.25 “Õàòà íà òàòà”

Êîñòiöèíèì”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

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

19.55 “Íàðå÷åíà äëÿ òàòà”

22.40 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî 

ñåêñ 4”

00.40 “Îäèí çà âñiõ”

03.00, 02.00 Çîíà íî÷i

03.50 Àáçàö

05.40, 07.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði â 
äèòèíñòâi”

06.59, 08.09 Kids Time

08.10 Ò/ñ “Ìåðëií”
10.00 Ò/ñ “Äðóçi”
12.50 Ò/ñ “Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå 

ñêëàäíî”
17.00, 19.00 Äåøåâî i ñåðäèòî

21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ

23.50 Õ/ô “Àñòðàë: Ðîçäië 2”

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Ñüîãîäíi

09.30, 02.50 Çiðêîâèé øëÿõ

10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà

11.20, 03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi-2 

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 

18.00 Ò/ñ “Êàáëó÷êà ç ðóáiíîì” 

21.00 Ò/ñ “×óæi ðiäíi”
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 16.35 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
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 

09.30, 12.50, 14.20, 16.25, 17.40, 

01.00 Ïîãîäà

09.40 Ä/ñ “Îñòàííié øàíñ ïîáà÷èòè”

11.00, 22.05 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 

2018. Êðàùi âèñòóïè

12.00 Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìà÷íi 

13.10 ÐàäiîÄåíü

13.55 Íàøi ãðîøi

14.30 52 âiêåíäè

15.15 Äî ñïðàâè

15.45 Ä/ô “Õðèñòèíà. Êðèìñüêå 

ñîëî”

17.30 Ä/ô “Æèâà ïðèðîäà”

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.00 Ïðîâîäè ïàðàëiìïiéöiâ

20.25 Ñêëàäíà ðîçìîâà

02.35 Âiéíà i ìèð

03.10 Ä/ô “Âîíè áîðîëèñü äî çàãèíó”

04.05 Ä/ô “Àâãóñòèí Âîëîøèí. 

Ìåòåîðèò íåçàëåæíîñòi - íàä 

Ñðiáíîþ çåìëåþ” (ô.2)

ñïiëêà - âåêòîð âèçíà÷åíî”

05.30 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.15, 05.20 ÒÑÍ

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

11.00, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

13.00, 21.00 Ò/ñ “Çà òðè äíi äî 
êîõàííÿ”

14.00, 15.00 Ò/ñ “Øêîëà” 
16.00 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Ìàìà” 
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

22.00 “Îäðóæåííÿ íàîñëiï”

23.35, 00.25 Õ/ô “Íàéêðàùèé 
åêçîòè÷íèé ãîòåëü - “Ìåðiãîëä” 

03.55 Õ/ô “Íåâäàõà ç Êàóíò-Êàóíòi”

06.00 “Ì/ô”

06.10, 22.35 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç Iíòåðîì”

10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Çàïèòàéòå 
â îñåíi”

13.00 Õ/ô “Ìà÷óõà”
14.50, 15.45, 16.45, 03.15 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 02.05, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

00.25 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè 3”
02.50 “Ñêåïòèê 2”

ICTV
05.35, 10.10 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

11.05 Àíòèçîìái

12.05, 13.15 Õ/ô ÎÑÊÀÐ - 2013: “Ìié 
õëîïåöü - ïñèõ”

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

15.00, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,15”
17.40, 21.25 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé 

êîï” 
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

22.30 “Íà òðüîõ”

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

Àíäæåëåñ”

04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.30 Ôàêòè

04.50 Ò/ñ “Âiääië 44”

08.45 “ÌàñòåðØåô - 5”

12.55 “Õàòà íà òàòà”

Êîñòiöèíèì”

17.30, 22.00 “Âiêíà7Íîâèíè”

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

20.00, 22.40 “ÌàñòåðØåô. 

Êóëiíàðíèé âèïóñêíèé”

00.15 “Îäèí çà âñiõ”

03.00, 02.10 Çîíà íî÷i

03.30 Àáçàö

05.30, 07.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði â 
äèòèíñòâi”

06.59, 08.19 Kids Time

08.20 Ò/ñ “Ìåðëií”
10.20 Ò/ñ “Äðóçi”
12.30 Ò/ñ “Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå 

ñêëàäíî”
17.00, 19.00 Âiä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè 

21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ 

22.10 Õ/ô “Àíòèãàíã”
00.00 Õ/ô “Àñòðàë” 

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.00 Ñüîãîäíi

09.30, 02.50 Çiðêîâèé øëÿõ

10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà

11.20, 03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.30, 15.30, 04.45 Àãåíòè 

ñïðàâåäëèâîñòi-2

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 

18.00 Ò/ñ “Êàáëó÷êà ç ðóáiíîì”

21.00 Ò/ñ “×óæi ðiäíi”
23.30 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 11.05, 15.15 Ðîçñåêðå÷åíà 

iñòîðiÿ

06.30 Äîêóäðàìà “Ìèñëèâöi íà 

íàöèñòiâ”

09.30, 10.55, 12.50, 14.20, 17.00, 

17.40, 01.00, 04.50, 05.50 Ïîãîäà

09.40 Ä/ñ “Îñòàííié øàíñ ïîáà÷èòè”

12.00, 12.00 Ä/ô “Ñïëþíäðîâàíà 

ïàì’ÿòü”

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

13.10 ÐàäiîÄåíü

13.55 Ä/ô “Íi÷îãî, îêðiì áðåõíi: 

áîðîòüáà ç ôåéêàìè”

14.30 Ðàäiî. Äåíü

16.15 Ä/ô “Ñïëþíäðîâàíà ïàì’ÿòü”

17.30 Ä/ô “Æèâà ïðèðîäà”

17.50, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Òåìà äíÿ

18.35, 01.40 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.35 Ä/ñ “Ñïiëüíîòè òâàðèí”

Ñåäëåöüêîþ

21.50 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè. 

Ïiñëÿìîâà

22.05 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 2018. 

Êðàùi âèñòóïè

02.35 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè. 

Ïiñëÿìîâà

02.50 Ïðîâîäè ïàðàëiìïiéöiâ

05.00 Ñâiòëî

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.15, 05.20 ÒÑÍ

09.30, 10.55, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

13.45, 21.00 Ò/ñ “Çà òðè äíi äî 
êîõàííÿ”

14.45, 15.45 Ò/ñ “Øêîëà”
17.10 Ò/ñ “ìàìà”
20.30, 04.35 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

22.00 “Ìiíÿþ æiíêó - 13”

23.00, 00.25 “Ïðàâî íà âëàäó 2018”

00.45 Õ/ô “Çåëåíi ãîðè” 
04.30 Ò/ñ “Ñèëà êîõàííÿ Ôåðiõè”

06.00 “Ì/ô”

06.10 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç 

Iíòåðîì”

10.20, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Çàïèòàéòå 
â îñåíi”

14.50, 15.45, 16.45, 03.15 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 02.10, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

22.35 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

Êàíåâñüêèì”

00.25 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè 3”
02.50 “Ñêåïòèê 2”

04.45 “Top Shop”

ICTV
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò

11.05 Àíòèçîìái

12.10, 13.15 Õ/ô “Âîðîã áiëÿ âîðiò”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

15.00, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,15”
17.40, 21.25 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé 

êîï” 
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

20.20 Iíñàéäåð

22.35 Õ/ô ÎÑÊÀÐ - 2014: “12 ðîêiâ 
ðàáñòâà” 

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

02.35 Òðóáà ìiñòåðà Ñîñèñêè 

04.15 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

04.45 Ò/ñ “Âiääië 44” 

07.00 “ÌàñòåðØåô - 5”

Êîñòiöèíèì”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

20.00, 22.40, 23.00 “ß ñîðîìëþñü 

ñâîãî òiëà 5”

00.00 “Îäèí çà âñiõ”

03.00, 02.10 Çîíà íî÷i

03.50 Àáçàö

05.40 Ì/ñ “Ëóíòiê i éîãî äðóçi”
09.10 Ò/ñ “Ìåðëií”
11.00 Õ/ô “Öóíàìi. Óäàð ç ãëèáèíè”
14.45 Õ/ô “Íà ãðåáåíi õâèëi” 
17.10 Õ/ô “Àíòèãàíã” 
19.00 Õ/ô “Çàõîïëåííÿ ïiäçåìêè 123” 
21.10 Õ/ô “Ñëóæèòåëi çàêîíó” 
23.50 Õ/ô “Íà ãðåáåíi õâèëi”
02.05 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.20 Ñüîãîäíi

09.30 Çiðêîâèé øëÿõ

10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà

11.20, 03.10 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi-2

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 

18.00 Ò/ñ “Êàáëó÷êà ç ðóáiíîì” 

21.00 Ò/ñ “×óæi ðiäíi”
23.20 Êîíòðîëåð

00.00 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 
01.50 Òåëåìàãàçèí

04.45 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 16.35 Ì/ñ “×îðíèé Äæåê”
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 

09.40 Ä/ñ “Îñòàííié øàíñ ïîáà÷èòè”

11.00, 22.05 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 

2018. Êðàùi âèñòóïè

12.00 Äîêóìåíòàëüíèé öèêë Ñìà÷íi 

13.10 ÐàäiîÄåíü

13.55 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

14.30 Ðàäiî. Äåíü

15.15 Ñâiòëî

17.30 Ä/ô “Æèâà ïðèðîäà”

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

19.30 Ä/ñ “Ñïiëüíîòè òâàðèí”

20.25 Ïåðøà øïàëüòà

21.50, 02.35 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè. 

Ïiñëÿìîâà

02.50 Íàöiîíàëüíèé âiäáið 

Ìiæíàðîäíèé ïiñåííèé êîíêóðñ 

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1” 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ÒÑÍ

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

11.00, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

13.00 Ò/ñ “Çà òðè äíi äî êîõàííÿ” 
14.00, 15.00 Ò/ñ “Øêîëà” 
16.00 Ò/ñ “ß çíîâó òåáå êîõàþ” 
17.10 Ò/ñ “Ìàìà” 
20.15 “Ëiãà ñìiõó 2018”

22.20 “Iãðè ïðèêîëiâ 2018”

23.20, 00.20, 05.00 “Ðîçñìiøè êîìiêà“

01.15 Õ/ô “Íàéêðàùèé åêçîòè÷íèé 
ãîòåëü “Ìåðiãîëä”

06.00 “Ì/ô”

06.10, 22.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10, 09.20 “Ðàíîê ç Iíòåðîì”

10.15, 12.25 Ò/ñ “Çàïèòàéòå â îñåíi”
12.50 Õ/ô “Äåíü âåñiëëÿ äîâåäåòüñÿ 

óòî÷íèòè”
14.50, 15.45, 16.45 “Ðå÷äîê”

20.00, 03.30 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”

23.50 Õ/ô “Ìiñòî ç ðàíêó äî îïiâíî÷i”
01.50 Õ/ô “Âàâèëîí ÕÕ”

ICTV
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10 Iíñàéäåð

11.00, 20.20 Àíòèçîìái

12.00, 13.15 Õ/ô ÎÑÊÀÐ - 2014: “12 
ðîêiâ ðàáñòâà” 

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

15.00, 16.15 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,15”
17.40 Ò/ñ “Ïîãàíèé õîðîøèé êîï” 
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

21.25 Äèçåëü-øîó 

23.50 Êîìiê íà ìiëüéîí. Íàéêðàùå

00.50 Ôàêòè

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

02.40 Òðóáà ìiñòåðà Ñîñèñêè 

06.15 Õ/ô “Ïîäâiéíå æèòòÿ”
17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

18.00, 00.50 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. 
Íîâà iñòîðiÿ”

19.55, 22.40 Õ/ô “Äâà ïîëþñè 
ëþáîâi”

03.00, 02.10 Çîíà íî÷i

03.35 Àáçàö

05.30, 07.00 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði â 
äèòèíñòâi”

06.59, 08.19 Kids Time

08.20 Ò/ñ “Ìåðëií”
10.20 Ò/ñ “Äðóçi”
12.30 Ò/ñ “Ñòàòóñ âiäíîñèí - âñå 

ñêëàäíî”

21.00 Àôåðèñòè â ìåðåæàõ 

22.00 Õ/ô “Ïîãàíà êîìïàíiÿ”

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.10 Ñüîãîäíi

09.30, 05.30 Çiðêîâèé øëÿõ

10.30 Ñâåêðóõà àáî íåâiñòêà

11.20, 04.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi-2 

16.00 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó 

18.00 Ò/ñ “Êàáëó÷êà ç ðóáiíîì” 

23.20 Ñëiäàìè

02.15 Ò/ñ “CSI. Ìiñöå çëî÷èíó” 

08.30 Ðàíêîâèé “Ñâiäîê”

10.50 “Êðèìiíàëüíi ñïðàâè”

12.35, 17.00 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

14.45, 19.00, 23.15, 02.10 “Ñâiäîê”

15.05, 20.10 Ò/ñ “CSI: êiáåðïðîñòið - 2”
19.30 “Ñâiäîê. Àãåíòè”

22.00, 23.45 Ò/ñ “Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâi”
00.10 Ò/ñ “Ìîðñüêèé ïàòðóëü” 
01.05 Ò/ñ “Êîäæàê”
02.40 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

02.50 “Ðå÷îâèé äîêàç”

04.55 Õ/ô “ßêi æ áóëè ìè ìîëîäi”

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

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 

Íîâèíè

09.30, 11.50, 13.55, 15.30, 01.35, 

02.30, 05.50 Ïîãîäà

09.35 Ì/ñ “Ãîí”

11.05 Ä/ñ “Ùîäåííèêè êîìàõ”

12.00 Õ/ô Áiáëåéñüêà êîëåêöiÿ. 
“Êíèãà áóòòÿ. Ñòâîðåííÿ ñâiòó”

14.00 Ä/ñ “Ñïiëüíîòè òâàðèí”

15.45 Ä/ñ “Âåñíÿíèé ôåñòèâàëü”

16.40 Õ/ô “Äèâíà ïîäîðîæ Ìåði 
Áðàéàíò”

20.00 “Ãîðäiñòü ñâiòó”

21.30 Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 2018. 

Êðàùi âèñòóïè

01.45 Äîêóìåíòàëüíèé öèêë “Ñìàêè 

Êóëüòóð”

02.40 Íàöiîíàëüíèé âiäáið 

Ìiæíàðîäíèé ïiñåííèé êîíêóðñ 

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ

06.45 “Ãðîøi 2018”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.45 “Æèòòÿ áåç îáìàíó “

11.15 “Iíñïåêòîð. Ìiñòà”

12.55, 23.15 “Ñâiòñüêå æèòòÿ “

16.25, 21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë “

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè 2018”

02.00 Õ/ô “Çåëåíi ãîðè”
05.15 “Ðîçñìiøè êîìiêà”

05.30 “Ì/ô”

06.50 “×åêàé ìåíå”

08.15 “Ïîäîðîæi â ÷àñi”

08.45 Õ/ô “Ðàç íà ðàç íå 
ïðèõîäèòüñÿ”

Íèêàíîðîâà”
12.00 Õ/ô “Àôîíÿ”
14.00 Õ/ô “Ãàðàæ”

iñòîðiÿ”

18.00 Ò/ñ “Òiëüêè íå âiäïóñêàé ìåíå” 
20.00, 02.10, 05.20 “Ïîäðîáèöi”

20.30 Ò/ñ “Òiëüêè íå âiäïóñêàé ìåíå” 
22.30 Ò/ñ “Ïîäàðóé ìåíi íåäiëþ” 
02.45 Õ/ô “Âàæêî áóòè Áîãîì” 
04.50 “Top Shop”

ICTV

05.30 Ôàêòè

05.50 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

09.35 Äèçåëü-øîó

ðîáîòè

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 “Íà òðüîõ”

16.20 Õ/ô “Âîðîã áiëÿ âîðiò”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.10 Õ/ô “Ñïàäîê Áîðíà” 
22.45 Õ/ô ÎÑÊÀÐ - 1995: “Ôîððåñò 

Ãàìï”
01.25 Õ/ô ÎÑÊÀÐ - 2015: “Áåðäìåí” 
03.15 Ïðîâîêàòîð 

05.55 “Õàòà íà òàòà”

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

10.05, 22.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. 
Íîâà iñòîðiÿ”

11.10 Õ/ô “Äâà ïîëþñè ëþáîâi”
15.25 “ÌàñòåðØåô. Êóëiíàðíèé 

âèïóñêíèé”

19.00 “Ñâiòàìè çà ñêàðáàìè”

21.30 “Âå÷ið ç Íàòàëåþ Ãàðiïîâîþ”

23.30 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî 

ñåêñ 4”

03.00 Çîíà íî÷i

05.29, 06.49 Kids Time

05.30 Ì/ñ “Ëóíòiê i éîãî äðóçi”
06.50 Ðåâiçîð. Êðàìíèöi

11.50 Õ/ô “Êîïàëüíi öàðÿ Ñîëîìîíà”
15.20 Õ/ô “Ç Ïàðèæà ç ëþáîâ’þ”
17.10 Õ/ô “13 ðàéîí” 
19.00 Õ/ô “13 ðàéîí. Óëüòèìàòóì” 
21.00 Õ/ô “13 -é ðàéîí: Öåãëÿíi 

îñîáíÿêè”
22.50 Õ/ô “Çàõîïëåííÿ ïiäçåìêè 123”
01.00 Õ/ô “Ïîãàíà êîìïàíiÿ”

07.00, 15.00, 19.00, 02.25 Ñüîãîäíi

07.15, 04.40 Çiðêîâèé øëÿõ

09.50, 15.20 Ò/ñ “×óæi ðiäíi”
17.45, 19.40 Ò/ñ “Äîëþ íå îáäóðèø” 
22.00 Ò/ñ “Íàõàáà”
01.55 Òåëåìàãàçèí

03.05 Ðåàëüíà ìiñòèêà

06.25 Õ/ô “Âi÷íèé ïîêëèê”
12.00 “Ñâiäîê. Àãåíòè”

12.35, 02.40 “Ðå÷îâèé äîêàç”

Îëåêñàíäðà Óñèêà”

17.10 “Êðóòi 907òi”

19.00 “Ñâiäîê”

19.30 Õ/ô “Áàëàäà ïðî äîáëåñíîãî 
ëèöàðÿ Àéâåíãî”

21.10  Õ/ô “Ôàíòîìàñ ðîçáóøóâàâñÿ”
23.05 Õ/ô “Íåáåçïå÷íèé êâàðòàë”
01.00 Ò/ñ “Âåëèêi ïî÷óòòÿ” 
02.00 “Ñâiäîê”

02.30 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 

2018. Õîêåé. ×îëîâiêè (ìàò÷ çà 

çîëîòî)

08.00 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 

2018. Ëèæíi ãîíêè, 30 êì, æiíêè, 

ìàñ-ñòàðò

10.15 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi 

iãðè 2018. Áîáñëåé. ×îëîâiêè 

(÷åòâiðêè, ôiíàëè)

12.15 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 

2018. ßñêðàâi ìîìåíòè iãîð

13.00 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 

2018. ÖÅÐÅÌÎÍIß ÇÀÊÐÈÒÒß

15.35, 21.30 Ñòóäiÿ çèìîâèõ iãîð

17.35 Íàöiîíàëüíèé âiäáið 

Ìiæíàðîäíèé ïiñåííèé êîíêóðñ 

21.00 Íîâèíè

23.30 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 

2018. Ôiãóðíå êàòàííÿ. Ãàëà-øîó

01.10 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 

2018. Êåðëiíã, æiíêè, çîëîòèé ìàò÷

04.40 XXIII Çèìîâi Îëiìïiéñüêi iãðè 

2018. Ëèæíi ãîíêè, 30 êì, æiíêè, 

ìàñ-ñòàðò

1+1
06.10 ÒÑÍ

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.00 Ëîòåðåÿ “Ëîòî-çàáàâà”

09.40 Ì/ô Ìàði÷÷èí êiíîçàë. “Ìàøà 
i âåäìiäü”

10.05 “Ãðîìàäà íà ìiëüéîí”

11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 “Ñâiò íàâèâîðiò - 4: 

17.10 “Ëiãà ñìiõó”

19.30 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”

23.10 “Ëiãà ñìiõó “

01.05 “Ñâiòñüêå æèòòÿ 2018”

05.00 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”

06.25 Õ/ô “Êëþ÷i âiä íåáà”
08.00 “Âäàëèé ïðîåêò”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”

11.00 “Îðåë i ðåøêà.  

Ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Àìåðèêà”

12.00 Õ/ô “Øëÿõåòíèé âåíåöiàíåöü”
14.15 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè 3”
20.00 “Ïîäðîáèöi”

20.30 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè 3” 
21.30 Ä/ï “Òîëî÷êî. Ïiäðó÷íèê 

22.15 Ò/ñ “Ïåðøà ñïðîáà”
02.05 Õ/ô “Áëàãi íàìiðè” 

ICTV
05.20 Iíñàéäåð

07.05 Ò/ñ “Êîä Êîñòÿíòèíà” 
09.00 Ò/ñ “Âiääië 44” 
11.50 “Íà òðüîõ”

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 “Íà òðüîõ”

15.00 Õ/ô “Åêñïàò”
17.00 Õ/ô ÎÑÊÀÐ2014: “Ãðàâiòàöiÿ” 
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

20.35 Õ/ô “Êíèãà Iëàÿ” 
22.55 Õ/ô ÎÑÊÀÐ2002: “×îðíèé 

ÿñòðóá”
01.25 Ïðîâîêàòîð

07.00 “Õàòà íà òàòà”

10.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

11.15 “Åâðîáà÷åííÿ 2018. 

Íàöiîíàëüíèé âiäáið”

14.55 “Íàðå÷åíà äëÿ òàòà”

16.55, 23.15, 23.35 “ß ñîðîìëþñü 

ñâîãî òiëà 5”

19.00, 20.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè”

21.00 “Îäèí çà âñiõ”

22.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00 Çîíà íî÷i

04.50 Ñòåíäàï-øîó

05.39 Kids Time

05.40 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði â äèòèíñòâi”
07.29 Kids Time

07.30 Õ/ô “ßíãîëè ×àðëi”
09.20 Õ/ô “ßíãîëè ×àðëi: Ïîâíèé 

âïåðåä” 
11.20 Õ/ô “Íåéìîâiðíi ïðèãîäè Àäåëü 

Áëàíñåê” 
13.20 Õ/ô “Ï’ÿòà õâèëÿ” 
15.50 Õ/ô “Äèâåðãåíò” 
18.45 Õ/ô “Iíñóðãåíò” 
21.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò, ÷àñòèíà 3: 

Âiääàíà”
23.20 Õ/ô “Óãîäà ç äèÿâîëîì” 

06.50 Ñüîãîäíi

07.45 Çiðêîâèé øëÿõ

08.50 Õ/ô “Êóðêà”
10.50 Ò/ñ “Ëàñêàâî ïðîñèìî íà Êàíàðè”
14.50 Õ/ô “Êîëè ìåíå ïîëþáèø òè”
17.00 Ò/ñ “Íi÷ ïiñëÿ âèïóñêó” 

20.00 Ãîëîâíà òåìà

21.00 Ò/ñ “Íi÷ ïiñëÿ âèïóñêó”

03.50 Iñòîðiÿ îäíîãî çëî÷èíó

07.10 Ò/ñ “Æèòòÿ, ÿêîãî íå áóëî” 

12.00 Õ/ô “Íåâëîâèìi ìåñíèêè”
13.30 Õ/ô “Áåç ðîêó òèæäåíü”
14.50 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

16.45 “Ñâiäîê. Àãåíòè”

17.20 Õ/ô “Ôàíòîìàñ”
19.20 Õ/ô “Çíîâó íåâëîâèìi”
22.00 Õ/ô “Îõîðîííèöÿ”
23.45 Õ/ô “Òðè ãîäèíè íà âòå÷ó”
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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)

Трактори, мототрактори, мотоблоки, дви-
гуни різних потужностей, обладнання до 
них. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо ще дешев-
ше 0985989484, 493000, 0982591958, 
0666653606, www.tractor_c.com.ua
СТО «Спектр» вул. 15 квітня, 44а: ре-
монт двигунів, коробок передач, ходової 
частини, охолоджувальної та паливної 
систем, комп’ютерна діагностика авто-
мобілів, чистка форсунок, рихтувальні 
і зварювальні роботи 0677005502, 
510097
ГБО на авто для всіх типів бензино-
вих двигунів 428220, 0673517555, 
0673510352, www.gaz.te.ua

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

Електричні водонагрівачі,  продаж, 
встановлення, технічне обслуговування, 
404100,  0673533170
Сходи дубові, металеві, ковані від виробни-
ка, 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
очищувачі питної води (фільтри), картри-
джі. Гурт, роздріб. Подарункові набори 
432676, 0673491313
Вікна, двері, ворота, ролети. Ціни виробни-
ка. www.alp-vikno.te.ua 524239, 526999, 
0676755984
Ковані ворота, огорожі, перила. 
0971322950, www.fk.te.ua
Жалюзі, ролети (горизонтальні, вертикаль-
ні), римські штори 254897, 0986208224

ОБЛИЦЮВАЛЬНА
ДЕКОРАТИВНА

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

www.cegla-plotycha.com.ua

Меблі
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, готельні 
0674324111

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

сIльсьКе ГосПодаРсТво
Продам

Приймаємо замовлення на 2018 рік на са-
джанці та живці високопродуктивної чорної 
смородини. Під час посадки надаємо 
консультації 0973944257
Продам козочку 3 місячну та молоко кози-
не щоденно.0972909087, 295111
Продам насіння королівського бобу 
0677461867

Куплю
Куплю сіно в тюках, пшеницю 
0989452130 Галина
Закуповуємо ВРХ, коней, свиней, телят 
0977270253

ПослуГи
Побутові

Електрика, ціна зележить від обсягу роботи 
0660879011, 0982297976. Юра 
Чистка подушок і перин 0974089466, 
0685154025

Ремонт пральних машин, іншої техніки, 
0970083248
Ремонт телевізорів 0976056826
Прокат та пошиття святкових костюмів, 
суконь, великий вибір 0979793028

Фінансові
Кредити 0972227777, 528822, www. 
terna.ua

Юридичні
Консультації щодо вирішення юридичних 
проблем в інших країнах. 0672549506, 
0950378089
Адвокатське об'єднання Ліга м. Тернопіль; 
мкр-н Центр; вул. Князя Острозького, 33 
0984631350, 0977009003, 0966942968

РоБоТа
у кондитерський цех потрібні: кон-
дитери, фасувальники, різноробочі 
0984262648, 0984510752
На підприємство у Тернополі потрібні 
вантажники. Заробітна плата від 6 тис. 
грн. 521033
Прийму на роботу на сТо слюсаря, 
моториста, автоелектрика, офіційне 
працевлаштування, робота високоопла-
чувана. 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

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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 Шановні краяни, не випробовуйте долю! Внаслі-
док підвищення температури повітря лід на водоймах 
району поступово тане. Це становить приховану за-
грозу для населення. Аби попередити нещасні ви-
падки, Тернопільський РВ управління ДСНС України 
у Тернопільській області вкотре закликає вас бути 
вкрай обережними. 

Ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду уда-
ром ноги. Якщо лід почав тріщати та з'явилися харак-
терні тріщини — негайно повертайтеся. Не біжіть, а 
відходьте повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду. 
Не зайвим буде застерегти і рибалок: не пробивайте 
поруч багато лунок, не збирайтеся великими групами 
на одному місці, не пробивайте лунки на переправах, 
завжди майте під рукою міцну мотузку завдовжки 
12-15 метрів, тримайте поруч із лункою дошку або 
велику гілку. І пам’ятайте: якщо ви провалилися під 
кригу, в жодному разі не панікуйте. Широко розкинь-
те руки на крайки льодового пролому та утримуйтеся 
від занурення з головою. Намагайтеся не обламувати 
крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, на-
повзаючи грудьми і по черзі витягаючи на поверхню 
ноги. Головне, щоб тіло займало найбільшу площу 
опори. Вибравшись із льодового пролому, відкотіть-

ся, а потім повзіть у той бік, звідки ви прийшли і де 
міцність льоду перевірена.

 Незважаючи на те, що вогкість і холод спонукають 
побігти і зігрітися, пересувайтесь обережно до самого 
берега, а потім не зупиняйтеся, поки не опинитеся в 
теплі.

 Пам'ятайте, дотримання елементарних правил 
безпечної поведінки допоможе вам зберегти своє жит-
тя і життя людей, які перебувають поруч із вами. Не 
забувайте роз'яснювати ці правила дітям!

Тернопільський РВ управління  
ДСНС України у Тернопільській області.

Вітаємо!

З метою утеплення підвалів для проживання людей в зимовий період

ПОТРІБЕН ПІНОПЛАСТ І ШиФЕР  
в селище Миронівське  
(Світлодарська Дуга,  
Дебальцеве), а також транспорт 
для доставки.

Оголошення

Підгороднянська сільська рада Тернопільського району Тер-
нопільської області проводить громадське слухання містобудів-
ної документації ТОВ «Тернопільплемсервіс» — «Детальний план 
території для будівництва об’єктів енергетичної інфраструктури 
(сонячної електростанції) на вул. Бережанська в с. Підгороднє Тер-
нопільського району Тернопільської області» щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок площею 0,5784 га кадастровий но-
мер 6125286900:01:001:4335, площею 1,9100 га кадастровий номер 
6125286900:01:001:3566 із земель іншого с/г призначення, під будівля-
ми і дворами на землі енергетичної системи, які розташовані в межах 
населеного пункту за адресою: вул. Бережанська, с. Підгороднє Тер-
нопільського району.

Громадське обговорення відбудеться 25 березня 2018 року о 15 го-
дині в приміщенні клубу с. Підгороднє за адресою вул. Бережанська, 1 
Тернопільський район. Тел. для довідок: 55-04-97, 55-03-50, 49-90-01.

Матері трьох дітей  
потрібна ваша допомога

Милосердя

35-річна Ольга Мархевка із Ве-
ликих Бірок готується до чергово-
го курсу хіміотерапії. Вона — мама 
трьох дітей. На долю членів її сім’ї 
випало важке випробування, але 
вони не здавалися і не здаються, з 
останніх сил борються за життя ще 
такої молодої доньки, дружини, се-
стри та мами. 

Олі провели кілька курсів хіміо-
терапії, але потрібно ще і ще. На превеликий жаль, її сім’я уже витра-
тила всі заощадження. Рідні та близькі виснажені морально і фінансо-
во. Всіх, хто має можливість допомогти, дуже просимо відгукнутися!

Добро має властивість поширюватися і повертатися. Не будьте 
байдужими! Давайте всі разом дамо Олі шанс на життя!

РЕКВІЗИТИ для перерахунку коштів:
картка «ПриватБанку»:   5168 7426 0835 2096,
Мархевка Ольга Миколаївна.
Номер телефону мами +38 (098) 917-99-07.

У Смиковецькій сільській раді Тернопільського району Терно-
пільської області будуть проводитися громадські обговорення де-
тального плану території земельної ділянки для будівництва та об-
слуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
площею 0,0600 га , яка знаходяться у села Смиківці Тернопільського 
району Тернопільської області, в сад. тов. «Райдуга» в межах населе-
ного пункту, згідно рішення Смиковецької сільської ради № 141 від 
21.12. 2017 року. Замовником розроблення детального плану виступає 
Смиковецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської 
області в особі Сточанського Михайла Любомировича. Розробник 
детального плану ПП «Матек» м. Тернопіль, головний архітектор 
проекту І.В. Миронюк-. Ознайомлення та пропозиції приймаються з 
26. 02. 2018 р. по 26 03 2018 р. в Смиковецькій сільській раді.

Громадські слухання відбудуться в приміщенні Смиковецької сіль-
ської ради 27. 03. 2018 року о 12 год.

У Смиковецькій сільській раді Тернопільського району Тернопіль-
ської області будуть проводитися громадські обговорення детального 
плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0600 га , 
яка знаходяться у села Смиківці Тернопільського району Тернопільської 
області, в сад. тов. «Райдуга» в межах населеного пункту, згідно рішення 
Смиковецької сільської ради № 141 від 21. 12. 2017 року.

Замовником розроблення детального плану виступає Смиковецька 
сільська рада Тернопільського району Тернопільської області в особі 
Вербіцької Надії Василівни. Розробник детального плану ПП «Матек» 
м. Тернопіль,головний архітектор проекту І.В. Миронюк. Ознайомлен-
ня та пропозиції приймаються з 26.02. 2018 р. по 26.03. 2018 р.

Громадські слухання відбудуться в приміщенні Смиковецької сіль-
ської ради 27.03.2018 року о 12 год.

Працівники Тернопільської 
районної організації Товариства 
Червоного Хреста України вітають 
з днем народження виконувача 
обов’язків головного лікаря  Терно-
пільського районного територіаль-
ного медичного об'єднання Івана  
Михайловича ТРАчА.

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

Щирі вітання з нагоди ювілею над-
силаємо листоноші поштового відді-
лення зв’язку с. Ігровиця Марії Воло-
димирівні ЛЕГЕТІ.

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.

З повагою — начальник ПВЗ  
с. Ігровиця Галина Ониськів та завідуюча 

бібліотекою-філією Наталія Дідух.

Колектив Почапинської сільської 
ради, члени виконавчого комітету, 
депутатський корпус щиро вітають 
з днем народження сільського голо-
ву с. Почапинці Марію Степанівну 
ПАЛиГУ.

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!

Колектив Територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає 
з днем народження соціально-
го робітника  с. Ступки  Марію  
Богданівну П’ЯТКІВСЬКУ.

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

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиросердечно вітає з 55-річчям 
сільського  голову с. Почапинці  
 Марію Степанівну ПАЛиГУ. 

З днем народження вітаєм,
Щастя й долі Вам бажаєм, 
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди у хаті.
Нехай любов незгасно  

світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас — усі найкращі квіти
І найласкавіші слова. 

Члени виконавчого комітету, депу-
татський корпус Великоглибочецької 
сільської ради щиро вітають з днем на-
родження сільського голову с. Великий 
Глибочок Надію Іванівну ЗАРІВНУ.

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.

Іменинники Тернопільського ра-
йонного територіального медичного 
об’єднання — в.о. головного лікаря 
Іван Михайлович ТРАч, лікар загаль-
ної практики - сімейний лікар Людми-
ла Миколаївна СЕРДЮК, сестра ме-
дична Марія Петрівна ГУЦАЛ, сестра 
медична загальної практики - сімейна 
медицина Надія Михайлівна КУРІЦА, 
лікар-отоларинголог дитячий Андрій 
Павлович БРУТКО, реєстратор ме-
дичний Леся Миколаївна Дейнека, 
фельдшер (м/с) з медицини невідклад-
них станів Ольга Орестівна ГУЛЬ-
ДА, сестра медична Марія Іванівна 
ОЛЕНиН, молодша медична сестра 
(санітарка) ФАП с. Смолянка Оксана 
Орестівна ХАМУТА, молодша медич-
на сестра (санітарка) Мирослава Сте-
панівна Сидяга, лікар загальної прак-
тики - сімейний лікар Галина Олегівна 
БОДНАР, сестра медична з фізіотерапії 
Мар’яна Петрівна ДУДОК, молодша 
медична сестра (санітарка) Світлана 
Петрівна СВОРІНЬ, технік зубний Бог-
дан Леонович ВОРОБЕЦЬ.

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів 

свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!

Колективи працівників відділу 
освіти Тернопільської РДА та район-
ного методичного кабінету щиро ві-
тають з днем народження методиста 
з моніторингових досліджень і ЗНО 
Лілію Максимівну МАРФУТ, бух-
галтера централізованої бухгалтерії 
Вікторію Олексіївну ЯЦУРУ та юрис-
консульта Олега Володимировича 
чАПРАКА.

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 Великоглибочецької 
сільської ради щиро вітає з 55-річчям 
сільського голову с. Великий Глибо-
чок Надію Іванівну ЗАРІВНУ.

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 працівників Скоморо-
хівської ЗОШ I-II ст. вітає з днем на-
родження педагога-організатора  
Тетяну Миронівну БАШНЯК.

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

Колектив Великоберезовицької 
селищної ради, члени виконавчого 
комітету, депутатський корпус щиро 
вітають з днем народження депутатів 
селищної ради Мар'яну Володими-
рівну ГУДЗЬ та Михайла Корнельо-
вича КРУШАНСЬКОГО.

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 НВК «Довжанківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» вітає з днем на-
родження кухаря дитячого садка Ва-
лентину Олексіївну ГРиНчІЙ.

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.

Щиросердечно вітаємо з 70-річчям 
дорогого брата, швагра та дядька Іва-
на Михайловича ЗЕЛЕНОГО із с. Ко-
зівка Тернопільського району. 

Вже за обрій літа повернули,
Летять безповоротно, неначе птиці, дні,
Ми прагнем, щоб старості Ви не відчули,
Щоб серцем й душею були молоді,
Хай на життєвій Вашій довгій ниві
Росте зерно достатку і добра,
Щоб Ви були здорові і щасливі,
Щоб доля тільки світлою була.

З повагою — сім’я Олега Конопки.

Колектив Ігровицької сільської 
ради, члени виконавчого комітету, 
депутатський корпус щиро вітають з 
днем народження депутата сільської 
ради Юрія Івановича ШУМАН-
СЬКОГО.

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.

Педагогічний колектив Велико-
березовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
вітає  з днем народження вчите-
ля трудового навчання Андрія  
Миколайовича ПРиШЛЯКА.

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

Домаморицька сільська рада згідно з рішенням 11 сесії 7 скли-
кання за № 142 від 30 квітня 2017 року повідомляє про виявлення та 
взяття на облік безхазяйного нерухомого майна:

— Гідроспоруда за адресою: с. Домаморич, Тернопільського райо-
ну, вул. Івана Франка, 88 (Витяг від 07. 11. 2017 року №25072001).

Власників вказаного майна, з підтверджуючими документами, 
просимо звернутися до сільської ради с. Домаморич з метою зняття з 
обліку протягом року з дня оприлюднення цього оголошення.

Інформує служба «101»

Обережно — тонкий лід!
Як показує досвід, жодна відлига не минає без жертв через необережну поведінку на льоду. 
Найчастіше ризикують потрапити у крижані обійми рибалки. В полоні азарту вони часто 
нехтують правилами безпеки і йдуть на невиправданий ризик, ступаючи на тонкий лід.

Петриківська сільська рада має намір провести громадські слу-
хання містобудівної документації на виконання рішення Петриків-
ської сільської ради №1010 від 07.02.2018 р. «Детальний план території 
земельної ділянки БОРТНЯК В.В., для будівництва та обслуговуван-
ня громадського закладу торгівлі — крамниці промтоварів у селі Пе-
триків Тернопільського району Тернопільської області» (кадастровий 
номер 6125286700:02:001:2359).

Громадські слухання відбудуться 02.04.2018 р. о 17 год. у примі-
щенні сільської ради села Петриків. Пропозиції та зауваження до 
містобудівної документації подають до Петриківської сільської ради  
з 9 до 16 год. за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118А.

 0672549506, 09503378089.
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Панок у костюмі Brioni, взутті Gucci, сонце-
захисних окулярах RayBan та YSL-краватці ви-
сунув голову з вікна джипа і питає гуцула:

— Якщо я скажу, скільки корів і телят у ва-
шому стаді, то дасьте мені теля? 

Гуцул зиркнув на панка, що той, певно, є 
шишкою, повернув лице до свого стада, яке 
мирно паслося, і каже:

 — Най буде! Тогди беріт!
 Багач паркується. Свій но-

утбук Dell з’єднує з мобільним 
RAZR V3 Cingular, заходить на 
сторінку НАСА, там запускає 
супутниковий GPS, отримує 
точні координати свого міс-
цезнаходження, перекидає їх 
на інший супутник NASA, той 
сканує територію і відтворює 
у фотці з надвисокою роздільною здатністю. 
Панок відкриває фото в Adobe Photoshop, 
експортує її для обробки зображення у спе-
ціалізований заклад в Гамбурзі… Через кіль-
ка секунд отримує електронного листа на 
свій Palm Pilot з описом обробленої фотки. 
Отримує доступ до бази даних MS-SQL через 
електронну таблицю Excel, пов’язану з ODBC, 
електронною поштою на своєму Blackberry, 
і через кілька хвилин має інформацію. Ви-
друковує повноколірний звіт на 150 сторінок 
своїм міні-принтером HP LaserJet і каже гуцу-
лові:

 — У вас є 1586 корів та телят.

— Правильно! Беріт си телєтко, яке вам 
сподобалоси. 

Гуцул, розважаючись, спостерігає, як па-
нок вибирає серед тварин і запихає вибрану 
до багажника свого джипа. Тоді каже:

 — Якщо я вповім, де пан робе, ци зверне-
те ме телєтко?

 Панок подумав: «Звідки таке зачухане 
може знати, хто я?» і каже:

— Чому б і ні?
— Ви — депутат з Верховної 

Ради! — випалив гуцул.
— Так, — каже панок здиво-

вано. — Як ви про це здогадали-
ся?

— Дуже просто, — відповів 
гуцул. — Ви опинилиси туй, хоть 
ніхто вас сюда не кликов, хочете 

плату за відповідь, яку я знов наперед і ніколи 
би в вас не питовси. Ваша машьина стоїт за-
дом до стада, тому порахувати ви не можете. 
Знациси ви скористалиси комп’ютером через 
супутник. Оскільки у нас своїх супутників не 
є, то ви скористали з іноземного. Тому тепер-
во на моїх очах нібито заради мене викинули 
до віходку кілька сотень тисіч дулярів. Аби 
показати мені, жи ви розумніший, ніж я… 

Гуцул віддихався. 
— А ще ти, нендзо, ніц не знаєш, як жиют 

прості люде. І ніц не знаєш про корів. Бо то — 
стадо овец. Зараз випусти з багажника мого 
пса і бігом звідси, поки я тебе не догнов.

Сканворд

Відповіді на сканворд №7 від 16.02.2018 р.

Усміхніться

Господині в записничок

Все фізичне в цьому є наслідком того, що від-
бувається в світі духовному. Є певні закони, 
за якими все існує і рухається. Незалежно 
від того, знаєте ви про ці закони чи ні, вірите 
в них чи ні, вони, функціонують і постійно 
впливають на вас, хочете ви цього чи ні. Бо, 
як відомо, незнання закону не звільняє від 
відповідальності.

1. Закон сіяння і жнив
«Не обманюйте себе: Бог осміяний бути не може. 
Що посіє людина, те й пожне» (Біблія: Галатів 6:7).
Це один із найважливіших і головних духовних законів. Він 

також відомий як закон причини і наслідків. Що б ми не зро-
били або не сказали, те неодмінно до нас і повернеться. І по-
іншому не буває. Якщо ви постійно сієте негатив до людей, до 
самого себе —  чекайте такого ж урожаю. Але якщо ви хочете 
щастя, миру і любові, то несіть це в навколишнє середовище! І 
ви обов’язково пожнете!

Плід завжди більший за розмірами, ніж посіяна насінина. 
Подарувавши комусь посмішку, ви отримаєте гарний настрій 
на цілий день. Якщо ви пожертвуєте навіть копієчку, вам 
обов’язково повернуться фінанси, але в багаторазовому роз-
мірі. Це працює! Просто варто переглянути, яке насіння ви 
сієте як на емоційному, так і фізичному рівнях.

2. Закон створення
«І Бог на Свій образ людину створив, на образ 
Божий» (Біблія: Буття 1:27).
Бог — Творець людей. І в кожну людину Він вклав здатність 

творити. Спочатку ви створюєте щось у думках, а потім це пе-
реходить у фізичний світ. Тому дуже важливо стежити, про 
що ви думаєте.

За науковими підрахунками, протягом дня в голові люди-
ни пролітає близько 10000 думок! Які з них ви використовує-
те для творення чогось корисного для себе і світу? Чи, може, 
ви постійно прокручуєте в голові негатив і дивуєтеся, чому у 
вашому житті одні негаразди? Мисліть позитивно, формуйте 
своє мислення й отримуйте прекрасну реальність.

3. Закон смирення
«Бог гордим противиться, а смиренним дає бла-
годать» (Якова 4:6).
Іноді, щоб рухатися далі, потрібно просто змиритися і за-

спокоїтися. Найчастіше тільки в спокої є правильне рішення і 
напрямок для подальшого шляху.

Дуже часто в гонитві за будь-якою метою ми віддаємо са-
мих себе, боремося, йдемо напролом, але в підсумку згораємо, 
фізично й емоційно, не досягнувши навіть сотої частини ба-
жаного. Неможливо домогтися всього і завжди. Це — горди-
ня і марнославство. Такі люди в своєму житті натикаються на 
опір Божественної підтримки. Просто змиріться з тим, що ви 
не всемогутні, і отримаєте благодать.

4. Закон подяки
«За все дякуйте, бо така про вас воля Божа» 

(1 Солунян 5:18).

Ви прокинулися сьогодні вранці здоровим? Дякуйте! У вас 
є дах над головою і їжа? Це прекрасно! У вас є мільйон, і ваші 
мрії збуваються? Відмінно! Але навіть якщо щось пішло не 
так, знайдіть те, за що ви можете бути вдячним. Вчіться бачи-
ти щастя в дрібницях! Це підтримає вас у важкі часи.

5. Закон любові
«Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто 
проклинає вас, хто ненавидить вас, і моліться за 
тих, хто гонять вас» (Матвія 5:44).
Так, це дуже нелегко! Іноді навіть здається, що це — немож-

ливо! Але! Ви навіть не уявляєте, які дива відбуваються, коли ми 
щиро прагнемо дарувати добро тим, хто цього не заслужив!

Наприклад, один чоловік ні з того ні з сього почав агресивно 
ставитися до співробітниці. Враховуючи, що жодних підстав не 
було, її це дуже ображало. Але, вона як людина, що живе за Бо-
жими принципами, просто наступила на горло власним емоціям 
і почала за нього молитися, просячи у Бога для нього всього най-
кращого і чудового! Здивуванню її не було меж, коли через кілька 
днів чоловік підійшов до неї і вибачився за свою поведінку. Для 
присутніх це було громом серед ясного неба! І тільки вона розу-
міла, чому так сталося. 

Не накопичуйте в собі злість, віддавайте її Вищому Судді.

6. Закон вибачення
«Прощайте, і будете прощені» (Луки 6:37).
Сила прощення — одна з найпотужніших. Прощаючи когось, 

хто образив або поранив, ви скидаєте тягар, який заважає вам ру-
хатися далі і бути щасливими. Є чудова фраза: «Непрощення по-
дібне до того, ніби ти випив склянку отрути і чекаєш, поки помре 
твій супротивник». Дуже влучно! Кому гірше? Вам чи тому, кого 
ви не можете пробачити? Образа роз’їдає вас зсередини, а люди-
на, на яку ви образилися, можливо, й не підозрює про це, живучи 
собі щасливим життям. Вибачте і живіть щасливо й вільно!

7. Закон віри
«А віра — то підстава сподіваного, доказ небаче-
ного». (Євреїв 11:1).
Отже, те, чого ви очікуєте в своєму житті, — ви в це вірите. Те, 

в чому ви впевнені, навіть ще не бачачи цього, — ви в це вірите. 
Дуже просто. Ви очікуєте, що вас звільнять з роботи, ви захворі-
єте, вдарить криза, зрадить ваша половинка? Вітаю! Це — ваша 
віра! Впевнені, що на вас чекає успішний бізнес, збудуться мрії і 
ви отримаєте швидке одужання? Чудово! Ви в це вірите. А напи-
сано: «Все (!) можливо (!) віруючому (!)». Ви розумієте? Усе! 

Тож сподівайтеся на хороше. Будьте впевнені, що все буде 
добре. І отримуйте добро у своєму житті.

Без пральної машинки немож-
ливо уявити повсякденне життя 
сучасної господині. Проте вини-
кають ситуації, коли накопиче-
ний бруд, сміття і жорстка вода 
виводять її з ладу. 

Відкладення солей на трубці електрообі-
грівача може спричинити повну зупинку 
машини. Щоб цього не сталося, бажано 2-3 
рази на рік робити профілактичне очищен-
ня тенів за допомогою лимонної кислоти.

Для цього візьміть 60-100 г лимонної 
кислоти (залежно від об’єму пральної ма-
шини). Всипте її в основний відсік для 
порошку, виберіть режим прання з мак-
симальною температурою 90-95°C, напри-
клад, для відбілювання або виварювання, й 
увімкніть машину.

Спостерігайте за циклом прання. Якщо 
на нагрівальних елементах і барабані нако-
пичилося багато накипу, то під дією лимон-
ної кислоти він буде відпадати великими 
шматками, які можуть засмітити фільтр. 
Якщо машина гуде або відключається під 
час зливу води, то її слід зупинити, очисти-
ти зливний фільтр, а потім знову ввімкну-
ти, щоб завершити процес.

Після того, як ви почистили пральну ма-
шину лимонною кислотою, перевірте бара-
бан і гумові деталі на наявність шматочків 
накипу.

Байка про гуцула і депутата

Турбота про домашню 
помічницю7 законів з Біблії, які здатні змінити життя

Духовне
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29-річний українець Олександр 
Абраменко (на фото) завоював зо-
лоту медаль у фристайлі (лижна 
акробатика) на зимових Олімпій-
ських іграх у південнокорейсько-
му Пхьончхані. У фінальній частині 
наш спортсмен виконав стрибок, 
який раніше ніколи не демонстрував 
на офіційних міжнародних змаганнях, 
і отримав за нього 128,51 бала. Це — 
перша олімпійська нагорода в історії 
українського фристайлу і загалом 3-тє 
«золото» зимових Олімпіад для Укра-
їни — після фігуристки-одиночниці 
Оксани Баюл та жіночої збірної Укра-
їни в біатлонній естафеті. «Срібло» 
у фристайлі отримав китаєць Цзя 
Цзуньян, «бронзу» — Ілля Буров із 
команди олімпійських атлетів Росії. 
Олександр Абраменко — житель 
Миколаєва. 2016-го він виграв Кри-
шталевий глобус Кубка світу в лижній 
акробатиці. Минулий сезон пропус-
тив через травму. Цього сезону посів 
2-ге місце на етапі Кубка світу в Лейк-
Плесіді і в загальному заліку світової 
першості перебуває на 6-й сходинці.

У першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чем-
піонів донецький «Шахтар» переміг 
у Харкові італійську «Рому» 2:1. Про-
пустивши до перерви, донеччани двічі 
забили в другому таймі (Ферейра 52-га 
хв; Фред 71-ша хв). Матч-відповідь від-
будеться 13-го березня в Римі.

Тернопільська «Нива» у заключ-
ному товариському поєдинку 
першого зимового тренувального 
збору розгромно програла 9-й ко-
манді першої ліги винниківсько-
му «Руху». Ще до перерви «нивівці» 
пропустили 4 «сухі» голи. У 2-му таймі 
вони відіграли 2 м’ячі (забили Олек-
сандр Апанчук і Тарас Мороз), але в 
підсумку поступилися — 5:2. Тере-
бовлянська «Нива», яка з аналогіч-
ним рахунком виграла в «Босоти» з 
Чорнушовичів Львівської області, з 
максимальною кількість очок одно-
осібно очолює турнірку.

Відновилися матчі української 
Прем’єр-ліги після зимової пере-
рви. Результати 20-го туру: «Шахтар» 
– «Чорноморець» 5:0, «Карпати» – 
«Зоря» 0:2, «Динамо» – «Олімпік» 1:0, 
«Зірка» – «Маріуполь» 0:3, «Ворскла» 
– «Верес» 1:0, «Сталь» – «Олександрія» 
2:0. Догравання матчу 18-го туру: 
«Карпати» – «Олімпік» 2:1 (перенесли 
торік у грудні через сильний снігопад, 
після першого тайму було 1:1). Трійка 
лідерів: «Шахтар» — 45 очок, «Дина-
мо» — 42, «Ворскла» — 34.

25 лютого 2018 року відбудеться ІІ 
коло ХІІІ чемпіонату Тернопільсько-
го району з волейболу серед чоло-
вічих команд  сіл, селищ та ФСК. 
ІІ коло ХІІІ чемпіонату Тернопільсько-
го району з волейболу серед чолові-
чих команд сіл, селищ та ФСК.

КАЛЕНДАР  ЗМАГАНЬ:
1. 10:00 В.Бірки - Лозова
2. 10:45 В. Гаї 1 - В. Гаї 2
3. 11:30 Острів - В. Лука
4. 12:15 В. Бірки - В. Гаї 2
5. 13:00 В. Гаї 1 - Острів
6. 13:45 Лозова - В. Лука
7. 14:30 Острів - В. Бірки
8. 15:15 Лозова - В. Гаї 2

Змагання проводитимуться у 
спортивному залі Великогаївської 
ЗОШ І-ІІІ ступеня.

Спортивний калейдоскопСпорт |  Міні-футбол

На дозвіллі  |  Історії під градусом

Ой, хто п’є, тому наливайте!
Український письменник Сергій Жадан слушно зауважив, що «наш футбол завжди відгонив спиртом». Справді, ще кілька 
десятиліть тому спорт мільйонів і алкоголь стали поєднувати.

Полюбляють хильнути не лише фанати на 
трибунах, щоби гаряче підтримувати улюбле-
ну команду, а й самі футболісти. Для декого з 
них випивка стає бальзамом на душу, чудодій-
ним зіллям, що додає сили, ніби у фільмі про 
Астерікса й Обелікса, надихає на футбольні по-
двиги, як от, наприклад, майстерного в минуло-
му плеймекера Олександра Рикуна (про його 
подвиги читайте в одному з наступних номерів 
«Подільського слова»). Він частенько приходив 
на тренування нетверезим, досі ходять леген-
ди про його падіння з балкона готелю «Святос-
лав» у Винниках на Львівщині, але водночас 
видавав партнерам «солоденькі» передачі і 
сам неодноразово забивав.

Інша справа — нерозлучні, як палички «Твік-
су», кенти Артем Мілевський і Олександр Алієв, 
котрим зазирання в пляшку зламало кар’єру… 
Алкоголь перевертає все догори дриґом. Ось, 
для прикладу, 1950 року видатний угорський 
нападник Ладислао Кубала став гравцем «Бар-
селони», хоча був упевнений, що підписує 
контракт із… «Реалом». Він дав попередню 
згоду тодішньому президентові «вершкових» 
Сантьягу Бернабеу на перехід, але за звичкою 
в поїзді з Мадриду до Барселони хильнув за-
йвого, чим уміло скористався представник ка-
талонського клубу Пепе Самітьєр. 

Згадаємо історії гравців, для яких життя «під 
градусом» стало звичним явищем.

Колекціонер віскі
Легендарним алкоголіком у футбольному 

світі і водночас одним з найталановитіших 
гравців свого покоління є Пол Гаскойн. Тиждень 
тренувань англієць змінював на місяці запоїв і 
п’яних бешкетів. Одного разу через годину піс-
ля чергової гри за національну збірну Англії 
Гаскойна побачили в одному з лондонських 
пабів, де він посьорбував холодне пивце. При 
цьому Газа так і залишився в формі англійської 
збірної, випиваючи в барі в бутсах.

Андрій Канчельскіс розповідав, що Гаскойн 
ледь не став бомжем: «Пам’ятаю, до гри — 
кілька годин, а він мені пропонує: «Андрію, по 
пивку?» «Гра ж зараз!» — відповідаю. «Ну і що? 
Товариська ж!» Досі не можу зрозуміти, як мож-
на пити перед матчем. Але Газі все можна. Коли 
він грав за «Рейнджерз», у перерві поєдинку 
міг піти в підсобку і випити скляночку віскі. Ка-
зав, що для куражу». 

Зрозуміло, що з такою життєвою філосо-
фією Пол ніде належним чином не зіграв. На 
завершенні кар’єри йому навіть доводилося 
терпіти приниження. Коли англійця вже ніхто 
не хотів запрошувати в команду, виник варіант 
зі скромним клубом із Китаю. Однак, помірку-

вавши, керівники азійської команди вирішили 
не влазити в цю авантюру.

Гаскойн неодноразово лягав у клініку, аби 
позбутися цієї вади, але зусилля лікарів щора-
зу виявлялися марними. Коли Пол лікувався 
від алкоголізму, лікар порадив знайти йому 
відволікаюче хобі. І Газа почав колекціонува-
ти віскі... На деякий час він справді «зав’язав», 
але підсвідоме бажання перемогло. П’яний 
футболіст напав на охоронця залізничної 
станції в Стівенейджі. Загалом про його аван-
тюри можна написати окрему книжку.

Любитель жінок 
У 1984 році Джордж Бест отримав 3 місяці 

в'язниці за керування автомобілем у нетве-
резому стані і провів Різдво за ґратами. «Я 
витратив чимало грошей на випивку, жінок 
і швидкі автомобілі... Решту змарнував», — 
розповідав футболіст. Північний ірландець 
володів неймовірним талантом, славився до-
тепністю і відвертістю: «1969-го я «зав’язав» 
із жінками й алкоголем. Це були найгірші 20 
хвилин мого життя». 

Він гуляв, пив і грав у футбол, майстерно 
поєднуючи ці речі. Напередодні 60-річчя в 
Беста виявили серйозні проблеми з печін-
кою. В серпні 2002-го він переніс її пере-
садку, але, ігноруючи категоричні заборони 
лікарів, продовжував випивати. В жовтні 
2005-го його госпіталізували, а через місяць 
неповторного Джорджа Беста не стало…

«Голлівудський костолом» 
Вінні Джонс через кепський характер час-

тенько опинявся в поліцейському відділку. 
Його часто затримували в нетверезому стані 
за кермом автомобіля, іноді він ставав актив-
ним учасником масових бійок. Футболістові 
заборонили літати рейсами однієї з бри-
танських авіаліній, після того, як він у літаку 
побився з пасажиром. Джонс примудрявся 
битися з усіма — вболівальниками, супер-
никами і навіть сусідами. Витівки Вінні — ціл-
ком звична справа, зважаючи на те, що свого 
часу він виступав за «Вімблдон», так звану 
«банду психів», котрі вельми ексцентрично 
поводилися як на полі, так і за його межами.

Бразильські любителі міцних 
напоїв
Чимало фахівців ставлять бразильця Га-

рінчу вище, ніж Пеле. На футбольному полі — 
можливо, однак за його межами він виявився 
слабшим за короля футболу. Пеле сягнув най-
більших вершин: великий бізнесмен, був міні-
стром. Гарінча ж доволі швидко розтринькав 
усі досягнення. Після ігор він спокійно про-
пивав кругленькі гонорари з шанувальниками 
«Ботафого», ніколи не думав про майбутнє і не 
відкладав гроші на «чорний день». Тільки від 
першого шлюбу в нього було 8 дочок, тож ду-
мати було про що.

На піку слави Гарінча пив з міністрами, ге-
нералами і простими робітниками з околиці. 
Для перших це було політичною рекламою, 
для других — безмежним щастям. З кожним 
роком поєднувати футбол і алкоголь ставало 
важче. Коли бразилець завершив футбольну 
кар’єру, виявився нікому не потрібен — ані 
федерації, ані рідному «Ботафого», якому від-

дав 12 років життя… Самотній Гарінча помер 
від цирозу печінки в лікарні для бідняків. Йому 
не було ще й 50 років... У день його похорону 
попрощатися з легендою на «Маракану» при-
йшли сотні тисяч людей, чимало з них цілком 
могли допомогти йому ще за життя...

Пропив свою кар’єру бразильський напад-
ник Адріано. Поступово нічні клуби, випивка 
і красиві дівчата стали для нього важливіши-
ми за тренування. Очевидці стверджували, 
що футболіст повертався з вечірок під ранок 
у неадекватному стані. Зрозуміло, тоді вже 
не до тренувальних занять. Слава і величез-
ні гроші запаморочили голову молодому і 
талановитому гравцеві, тож він пішов хиб-
ною стежиною. Покинувши «Інтер» і повер-
нувшись на батьківщину, Адріано розкрив 
причини свого алкоголізму: «Після смерті 
батька я впав у депресію, з якою можна було 
впоратися лише за допомогою алкоголю. По-
чувався щасливим, тільки коли випивав. Пив 
усе, що потрапляло до рук: вино, віскі, пиво. 
Справа дійшла до того, що почав відкрито 
конфліктувати з головним тренером. Після 
цього змушений був покинути «Інтер». Бага-
то хто думає, що я зробив дурість, розірвав-
ши багатомільйонний контракт з міланським 
клубом, але, відмовившись від грошей, я при-
дбав щастя. Жодні гроші не можуть замінити 
любов близьких».

Питущі слов’яни
Свого часу за Артема Мілевського актив-

но боролися Білорусь і Україна, які не могли 
поділити між собою талановитого футболіс-
та. Мілевський обрав нашу країну, переїхав із 
дубля «Борисфена» в дубль київського «Ди-
намо» і почав підбиратися до основи. Артема 
називали новим Шевченком. Футболіст узяв 
участь в історичному виході «синьо-жовтих» 
до чвертьфіналу мундіалю. Але далі не піш-
ло: після вдало проведених 2009-го і 2010-го 
років Мілевський згодом знизив вимоги до 
себе. Почав частіше з’являтися на вечірках, 
обкладав паркувальників «незлим тихим 
словом», хизувався халатом і не бачив май-
бутнього в клубі. Як, власне, і керівництво 
«Динамо»: в Мілевського забрали 10-й номер і 
заслали в дубль. Поблукавши світом, Міля по-
вернувся на історичну батьківщину, де тепер 
бігає за «Динамо» з Мінська. Хтозна, як усе 
склалося б, якби не походи Артема по нічних 
клубах.

Росіянин Іван Саєнко впродовж тривалого 
часу був ледь не зразковим легіонером. Так, 
він виступав у складі не найсильніших клубів, 
зате грав регулярно в чемпіонаті Німеччини, 
як капітан виводив «Нюрнберг» на поле і мав 
непогану репутацію. Ним цікавилися «Герта», 
«Гамбург», дортмундська «Борусія», але Саєн-
ко, завоювавши бронзу на Євро-2008, вибрав 
«Спартак», де в нього зовсім усе розладнало-
ся. З кожним роком футболіст виглядав гірше 
і гірше — вагому роль у цьому зіграв алкоголь. 
Саєнко втрачав форму, вкрай зледащів, став 
випивати ще більше і, врешті-решт, пішов із 
футболу, заявивши, що хоче витратити чесно 
зароблені гроші.

Таких історій можна розповісти безліч. 
Алкоголь давно став атрибутом футболу. Го-
ловне, щоб усе було в міру.

Пам'яті героїв Крут 
Команда села Дубівці Байковецької об’єднаної територіальної громади 
стала володарем Кубка Тернопільського району з міні-футболу пам’яті 
героїв Крут-2018, здолавши у фіналі Велику Березовицю з рахунком 4:2. 
В матчі за 3-тє місце футболісти Великих Бірок перемогли освітян — 3:1.

Загалом у змаганнях, які щороку організовує відділ молоді та спорту Тернопіль-
ської районної державної адміністрації, взяли участь 18 колективів. Шляхом же-
ребкування їх розподілили на чотири групи. Група А: Плотича, Товстолуг, Дубівці, 
Великі Гаї; група В: Біла, Баворів, Стегниківці, Івачів, Курники; група С: Чистилів, 
Соборне, Великі Бірки, Шляхтинці; група D: Острів, Велика Березовиця, освітяни 
Тернопільського району, Дичків, Петриків.

Вони змагалися на майданчиках зі штучним покриттям у Великих Бірках і Великих 
Гаях. У фінальну частину Кубка виходили по дві найкращі команди з кожної групи 
— Плотича, Дубівці, Біла, Стегниківці, Великі Бірки, Шляхтинці, Велика Березовиця 
та освітяни. Переможців і призерів нагороджено Кубками, грамотами і футбольними 
м’ячами. В нагородженні взяли участь начальник відділу молоді та спорту Тернопіль-
ської РДА Ганна Галич, головний суддя змагань Віктор Вонсик і Великобірківський се-
лищний голова Роман Мацелюх.

Фото Романа МАЦЕЛЮХА.

На фото: алкогольні перевтілення легендарного 
британця Пола Гаскойна

Володарі Кубка Тернопільського району з 
міні-футболу пам’яті Героїв Крут — коман-
да села Дубівці з начальником відділу молоді 
та спорту Тернопільської РДА Ганною Галич.

Сторінку підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Реклама

Дитячий майданчик

Знайди відмінності

Ой, був собі коточок, 
Украв собі клубочок 
Та й сховався в куточок. 

Скоромовки

У садочку — барвінок, 
На барвінку — втінок, 
Заберемо втінок, 
Вирвемо барвінок.

Вінегрет: нові відтінки звичної страви
Назва походить від французького «vinaigre», що означає «оцет», а вінегретом у Франції називають соус на основі 
винного оцту, яким заправляють салати. Щоб зробити цю страву ідеальною, потрібно трохи терпіння і фантазії. 
Сучасні господині люблять експериментувати і створюють неповторні відтінки смаку, додаючи різноманітні ін-
гредієнти: гриби, волоські горіхи, часниковий соус, паприку, томати, і навіть брусницю й манго. Скористайтеся й 
нашими порадами та приготуйте вінегрет неперевершеного смаку.

 
Класичний 
Компоненти: буряк — 1 великий або 2 ма-

леньких, картопля (велика) — 3 шт., морква 
(середня) — 2 шт., квашена капуста — 300 г, 
цибуля — 1 шт.,  оцтово-масляний соус, зе-
лень, сіль, перець.

Вимиті коренеплоди зваріть у різних кастру-
лях (кожному овочу потрібно свій час, до того 
ж, так зберігається їх природний смак і колір). 
Остудіть, очистіть і наріжте кубиками. Цибулю 
подрібніть, обдайте окропом, щоб видалити 
гіркий присмак. Порубайте квашену капусту, 
відіжміть зайву рідину. З’єднайте всі інгреді-
єнти, приправте за смаком сіллю і перцем, до-
дайте соус. Для його приготування змішайте 
3-відсотковий оцет з олією в пропорції 1:6. 

З морською капустою
Компоненти: маринована морська капуста 

— 100 г, зварені й охолоджені овочі — по 200 г, 

цибуля (можна взяти зелене пір’я) — 1 шт., сві-
жий огірок — 1 шт., кріп, соус (як для класично-
го вінегрету), сіль, перець. 

Приготуйте і наріжте овочі, як зазвичай. 
Із морської капусти злийте маринад, поріжте. 
Змішайте всі компоненти, приправте сіллю, 
кропом і соусом.

З оселедцем
Компоненти: буряк і морква — по 1 шт., 

картопля (велика) — 3 шт., філе оселедця 
(солоного) — 200 г, червона цибуля — 1 шт., 
часник — один зубок, горошок — половина 
банки, соус для вінегрету, петрушка, кріп, сік 
лимона, сіль, перець. 

Очистіть коренеплоди і подрібніть на 
кубики. Поріжте філе оселедця на однакові 
шматочки. Натріть на дрібній тертці або по-
рубайте ножем часник. Подрібніть петрушку 
і кріп. Змішайте, додайте горошок. Приправ-
те перцем і сіллю, збризніть лимонним соком 
і заправте соусом.

З консервованою квасолею
Компоненти: буряк червоний — 1 шт., 

морква — 2 шт., червона квасоля — 1 банка, 
огірки — 2 шт., яблучний 9-відсотковий оцет 
— 1 ст. ложка, вінегретний соус, перець, сіль. 

Буряк наріжте дрібними кубиками, моркву 
й огірки натріть на крупній тертці. Промийте 
квасолю кип’яченою теплою водою. Перемі-
шайте інгредієнти, посоліть і поперчіть. За-
правте салат соусом.

З горошком і яблуком
Компоненти: відварені коренеплоди — по 

250 г, горошок — 400 г (одна банка), яблуко — 
1 шт., огірок — 1 шт., зелена цибуля, петруш-
ка, кріп, лимонний сік, олія, перець, сіль.

Коренеплоди, огірок і яблуко наріжте 
кубиками, порубайте зелень. Додайте горо-
шок, приправте спеціями, лимонним соком 
і олією.

З грибами
Компоненти: відварені овочі (середнього 

розміру) — по 2 шт., гриби (мариновані опень-
ки або обсмажені свіжі печериці) — 100 г, ка-
пуста квашена — 100 г, огірки мариновані або 
квашені — 100 г, цибуля — 1 шт., сіль, спеції, 
соус для вінегрету.

Поріжте очищені овочі на невеликі куби-
ки. Обсмажте нарізані печериці або промий-
те опеньки. Змішайте в салатнику компонен-
ти і приправте.

Смачного!

5 хитрощів 
приготування 

вінегрету
1. Щоб овочі не втратили колір, 

рекомендується заправляти олією 
бурякові кубики окремо від інших 
складників і додавати їх до салату 
наприкінці приготування.

2. Аби зберегти найбільшу кіль-
кість вітамінів, овочі слід запекти 
при 200° С протягом години. Краще 
загорнути коренеплоди у фольгу, так 
вони будуть соковитими. Можна 
швидко приготувати овочі в целофа-
новому пакеті у мікрохвильовці.

3. Замість квашеної капусти 
можна використовувати свіжу. 
Достатньо взяти 200 г нашатко-
ваної білокачанної капусти, щедро 
посолити і пом’яти руками. 

4. Заправки не має бути занад-
то багато, щоб овочі не плавали в 
олії. Необов’язково використовува-
ти лише соняшникову олію. Можна 
приготувати салат з оливковою, 
не розбавляючи її оцтом. Це на-
дасть салату приємної гірчинки. 
П’ять-шість столових ложок буде 
достатньо.

5. Приготування вінегрету — до-
волі трудомісткий процес і потре-
бує багато часу. Найдовше варять-
ся бурякові бульби, тому їх можна 
зварити заздалегідь, нарізати і за-
морозити. Коренеплід під час швид-
кого заморожування не втратить 
корисних властивостей.

Лабіринт

Народився братик
В Оленчиної матусі наро-

дився хлопчик. Радіє Олен-
ка: тепер у неї є братик. 

Прокинулася вночі 
Оленка, бачить — схили-
лась мама над колискою та 
й співає колискові.

Заворушилась заздрість 
в Оленчиній душі. Тепер, 

думає, мама вже не любитиме мене так, як 
раніше. Бо треба ж і Петрика любити.

— Мамо, — каже Оленка вранці, — ой, як 
люблю я вас...

— А чого ти мені це говориш? — непоко-
їться мати.

— Бо хочу, щоб ви мене любили не менше, 
ніж Петрика...

Мама полегшено зітхнула й каже:
— Піди, Оленко, 

Сонця запитай, як 
воно ділить своє те-
пло між людьми?

Вийшла Оленка 
та й питає. А Сонце 
каже:

— Для кожної лю-
дини — все моє тепло. Від першої до остан-
ньої іскринки.

Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ.

Сидів горобець на сосні,  
Заснув — і упав уві сні. 
Якби не упав уві сні, 
Сидів би він ще на сосні. 

Летів горобець 
Через безверхий хлівець.
Ніс четверик гороху,
Без червотоку,
Без червоточини, 
Без почервоточини. 


