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

Роботи із землеустрою:
приватизація землі; геодезичні роботи;
нормативна оцінка земельних ділянок.
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50 років  
з любов’ю  
до вас!

Тема тижня

Країна  
дитинства у 
Довжанці

Багата  
весна юних 
техніків

Фізика-FEST

Скарби  
зеленої аптеки

6-7

9

8

10

14

Програма 
"Доступні  
ліки" в дії

Причиною катастрофи спочатку вважали різ-
кий перепад напруги в мережі, який спричинив 
два вибухи. Згодом державна комісія, сформо-
вана для розслідування причин катастрофи, 
провину поклала на персонал, якому того дня 
доручили проведення технічного експерименту. 
В подальші роки пояснення причин аварії були 
переглянуті, консультативний комітет з питань 
ядерної безпеки опублікував в 1993 році новий 
звіт, у якому багато висновків, зроблених в 1986 
році, було визнано помилковими. У сучасному 
викладі, причини аварії такі: 

реактор був неправильно спроектований і •	
небезпечний;
персонал не був поінформований про небез-•	
пеки;
персонал допустив низку помилок і нена-•	
вмисно порушив існуючі інструкції, частково 
через відсутність інформації про небезпеки 
реактора.
На щастя (якщо можна так сказати), вибухи 

були не ядерними, а хімічними — наслідок пе-
регріву реактора і накопичення значної кількос-
ті пари. На момент трагедії в реакторі містилось 
близько 200 тонн урану. Було зруйновано за-
хисну оболонку і більше 60 тонн радіоактивних 
речовин піднялися в повітря.

Одразу після аварії майже 8,5 млн людей 
отримали дози опромінення, майже 155 тис кв. 
км територій було забруднено, з них 52 тис кв. 
км — сільськогосподарські землі. Реактор про-
довжував випромінювати радіацію ще 3 тижні, 
доки його не закидали сумішшю піску, свинцю, 
глини і бору. Однак саме пожежникам вдалося 
врятувати нас від справді серйозної катастро-
фи — сильного водневого вибуху, який міг ста-
ти наступним етапом трагедії. Вогнеборці, які 

першими прибули на місце катастрофи, не мали 
ізолюючих протигазів. Їх просто не попередили 
про особливості ситуації. Внаслідок чого радіо-
активні речовини потрапили в дихальні шляхи. 
Тривала пожежа 10 днів, а остаточно графіт пе-
рестав горіти лише 10 травня.

Упродовж першого року після ава-
рії на ЧАЕС понад 240 тисяч людей 
ліквідовували її наслідки, саме вони 
отримали найбільші дози радіації. 
Загалом за всі роки в зоні відчуження 
працювали понад 600 000 ліквідато-
рів. Продовжуючи говорити мовою 
цифр, із зони забруднення були ева-
куйовані 200 000 людей, ще 130 000 
— із прилеглих територій. Катастрофа 
спричинила десятки тисяч смертей 
та захворювання майже 250 000 осіб. 
Вражають цифри?! І це тільки при-
близно.

Та ще більше вражає те, що тодішній уряд 
СРСР через нав’язливу ідею секретності нама-
гався приховати трагедію від світу. Саме тому 
населення не усвідомлювало масштабів аварії, 
про яку дізналося не відразу.

Наступного після вибуху дня у Швеції спо-
стерігали аномальне підвищення рівня радіації. 
Так було визначено, що в Україні сталося щось 
жахливе. Перше офіційне повідомлення в СРСР 
зробили аж 28 квітня під тиском міжнародної 
спільноти, але і в ньому майже не повідомляло-
ся про масштаби проблеми. Склалося вражен-
ня, що загрози немає, а проблема — локальна. 
Всі іноземні ЗМІ розповідали про небезпеку, а 
радянські називали це брехнею та провокаці-
єю. Як згодом пояснювали чиновники, вони не 
хотіли зчиняти паніку серед населення. 

1 травня сотні тисяч людей, у тому числі ді-
тей, вивели на святковий парад у Києві, хоча 
рівень радіації у столиці України перевищував 
допустимий у кілька десятків разів. Про це свід-
чать розсекречені документи радянських спец-
служб.

Евакуація
Як стверджують деякі джерела, радіаційний 

контроль у місті Прип’ять був встановлений 
вже опівдні 26 квітня. До вечора рівень радіації 
різко виріс і в окремих місцях сягав сотень мілі-
рентген на годину. В зв’язку з цим було виріше-
но підготувати мешканців міста до евакуації. Аби 
пришвидшити її, жителям сказали, що це тимча-
совий захід, тому в зоні залишилися майже всі 
їхні особисті речі — із собою брали здебільшого 
гроші і документи. 

Продовження на стор. 11

Чорнобильська трагедія: 
невідомі факти та спогади очевидців

26 квітня 1986… Цього дня трапилася 
подія, яку згодом назвали трагедією 
ХХ століття, найбільшою техногенною 
катастрофою. Джерело атомної енергії, 
що вважалося цілком безпечним, запо-
діяло шкоду, реальний обсяг якої і досі 
не визначений. Тоді під час вибуху на 
четвертому енергоблоці ЧАЕС стався 
великий викид радіоактивних речовин 
у навколишнє середовище. 

Наступний номер 
газети "Подільське слово" 
вийде 12 травня 2017 року
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Зверніть увагу!

У Малий Ходачків з’їхалися директори шкіл 
Тернопільського району

Перерахунок пенсій 
з 1 травня 2017 року

У комунальному закладі "Малоходачківська ЗОШ І-ІІ ступенів" 20 квітня відбувся показовий День цивільного захис-
ту, в якому взяли участь керівники району і 20 директорів шкіл. 

Учні та вчителі Малоходачківської ЗОШ підготували насичену 
програму дня, яку розділили на кілька етапів. Зокрема, у 4-му кла-
сі провели урок на тему «Вибухонебезпечні предмети», де шко-
лярі почерпнули для себе багато нової та корисної інформації. 
Паралельно в 11-му класі провели ще один відкритий урок під 
назвою «Надзвичайні ситуації і правила поведінки під час них». На 
занятті діти навчилися класифікувати типи надзвичайних ситуа-
цій і приймати відповідальні рішення на основі власного досвіду 
та набутих на уроці знань. Зрештою, присутні зробили висновок, 
що життя у нас лише одне, тому його потрібно берегти, адже це - 
найбільший Божий дар. 

Після цього усіх запросили на підготовлений педагогічним ко-
лективом і учнями реквієм  «На Чорнобиль журавлі летіли», при-
урочений 31-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС. 

— Ми щиро вдячні всім, хто долучився до проведення заходів у 
Малоходачківській ЗОШ. Навчання з цивільного захисту населення 
дуже потрібні учням. І хоча на перший погляд вони можуть здава-
тися звичайними уроками, однак такі знання часто стають людям у 
пригоді та є особливо актуальними в цей неспокійний для країни 
час, — зауважив голова Тернопільської РДА Олександр Похилий. – 
Бажаю усім нам, аби лихо та біди обминали нас стороною, а в Укра-
їні нарешті запанував мир і спокій.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Цивільна оборона

Відповідно до Закону України від 
21.12.2016 року №1801-VIII «Про дер-
жавний бюджет України на 2017 рік», у 
зв’язку зі збільшенням розміру прожит-
кового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність (1312,00 грн.), Тернопіль-
ським об’єднаним управлінням Пенсійно-
го фонду України Тернопільської області 
для окремих категорій осіб буде проведе-
но перерахунок пенсій, обчислених від-
повідно до статті 28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування». Крім того, перерахунку 
підлягатимуть надбавки і підвищення до 
пенсій, розміри яких визначають від про-
житкового мінімуму. Розмір підвищення 
кожному пенсіонеру буде розраховано ін-
дивідуально за матеріалами, наявними у 
пенсійній справі.

З 01.05.2017 року не перераховуються:
— пенсії працюючим пенсіонерам;
— підвищення дітям війни;
— додаткова пенсія учасникам аварії 

та потерпілим внаслідок ЧАЕС;
— розміри пенсій за віком за відсут-

ності повного страхового стажу (в тому 
числі жінкам, які достроково вийшли на 
пенсію за віком).

Не зміниться розмір пенсії для тих 
громадян, у яких у складі пенсійної ви-
плати є:

— індексація;
— щомісячна державна адресна допо-

мога, передбачена Постановою Кабінету 
Міністрів України № 265 до суми 949,00 
грн.

Галина ГУМНИЦЬКА, 
заступник начальника Тернопільського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду 
України Тернопільської області.

Колегія

Промислові та сільськогосподарські підприємства 
району працюють стабільно
25 квітня відбулася колегія Тернопільської РДА за участю сільських і селищних голів, керівників промислових і сільськогосподарських підприємств, на-
чальників відділів, управлінь райдержадміністрації та районної ради. Вів колегію голова РДА Олександр Похилий. У засіданні взяв участь голова Терно-
пільської районної ради Андрій Галайко.
На колегії йшлося про підсум-

ки роботи господарського комп-
лексу та виконання бюджету ра-
йону у І кварталі 2017 року, стан 
кадрової роботи, а також про 
поліпшення харчування дітей у 
загальноосвітніх і дошкільних 
навчальних закладах, стан при-
зову юнаків на строкову військо-
ву службу.

Інформуючи про підсумки 
роботи господарського комп-
лексу Тернопільського району 
за І квартал поточного року, на-
чальник відділу економічного 
та агропромислового розвитку 
і торгівлі РДА Олеся Гоцманова 
повідомила, що, за результатами 
рейтингової оцінки діяльності 
районних державних адміністра-
цій Тернопільської області, саме 
наш район – на першому місці за 
такими показниками: економіч-
ний розвиток, інвестиційна ді-
яльність, споживчий ринок, насе-
лення та ринок праці, захист прав 
дитини.

У галузі промисловості про-
граму соціально-економічного 
розвитку з реалізації продукції 
виконано на 116,6%. Це стало 
можливим завдяки підприєм-
ствам галузі машинобудування, 
виробництва гумових і пластма-
сових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції, виготов-
лення виробів із деревини, вироб-
ництва паперу та поліграфічної 
діяльності, а також текстильного 
виробництва, виробництва одягу, 
шкіри.

Сільськогосподарські праців-
ники району засіяли озиминою 
понад 10000 гектарів. Через не-
сприятливі умови цьогорічної 

зими господарства пересівають 
ріпак на площі майже 700 гекта-
рів. Господарники вже підживи-
ли всю площу озимини, посіяли 
ярі зернові культури на площі 9,5 
тисячі гектарів. У районі суттєво 
оновлюється система насінни-
цтва.

Позитивним у галузі сільського 
господарства є факт хоч незначно-
го, але збільшення поголів’я ве-
ликої рогатої худоби. А поголів’я 
свиней зросло, порівняно з анало-
гічним періодом минулого року, 
на 15,5%. Позитивна тенденція з 
виробництва свинини зберігаєть-
ся у районі за рахунок того, що 
господарства взяли на озброєння 
передовий досвід Європи щодо 
утримання поголів’я на сухих 
кормах із використанням висо-
кобілкових добавок. Серед них, 
насамперед, ПП «Агоропродсер-
віс», яке також провело часткову 
реконструкцію м’ясокомбінату та 
ввело його в експлуатацію.

За січень 2017 року зовнішньо-
торговельний оборот району ста-
новив 17 мільйонів доларів США. 
Порівняно з минулим роком, екс-
порт зменшився, імпорт зріс. По-
зитивне сальдо, таким чином, ста-
новило 1,8 мільйона доларів США.

Один із основних показників 
підвищення добробуту — зрос-
тання заробітної плати. Нині 
середньомісячна заробітна пла-
та одного штатного працівника 
району становить 4593 гривні, це 
- 124,3% до середньої по області 
(3963 гривні). Заборгованість із 
виплати заробітної плати у райо-
ні відсутня. 

Станом на 1 квітня на обліку у 
центрі зайнятості перебувають 425 

незайнятих громадян, які прожи-
вають у Тернопільському районі. З 
них статус безробітного мають 290 
осіб. Серед незайнятих переважа-
ють жінки (62,8%). 

Багато позитивного зроблено 
за цей час у соціальній сфері, зо-
крема, освіті, культурі, охороні 
здоров’я. 

Про виконання бюджету ра-
йону та зміни у Бюджетному 
кодексі інформувала начальник 
фінансового управління РДА 
Ольга Казимирів. За січень-
березень 2017 року до зведеного 
бюджету Тернопільського ра-
йону надійшло 27364,4 тисячі 
гривень власних доходів. План 
виконано на 164,8%. До район-
ного бюджету надійшло власних 
доходів 13719,6 тисячі гривень. 
Виконання становило 187,4 від-
сотка. З них 97,8% — податок на 
збір та доходи фізичних осіб. До 
загального фонду районного бю-
джету надійшло 136847,5 тисяч 
гривень офіційних трансфертів 
з державного бюджету. Це 90,9% 
до загальної суми надходжень 
у районний бюджет. Ці кошти 
спрямовують на медицину, осві-
ту, надання пільг та житлових 
субсидій на оплату енергоносі-
їв, водопостачання, придбання 
твердого й рідкого пічного по-
бутового палива тощо, а також 
на виплату допомоги сім’ям з ді-
тьми, малозабезпеченим сім’ям, 
на виплату допомоги для дітей-
сиріт, інші соціальні виплати.

Об’єднані територіальні гро-
мади делегували повноваження 
та передали до районного бюдже-
ту 10987 тисяч гривень (медична 
субвенція, територіальний центр 

соціального обслуговування на-
селення, інша субвенція).

Станом на 1 квітня, як повідо-
мила Ольга Казимирів, по зведе-
ному бюджету району розподілено 
вільних залишків на суму 8894,9 
тисячі гривень, які спрямовано 
на оплату праці з нарахуваннями, 
енергоносії, капітальні видатки, 
трансферти органам місцевого 
самоврядування. Залишок нероз-
поділених коштів - 25608,8 тисячі 
гривень. 

Нове у Бюджетному кодексі, на-
гадала Ольга Казимирів, — зміни 
до статті 78, де передбачено, що 
можна вносити зміни до бюдже-
ту не за результатами діяльності 
за півріччя, як було раніше, а за І 
квартал.

Про стан кадрової роботи у Тер-
нопільській РДА доповіла началь-
ник служби управління персона-
лом апарату РДА Олена Кравець. 
Цікаво, що у РДА нині є 10 вакант-
них посад. Здійснюються заходи 
щодо заохочення державних служ-
бовців до підвищення свого про-
фесійного рівня та вступу у вищі 
навчальні заклади. Нині на зао-
чній формі навчання у магістрату-
рі Тернопільського національного 
економічного університету навча-
ються 4 особи. Протягом минуло-
го року 18 державних службовців 
підвищили свій професійний рі-
вень у Тернопільському регіональ-
ному центрі перепідготовки та 
підвищення кваліфікації праців-
ників органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ, 
організацій. Цьогоріч проведено 
електронне декларування доходів 
і зобов’язання фінансового харак-

теру державними службовцями 
щодо себе та членів своєї сім’ї за 
2016 рік. Усі державні службовці 
попереджені про спеціальні об-
меження стосовно проходження 
державної служби відповідно до 
Законів України «Про державну 
службу» та «Про запобігання ко-
рупції».

Начальник відділу освіти РДА 
Василь Цаль інформував про 
поліпшення харчування дітей у 
загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладах. «Щоб збіль-
шити вартість харчування для ді-
тей пільгових категорій у загаль-
ноосвітніх закладах району на 1 
гривню, — наголосив Василь Зіно-
війович, — треба додатково спря-
мувати 35 тисяч гривень. А для 
дошкільних закладів — 105 тисяч 
гривень». Василь Цаль закликав 
голів сільських рад, де є значне пе-
ревиконання бюджету, допомогти 
району у збільшенні вартості хар-
чування дітей пільгових категорій 
у школах та садочках.

Військовий комісар Терно-
пільського об’єднаного міського 
військового комісаріату Микола 
Бойко інформував про хід весня-
ного призову юнаків на строко-
ву військову службу. Весняному 
призову підлягають 1013 юнаків 
Тернопільського району. Лише 
294 з’явилися до призовних діль-
ниць. 15 осіб вже відправлено для 
проходження строкової військо-
вої служби. Найкраще працюють 
Великогаївська об’єднана терито-
ріальна громада, Довжанківська, 
Домаморицька, Драганівська, По-
чапинецька сільські ради. 

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
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У річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка 
сталася 26 квітня 1986 року, Президенти України Петро Порошенко 
та Білорусі Олександр Лукашенко спільно вшанували пам'ять геро-
їв Чорнобиля. У рамках зустрічі глави держав обговорили широкий 
спектр питань двосторонньої співпраці.

Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила, 
що з 25 квітня подача електроенергії на територію ОРЛО при-
пиняється. Рішення щодо припинення постачання електроенергії 
прийняте у зв'язку з відсутністю оплати за поставлену та спожиту на 
непідконтрольній території електроенергію. Як відомо, заступник 
міністра з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України 
Георгій Тука заявив, що заборгованість «Луганського енергетичного 
об’єднання» перед ДП «Енергоринок» становить 5,2 млрд. грн., а на 
Донеччині — 5,8 млрд. грн.

Близько 1,5 мільйона українських родин, які за результатами 
опалювального сезону зекономили житлові субсидії на газ і 
електроенергію, що використовується тільки для опалення по-
мешкання, найближчим часом отримають грошову винагороду від 
уряду — до 700 гривень готівкою. «Такий проект реалізується в 
Україні вперше і стане поштовхом до більш глобальної монетизації, 
яка є важливим пріоритетом в роботі уряду», — наголосив Прем’єр-
міністр України Володимир Гройсман. За його словами, восени 
2016-го уряд обіцяв українцям грошову компенсацію за розумне 
енергоспоживання. Урядовий проект монетизації зекономлених 
субсидій передбачає грошову виплату енергоощадним домогоспо-
дарствам у еквіваленті вартості зекономлених 150 кіловат електро-
енергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 
кубів газу. 

Підвищення пенсій з 1 жовтня 2017 року уряд планує здійснити 
за рахунок збільшення надходжень до Пенсійного фонду України та 
зростання економіки в цілому — заявив віце-прем’єр-міністр Укра-
їни Павло Розенко. «Ми не будемо обманювати людей, випускаючи 
на ринок надруковані в Нацбанку 40 млрд. грн. Збільшення надхо-
джень до Пенсійного фонду від підвищення мінімальної зарплати і 
в цілому зростання економіки дають нам той реальний ресурс, який 
ми можемо використати і для зменшення дефіциту ПФ, і вкласти 
саме у програму осучаснення пенсій», — сказав він.
Павло Розенко повідомив, що в результаті підвищення мінімальної 
зарплати до 3200 грн. з 1 січня 2017 року доходи до Пенсійного фон-
ду України зросли на 30%, порівняно з аналогічним періодом мину-
лого року. «В грошовому еквіваленті це на 5-7 млрд. грн. більше, ніж 
було заплановано», — уточнив він.

Перевиконання плану митного збору дає можливість спряму-
вати кошти на реконструкцію та ремонт доріг в області. Тому 
важливо, щоб якомога більше підприємців розмитнювалися на Тер-
нопільській митниці. На цьому при спілкуванні з головами райдер-
жадміністрацій та головами територіальних громад на засіданні ко-
легії акцентував голова Тернопільської ОДА Степан Барна. «Для нас 
пріоритетом розвитку області залишається будівництво доріг. Тому 
наша стратегія сьогодні — спільно з керівництвом митниці мобілізу-
вати всіх зареєстрованих в області підприємців, щоб вони здійсню-
вали розмитнення у нас. А також переконати підприємців з інших 
областей, що вони зможуть комфортніше і швидше розмитнювати-
ся саме на Тернопільщині», — наголосив Степан Барна. При цьому 
він звернув увагу на позитивну тенденцію у цій сфері за підсумками 
І-го кварталу 2017 року — перевиконання митного збору становить 
понад 65 млн. грн., що дає можливість щонайменше 32,5 млн. грн. 
спрямувати на будівництво доріг в Тернопільській області.

У процесі децентралізації на Тернопільщині в найближчій пер-
спективі акцент буде не на утворенні нових територіальних громад, 
а на розширенні або приєднані населених пунктів до вже діючих, які 
є сильнішими та фінансово спроможними. Про це зазначив голова 
Тернопільської ОДА Степан Барна під час зустрічі з делегаціями До-
нецької, Луганської, Львівської та Закарпатської областей, які при-
їхали на Тернопільщину переймати досвід зі створення ОТГ. Як зау-
важив Степан Барна, у створенні об’єднаних територіальних громад 
є не лише переваги, але й певні труднощі. «Фінансово спроможна 
громада буде тоді, коли у неї буде достатня територія, достатня кіль-
кість населення. Натомість громади у 2,5-3 тисячі осіб — це слабкі 
громади, яким складно брати на себе відповідальність за управлін-
ня освітою, медициною. Водночас у таких громадах не достатньо 
фінансових надходжень, а тому виникає багато проблем, які часто 
потрібно вирішувати за рахунок області. 

Традиційно щороку напередодні професійних свят працівників 
тих чи інших сфер і галузей в області відбуваються прощі до Марій-
ського духовного центру у Зарваниці. Цьогоріч прощі відбувати-
муться за наступним графіком: інтернатних закладів області — 27 
травня; журналістів — 4 червня; медичних працівників — 10 черв-
ня; працівників землевпорядних господарств — 18 червня; праців-
ників агропромислового комплексу — 24 червня; працівників обл-
споживспілки — 1 липня; працівників ДФС у Тернопільській області 
— 2 липня; ДСНС у Тернопільській області — 10 вересня; військових 
— 15-17 вересня; «Лицарів Колумба» — 23-24 вересня; освітян — 30 
вересня; працівників дорожніх господарств області — 15 жовтня; 
працівників соціальної сфери і Пенсійного фонду — 21 жовтня.

Музичний фестиваль «Файне місто» увійшов у асоціацію євро-
пейських фестивалів EFFE. Заявка була схвалена міжнародним журі 
після успішної оцінки Експертного Хаба на національному рівні. Екс-
перти охарактеризували фестиваль, як «сильний та якісний. Цього 
року фестиваль відбудеться з 20 по 23 липня поблизу Тернополя 
(на території іподрому). Під відкритим небом одразу на 6-ти сценах 
перед гостями фестивалю свої шоу презентуватимуть вітчизняні та 
іноземні артисти, а також хедлайнери світового масштабу: Guano 
Apes (Німеччина) , Poets of the Fall (Фінляндія), Zardonic (Венесуела) 
та багато інших.

Новини | Коротко про головне

Оновлена програма житлових 
субсидій: що змінилося?
З 1 травня 2017 року, на підставі внесених 26 квітня 2017 року урядом змін у Постано-
ву № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового палива», в Україні діятиме оновлена програма житлових 
субсидій.

Крадіжка у фельдшерсько-акушерському пункті
Кримінал

Офіційне

04 квітня 2017 року до Терно-
пільського районного відділення 
поліції надійшло повідомлення 
від працівника фельдшерсько-
акушерського пункту с. Прошо-
ва про те, що в період із 17 год. 
03.04.2017 по 08 год. 04.04.2017 
невідома особа, розбивши ві-
кно, проникла в приміщення 

фельдшерсько-акушерського 
пункту, звідки викрала медичний 
халат і медпрепарати.

Як пояснив начальник Терно-
пільського РВП Віктор Волощук, 
у ході проведення оперативно-
розшукових заходів працівники 
поліції вийшли на слід крадія. 
Ним виявився місцевий житель 

с. Прошова, 1998 р. н. Підозрю-
ваний у скоєному зізнався. Речові 
докази (медичний халат і медпре-
парати) вилучено.

За цим фактом відкрите кримі-
нальне провадження відповідно 
до частини 3 статті 185 ККУ – кра-
діжка. Триває слідство.

Викрали чотири акумулятори
01.02.2017 о 14:55 до Тернопіль-

ського районного відділення по-
ліції надійшло повідомлення від 
жителя с. Застав'є про крадіжку 
чотирьох акумуляторів із гараж-
ного приміщення фермерського 
господарства. При виїзді слідчо-
оперативної групи на місце події 
було встановлено, що в період з 
20 год. по 23 год. 40 хв. 31.01.2017 
р. невідомі особи шляхом віджи-
му металевих прутів у віконних 
отворах проникли в гаражне при-
міщення на території фермерсько-
го господарства, звідки вкрали 4 

акумулятори («Іста-90», «Клас-
120» та два акумулятори ємністю 
140 ампер) із вантажного автомо-
біля марки «КамАЗ».

У ході оперативно-розшукових 
заходів працівники поліції ви-
йшли на слід злодіїв. Як пояснив 
начальник Тернопільського РВП 
Віктор Волощук, ними виявилися 
житель с. Мишковичі, 1992 р. н., 
житель смт Велика Березовиця, 
1985 р. н., та житель с. Мишкови-
чі, 1998 р. н. Підозрювані у скоє-
ному зізналися. Викрадені акуму-
лятори злочинці реалізували на 

ВАТ «Тернопільвтормет».
Крім цього, встановлено, що 

тріо злочинців у січні 2017 року 
з вищезазначеного фермерсько-
го господарства скоїли крадіжку 
трьох електродвигунів потуж-
ністю три кіловати кожен, чоти-
рьохжильного мідного кабелю 
завдовжки 70 м та електроподов-
жувача завдовжки 50 м і реалізу-
вали на ВАТ «Тернопільвтормет».

За цими фактами відкрито 
кримінальні провадження відпо-
відно до частини 3 статті 185 ККУ 
– крадіжка. Триває слідство.

Новації | Державні програми 

На основі змін у травні органи соціального захис-
ту населення проведуть перепризначення субсидій 
на наступний рік та розрахують її розміри на літній 
період, а з жовтня — на новий опалювальний сезон.

Повторно подавати документи на оформлення до-
помоги необхідно буде лише тим, хто орендує житло 
та у кого відбулися зміни у складі сім’ї. Для решти 
субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, 
без повторного звернення. 

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНА НОРМА  
ДЛЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ
Для пенсіонерів, інвалідів, інших людей, які не 

працюють з об’єктивних причин, уряд збільшує со-
ціальну норму, за якою надається житлова субсидія.

Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацез-
датні людини, соціальна норма, за якою їм рахува-
тиметься розмір допомоги, збільшується з 49 кв. м. 
до 75 кв. м.

НОВОВВЕДЕННЯ НА КОРИСТЬ ТИХ,  
ХТО ПРОЖИВАЄ У САДОВОМУ БУДИНКУ
Багато людей не зареєстровані, але проживають у 

садових будинках чи дачних кооперативах і сплачу-
ють комунальні послуги. Раніше такі люди не могли 
претендувати на субсидію, позаяк не мали там офі-
ційної реєстрації.

Із травня 2017-го за рішенням комісій з питань 
соціального захисту населення, які діють при управ-
ліннях соцзахисту, такі сім’ї зможуть оформити суб-
сидію, яка фінансуватиметься за рахунок місцевих 
бюджетів.

ЗМІНИ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД
Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон 

призначалася з 1 жовтня по 30 квітня і перерахо-
вувалася відповідно до рішення органів місцевого 
самоврядування або органів виконавчої влади про 
дату початку та закінчення опалювального сезону, 
то у 2017-2018 рр. для користувачів централізовано-
го опалення залишається прив’язка до відповідних 
рішень органів місцевого самоврядування або орга-
нів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне 
опалення, субсидія нараховується з 15 жовтня по 15 
квітня.

КОМУ ПОВТОРНО НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ 
ДОКУМЕНТИ НА ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЇ?
Заяву і декларацію про доходи заново треба по-

давати сім’ям, які:
— орендують помешкання;
— мають зміни у складі сім’ї: хтось прописався чи 

виписався;
— хочуть отримати субсидію на тверде паливо.

ПРО ЩО ПОТРІБНО ПОВІДОМЛЯТИ 
ФАХІВЦІВ СОЦЗАХИСТУ?
Протягом місяця отримувачі субсидії повинні по-

відомити органи соціального захисту населення про 
наступні зміни:

— складу зареєстрованих у житлі: хтось виписав-
ся чи прописався;

— соціального статусу членів сім’ї: хтось звільнив-
ся або влаштувався на роботу, став пенсіонером;

— про здійснення одноразової покупки, яка пере-
вищує 50 тисяч гривень;

— набору комунальних послуг: відмовилися від 
централізованого опалення і перейшли на індивіду-
альне чи навпаки.

Увага! На Тернопільщині орудують шахраї!
Шановні краяни! Останнім часом до директорів закладів професійно-технічної освіти Тернопіль-
ській області телефонують певні особи, представляючись помічниками голови Тернопільської 
ОДА Степана Барни, з проханням перерахувати кошти начебто у благодійний фонд сиріт.
Тернопільська обласна державна адміністрація заявляє, що від імені керівника області подібних роз-
поряджень, прохань та інших доручень не надходило. Ці люди — шахраї, які маніпулюють суспільною 
свідомістю. Аби не потрапити на шахрайський гачок, будьте пильними й ретельно перевіряйте інфор-
мацію. Не дайте зловмисникам ввести себе в оману і при виявлені подібних фактів негайно повідо-
мляйте у поліцію!
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Біля рідних порогів
Мені завжди були цікаві люди, котрі залишилися у рідній стороні, а не виїхали на чужину. Ті, хто власноруч 
вибудував майбутнє для своїх дітей і земляків. Ті, хто знайшов себе на батьківщині і починає робочий будень чи 
святковий день із рідних порогів.

Село Товстолуг розкинулося на берегах 
тихоплинної річки Гнізна, за десять кіломе-
трів від обласного центру. Нині воно відоме 
всій Україні, бо саме тут на початку буремних 
90-х народилося фермерське господарство 
«Березовський». Через кілька років молодий 
і амбітний агроном Юрій Березовський та 
його наполеглива й заповзята дружина На-
талія, за фахом економіст, зуміли створити 
сучасне, європейського типу агропідприєм-
ство ПП «Агрон», а також підібрати надійну і 
професійну команду однодумців, дати людям 
гідну зарплату, юридичний захист, подбати 
про виробництво і соціальний розвиток те-
риторіальної громади.

Багато з тодішніх нових газд зійшли з 
виснажливої хліборобської дистанції. А 
пан Юрій вперто долав усі терни: фінансо-
ві, матеріальні, моральні.

Нині агроформування орендує понад три 
з половиною тисячі гектарів землі в 11 насе-
лених пунктах Тернопільського району. Лево-
ву частку коштів спрямовують на соціальний 
розвиток сіл, де орендують землю. Надають 
матеріальну допомогу школам, дитячим сад-
кам, закладам медицини і культури, церквам, 
на розвиток спорту та інші потреби Велико-
гаївської об’єднаної територіальної громади.

Колектив нагороджено численними ме-
далями, дипломами, грамотами Міністер-
ства агрополітики і продовольства України, 
міжнародних і всеукраїнських виставок, 
оглядів-конкурсів. Юрій Березовський був 
наймолодшим фермером у нашій країні, 
який отримав почесне звання «Заслуже-
ний працівник сільського господарства 
України». На останніх виборах до місцевих 
органів самоврядування його обрали депу-
татом Тернопільської обласної ради. Ната-
лія Григорівна — депутат Великогаївської 
сільської ради сьомого скликання від ви-
борчого округу Товстолуга, член бюджет-
ної комісії.

Одним із перших, хто повірив у нові еко-
номічні перетворення на селі, нові форми зе-
мельних і майнових відносин, був ровесник 
Юрія Березовського, також випускник агро-
номічного факультету Бучацького радгоспу-
технікуму, односельчанин Володимир Ново-

сад. Тепер у головного технолога поля спектр 
виробничої діяльності надзвичайно широ-
кий: насінництво, підбір сортів та гібридів 
колоскових і технічних культур вітчизняної 
та зарубіжної селекції.

— У нас потужний логістичний центр, 
сучасна імпортна техніка, а головне — про-
фесійні механізатори, водії, керівники ви-
робничих підрозділів. Створено всі умови 
для зберігання й експлуатації механізмів, ма-
ємо належні побутові умови, всі працівники 
забезпечені спецодягом, отримують високу 
зарплату, — розповідає головний інженер 
Володимир Чміль.

— Дуже люблю весну, і не лише тому, 
що в ці квітнево-травневі дні народилися 
ми з Наталею, а за поклик поля і серця. 
Мій покійний батько — Роман Євгенович, 
заслужений механізатор УРСР — брав 
мене, ще малого, в поле. Тато орав, сіяв, 
збирав урожай, навчив їздити на тракторі, 
комбайні. Не раз казав: «Пам’ятай, Юро, 
земля — це тарілка, що у неї покладеш, те 
й будеш їсти».

Сьогодні ПП «Агрон» і ФГ «Березов-
ський» — мудра і досвідчена хліборобська 
команда, яка робить свій посильний вне-
сок у продовольчу безпеку України, має на 
озброєнні новітні європейські технології 
обробітку та вирощування зернових і тех-

нічних культур. Кожен із них — бухгалтер 
чи механізатор, водій чи робітник, мель-
ник чи токар — працює сумлінно на кін-
цевий результат — урожай. І нива дбайли-
вим рукам «агронівців» віддячує.

А ще у планах — відкрити першу на Тер-
нопільщині фабрику промислового вироб-
ництва меду. Сьогодні ПП «Агрон» утримує 
понад 600 бджолосімей.

 — Маємо двох професійних пасічників. 
Це — Анатолій Оріховський та Олександр 
Куш. Незабаром відкриємо третю пасіку на 
200 і більше сімей, — каже Юрій Березов-
ський.

Надійною опорою для Юрія Романови-
ча стали дочка Марічка, зять Сергій, який 
працює директором млина, внук Маркіян, 
син Роман, котрий очолює юридичну служ-
бу агропідприємства, його молода дружина 
Мар’яна, дванадцятирічний син Максим, 
який планує торувати нелегку батьківську 
хліборобську дорогу.

З нагоди дня народження відомому 
аграрнику, фермеру, заслуженому праців-
нику сільського господарства України, 
депутату Тернопільської обласної ради 
Юрію Романовичу Березовському бажає-
мо міцного здоров’я, завзяття, наснаги в 
усіх справах!

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Освіта | Технічне забезпечення

Школам Тернопільського району — 
сучасну техніку
Одразу чотири загальноосвітні навчальні заклади Тернопільського району минулого тижня отримали у 
подарунок мультимедійні комплекси.
Так, сучасна техніка для навчання надій-

шла до Почапинської, Великоглибочецької, 
Довжанківської та Малоходачківської за-
гальноосвітніх шкіл. Інтерактивні дошки 
та проектори закуплені за кошти субвен-
ції для соціально-економічного розвитку 
за сприяння народного депутата України 
Тараса Юрика, який, до слова, також від-
відав навчальні заклади та разом із керів-
ництвом Тернопільського району передав 
сучасну техніку дітям.

— Очільники району приїжджають 
тепер із подарунками, а не з порожніми 
обіцянками та опущеними очима, адже 
можуть підтвердити свої слова діями. Дер-
жава готова надавати фінансову підтрим-
ку багатьом проектам для покращення 
навчання учнів. Ми йдемо у ногу з часом, 
використовуючи новітні системи підго-
товки школярів, а це – важливий елемент 
навчального процесу. Сподіваємося, що ця 
мультимедійна дошка стане для вчителів 
хорошим помічником на уроках, адже за-
вдяки їй заняття стануть ще цікавішими. 
А вам, дорогі діти, хочу побажати, щоб ви 
добре вчилися, адже лише від вас залежить 
майбутнє ваше та нашої країни. Не пере-

ставайте мріяти, вірте у свої сили, найгір-
ше, що ви можете зробити щодо себе, — це 
розчаруватися у собі… Ніколи цього не 
робіть, з Божою поміччю можливо усе, — 
сказав під час виступу у Великому Глибоч-
ку Тарас Юрик.

Не менше раділи новому обладнанню і 
почапинські школярі. Діти оплесками дя-
кували за приємний дарунок, а директор 
школи Галина Щепна наголосила, що цей 
рік став найщедрішим на подарунки за всю 
історію очільництва нею Почаписької ЗОШ 
І-ІІІ ст. І дійсно, школа на очах змінюється: 
здійснюють заміну шатрового даху, онов-
люють фасад, планують замінити вікна та 
двері, а школярі із сусідніх сіл вже добира-
ються на навчання новим автобусом.

— Приємно, що є можливість зміцню-
вати матеріальну базу вашої школи, роби-
ти навчальний процес цікавим. Для цього 
передаємо вам цю мультимедійну дошку, 
— сказав голова Тернопільської район-
ної державної адміністрації Олександр 
Похилий. — Загалом за кошти програми 
соціально-економічного розвитку було при-
дбано 15 сучасних телевізорів та 9 мульти-
медійних дощок із проекторами для шкіл 

району. Це хоч і невеликий, але потрібний 
крок назустріч майбутньому. Діти не мають 
відчувати різниці між міськими і сільськими 
школами. Новітні засоби навчання є вкрай 
необхідними у сучасному світі.

Під час вручення мультимедійного 
комплексу та інтерактивної дошки Мало-
ходачківській ЗОШ І-ІІІ ступенів голова 
районної ради Андрій Галайко зазначив, 
що використання інтерактивних дощок на 
уроках збільшує ефективність навчання. 
Це дає змогу вчителеві збільшити обсяг 
сприйняття матеріалу за рахунок збіль-
шення кількості ілюстративного матеріалу, 
організувати грамотний зворотний зв’язок 
«учень – вчитель».

За словами начальника відділу освіти 
районної державної адміністрації Василя 
Цаля, цьогоріч усі школи І-ІІІ ст. Терно-
пільського району отримають мультиме-
дійне обладнання. Окрім цього, районне 
управління освіти обіцяє також обладнати 
сучасними мультимедійними дошками й 
проекторами й школи нижчих рівнів, де 
навчаються не менш перспективні й тала-
новиті діти.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Хай віддається 
добром ваше 
милосердя

Подяка

Колектив працівників Територіального 
центру соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) Тернопільського 
району спільно з підопічними висловлю-
ють щиру подяку спонсорам та благодій-
никам, головам сільських та селищних рад, 
об’єднаних територіальних громад, які в 
найкращих традиціях українського народу 
готові допомогти тим, хто цього найбільше 
потребує. До благодійної  акції «Велико-
дній кошик» активно долучилися:

ПАП «Агропродсервіс» — Чайківський 
І. А., ТОВ «Вікторія» — Маціборко С. В., 
ТОВ «Перемога-Агро» — Нацюк В. М., 
ТОВ «Агропродсервіс-інвест» — Малюта 
Ю. С., СУПТОВ «М’ясовіта» —  Ільниць-
кий Т. Г., ТзОВ «Агрокомплекс» — Пінязь 
Г. Є., ПОП «Золотий колос» Симак — Я.В., 
ПП «Тернопільнасіння»  — Дольний З. Б., 
ФОП «Федорів Н. М.» — Федорів Н. М., 
ТОВ «Дружба» — Янкевич Н. В., ПП «АФ» 
Медобори»  — Крупніцький В.  Г., аптека 
«Дельфін» — Голубенний Р. Є., ТОВ «Стег-
никівське» — Каліщук О. Г.,  СПД «Хіта» 
— Хіта М. А., ПП «Добробут Агро» — Воло-
шин Я. С., ТОВ «Добробуд» — Підлісний В. 
Й., ФГ «Литвин» — Литвин П. П., Симерко 
Р. Р., Климук Ю. В., Глеба Г. Є., Кудринський 
В. З., Сімора А. В., Карп І. М., Махомет О.Я., 
Щур В. М., Ліский Ю. В., Качаровський В.І., 
Лагіш Н. З., Кармазін Є. І., Кильба М. С.,  
Леськів З. В., Варченко О. І., ПП «Селопро-
дукт» — Качмар М. В., Дідух У. А.,  Кучма 
А.С., Гринник І. Б., Барабаш Л. О.,  Савіцька 
М.М., Періг Г. М., Полотнянко О. Я., Тригуба  
П. М., Клепач О. Є., Винник О. Т., Ониськів  
С. М., Могильовська Н. В., Данилець А. І., 
Сильчак С. М., Безносий Р. В., Безноса І. М., 
Лозовський Ю. І., Лабедик В. О., Вінницький 
В., Волошина Я. П.,  Гуля Г. М., Прокопів Я. М., 
Пиндиківська О. Г., Борщук О. С.,  Лазаревич  
А. В., Кульчицька Г. О., Гаврилюк Ю. І., БФ 
«Карітас» — Савка М. В., отець Андрій Мар-
чук,  ТзОВ «ЛЕП» та інші.  

Саме завдяки їх небайдужому став-
ленню в рамках акції «Милосердя» до Ве-
ликодніх свят 825 підопічних Терцентру 
одержали допомогу (продуктові набори),  
91 підопічному надано грошову допомогу.

Хай віддається добром ваше милосер-
дя, благодійники! Адже коли береш — на-
повнюєш руку, а коли віддаєш — напо-
внюєш серце!

Надія БОЙКО, директор Територіального 
центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Тернопільського району.

с. Почапинці с. Великий Глибочок

с. Малий Ходачківс. Довжанка

Людина і її справа
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50 років з любов’ю до вас!

На бурякових жнивах 
три десятиліття тому
Якось засперечались оператор, який знімає відео, та фотограф, чия робота важливі-
ша. Перший доводив, що відео – це жива фотографія, вона повніше та краще передає 
настрій, характер людини. Фотограф відповів, що і світлина робить те саме. Оператор 
казав, що навіть кількахвилинний фільм може відобразити дух події, показати епоху і 
людину в ній. Мудрий фотограф мовив: «Мить епохи — це також епоха». 

Нині у кожного вдома є відео. 
Воно стало дуже доступним. Зні-
мають дітей і внуків на ранках у 
садочках, коли йдуть до школи, 
під час Причастя, відпочинок 
родини, весілля, хрестини і бага-
то іншого. Але раз поглянувши 
фільм, рідко потім переглядають 
його знову. Фотоальбом беруть 
до рук частіше. Фотографія має 
якусь особливу магію. Якщо ж 
мить життя виловлена з пото-
ку часу майстром своєї справи, 
професіоналом, вона може на-
віть перетворитися на шедевр, як, 
приміром, картина талановитого 
художника. Вміло зроблене фото 
хочеться переглядати ще і ще. 
Тому дуже цінним є те, що люди 
пам’ятають саме ту мить свого 
життя, яку вдалось увіковічити 
майстру світлини. 

 Агроном Юрій Панас, якого 
у Тернопільському районі зна-
ють, напевне, всі, хто пов'язаний 
із сільськогосподарським вироб-
ництвом, поглянувши на фото 
№1, вміщене у ювілейному числі 
«Подільського слова» за 3 берез-
ня цього року, сказав: «Пам’ятаю 

рік, місяць, обставини, за яких 
зроблено цю світлину! Це було 
в переддень професійного свята 
працівників сільського господар-
ства, перша декада листопада 1987 
року. Я тоді працював головним 
агрономом колгоспу «Слава». На 
фото я – третій справа. Перший – 

головний інженер господарства 
Ярослав Михайлович Крунь, 
другий – його батько, водій кол-
госпу Михайло Федорович, на 
жаль, нині покійний. Це було в 
час, коли закінчили збирати цу-
крові буряки. Правда, не згадаю, 
було це в Забойках чи в Почапин-
цях. Завантажили останню маши-
ну солодкими коренями, як тоді 
полюбляли писати журналісти, і 
вже готували комплекси на інші 
площі. Саме тоді до нас підійшов 
фотокореспондент газети «По-
дільське слово» (тоді — «Шляхом 
Ілліча») Степан Червінський та 
запропонував сфотографуватися 
для номера газети, присвячено-
го Дню працівників сільського 
господарства. Водієві колгоспу 
«Слава» Михайлові Федоровичу 
Круню випала тоді почесна місія 
— відвезти на цукрозавод «По-
ділля» останню машину з наван-
таженими буряками з цієї площі. 
Тому основним героєм цієї фото-
графії вважаю саме його, а ми вже 
з Ярославом Михайловичем ста-
ли до знимки за компанію…»

У колгоспі «Слава», до якого 
входили тоді землі сіл Забойки та 
Почапинці, обробляли 3600 гек-
тарів ріллі. На тваринницьких 
фермах колгоспу утримувалося 
близько 700 корів (нині в усіх 
господарствах Тернопільського 
району – лише 800). Тодішнє ке-
рівництво району заохочувало 
господарства тримати вівці. Чо-
мусь лише у цьому колгоспі, як 
згадує Юрій Панас, розводити 
цих тварин не хотіли, за що на 
кожних партійних зборах отри-
мували доброго прочухана. Тоді 
було неприємно отримувати до-
гани, тепер же все це згадується 
з усмішкою, сприймається май-
же, як милий жарт. Головою кол-
госпу був Михайло Петрович 
Містерман. 

Стосовно центральної по-
статі цього фото — Михайла 
Федоровича Круня, він родом із 
Польщі. Родина жила в достатку, 
тримала велику господарку, про-
те з маєтками, добутими важкою 
працею, довелося розпрощатися 
у середині сорокових років, коли 
українців із прикордонних земель 
Польщі масово депортували до 
Радянського Союзу. Поселилася 
родина у старенькій хаті в селі 
Почапинці. У родині Михайла 
Круня було троє малолітніх ді-
тей, яких треба було годувати та 
вчити. Щоб якось зводити кінці з 
кінцями, пішов працювати у міс-

цевий колгосп. Тривалий час був 
бригадиром тракторної бригади, 
потім до 74 років працював воді-
єм. Був старанним працівником, 
завжди перевиконував норми ви-
робітку, за що отримував подяки 
та премії. 

З часом його син Ярослав став 
головним інженером колгоспу. 
Потім Ярослав Михайлович два 
роки очолював інженерну службу 
в управлінні сільського господар-
ства та продовольства у Терно-
пільському районі. Зараз працює 
водієм маршрутного автобуса №14 
у Тернополі. Каже, що коли вдасть-
ся піти на пенсію (нині Ярославу 
Михайловичу 58 років), то залюб-
ки присвятить себе домашній гос-
подарці у селі та онукам.

Головному агроному колгоспу 
«Слава» Юрієві Панасу було тоді 
26 років. Уродженець села Ми-
кулинці Теребовлянського райо-
ну. Після закінчення у 1983 році 
Львівського сільськогосподар-
ського інституту був направлений 
у село Забойки на роботу у місце-
вий колгосп та одразу призначе-
ний агрономом із захисту рослин. 
Через два роки став головним 
агрономом, коли пішла на заслу-
жений відпочинок Галина Йоси-
півна Кормило. З 1990 по 2000 рік 
очолював станцію захисту рослин 
у Тернопільському районі. Потім 
створив власне підприємство, але 
залишився, як зізнається, практи-
куючим агрономом. Юрія Панаса 
не можливо застати в офісі фірми. 
Він завжди у полі, ділиться досві-
дом, радить, консультує.

Юрій Петрович  доволі точ-
но складає прогнози погоди, ке-
руючись принципом «від «поль-
ського» Різдва до українського». 
Спостерігаючи за погодою та 
ретельно записуючи впродовж 
десятків років майже по годи-
нах зміни в ці дні, Юрій Петро-
вич передбачає погоду у кожну 
декаду, тиждень місяця. Коли 
це називають його хобі, він не 
погоджується, бо вважає занят-
тя частиною своєї агрономічної 
практики. «Сільський праців-
ник дуже часто залежить від її 
величності — Погоди, — каже 
Юрій Петрович. — Буває, цілий 
рік важкої праці може звести 

нанівець один несприятливий 
день. Важливо знати погоду на-
перед, щоб обрати оптимальні 
строки посіву та збору, догляду, 
підживлення».

З цього приводу згадалася така 
історія. Наші з Юрієм Петровичем 
кабінети були майже поряд у Тер-
нопільському районному управ-
лінні сільського господарства та 
продовольства на вулиці Максима 
Кривоноса, 10. У програмі «Нови-
ни Тернопільського району», яку 
я вела на обласному радіо, якийсь 
час була рубрика «Погода на мі-
сяць», яка користувалась, як мені 
здається, найбільшою популяр-
ністю. Матеріали, звичайно, до-
помагав готувати саме Юрій Па-
нас. Хоча спочатку він радив мені 
читати прогнози погоди інших 
людей, які тоді масово друкували 
тернопільські видання, бо вважав 
їх досвідченішими. Я відмовила-
ся, бо завжди вважала наші кадри 
кращими. Пам’ятаю його велике 
зацікавлення, терпіння, безко-
рисливість. Якось побачила його 
стурбованим. Виявилося, що  про-
гноз Юрія Петровича на літо був 
цілком протилежним тому, який 
надрукувала одна із тернопіль-
ських обласних газет. «Щось ніяк 
не можу зрозуміти, в чому річ, — 
сказав Юра. — Він каже, що літо 
буде дощове, а в мене воно тепле, 
навіть посушливе». Я запропону-
вала Юрію Петровичу опубліку-
вати свій прогноз у цій газеті, але 
він відмовився, бо засумнівався в 
собі. Проте, коли три місяці літа  
були майже бездощовими, Юрій 
Панас пошкодував, що не пристав 
на мою, як йому здавалось, аван-
тюрну ідею. Одним із моїх аргу-
ментів був такий – якщо ваш про-
гноз виявиться неправдивим, це 
вам подарують і скоро забудуть, 
адже ви не такий розкручений, як 
ваш старший колега; коли ж буде-
те праві, то саме ви станете тер-
нопільським прогностиком. Але 
Юрій Петрович, подібно до бага-
тьох простих і гарних сільських 
людей, ніколи не прагнув слави. 
Він завжди чесно та професійно 
виконував свою роботу.  

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

с. Забойки
1

Декларування доходів:  
встигнути до 3 травня
З 1 січня 2017 року в Україні триває кампанія декларування доходів громадян, 

отриманих протягом 2016 року. Про це нагадали в Тернопільській OДПI.
Оскільки до завершення кампанії залишились лічені дні, в податковій інспекції 

наголошують на необхідності виконання свого обов’язку громадянами щодо декла-
рування таких доходів. А фахівці інспекції нададуть практичну допомогу у заповне-
нні декларації. Телефон для довідки: 43-46-10.

Найбільше декларують спадщину
З початку деклараційної кампанії до Тернопільської ОДПІ подано 1775 декларацій 

про доходи за 2016 рік, з яких – 708 декларацій подано громадянами, які зобов’язані 
подати такі декларації. Сума доходів становила майже 95 млн. грн., а бюджети отри-
мають 4 млн. 375 тис. грн. податку на доходи та 942 тисячі військового збору.

Найбільше декларацій, а їх 279, подано громадянами, які отримали доходи у ви-
гляді спадщини на суму доходу понад 41 млн. грн. Декларантам належить сплатити 
податку з цих доходів – 1 млн. 932 тис. Дев’ять жителів обласного центру та двоє 
Тернопільського району задекларували доходи, понад 1 млн. грн.

Нагадаємо, що останній день подання декларації – 3 травня 2017 року. Щодо пи-
тань заповнення та подання декларацій – звертайтеся до Центру обслуговування 
громадян. Телефон для довідок: 43-46-10.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Державний реєстратор зобов’язаний 
перевіряти наявність/відсутність 
персональних санкцій
З метою реалізації Закону України «Про санкції» (далі – За-

кон про санкції) Порядком державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що 
не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Мі-
ністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, зареєстрова-
ним у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330 (зі 
змінами) (далі – Порядок), передбачено, що у разі проведення 
державної реєстрації, пов’язаної зі збільшенням розміру статутного капіталу господарських 
товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична 
особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками 
статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність, дер-
жавний реєстратор обов’язково встановлює наявність/відсутність персональних санкцій 
відповідно до Закону про санкції, рішення про застосування яких прийняте Радою націо-
нальної безпеки і оборони України та введено в дію Указом Президента України (положення 
абзацу другого пункту 12 розділу II Порядку).

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 28 Закону України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», суб’єкт держав-
ної реєстрації відмовляє у вчиненні державної реєстрації у разі встановлення факта засто-
сування до фізичних або юридичних осіб, які звернулися для відповідної реєстраційної дії, 
санкцій, передбачених пунктом 16 статті 4 Закону про санкції.
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Серцево-судинні захворювання
Аміодарон АМІОДАРОН таблетки 200 30 АТ "Лекхім-Харків", Україна 43,31 0,00
Амлодипін АЛАДИН® таблетки 10 50 ПАТ "Фармак", Україна 29,78 0,00
Атенолол АТЕНОЛОЛ-

АСТРАФАРМ
таблетки 100 20 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна 11,87 0,00

Верапаміл ВЕРАПАМІЛ-
ДАРНИЦЯ

таблетки вкриті обо-
лонкою

80 50 ПрАТ "Фармацевтична фірма 
"Дарниця", Україна

31,75 0,00

Гідрохлортіазид Гідрохлортіазид таблетки 25 20 Публічне акціонерне товариство 
"Науково-виробничий центр 
"Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод", Україна

16,24 0,00

Спіронолактон СПІРОНОЛАКТОН-
ДАРНИЦЯ

таблетки 25 30 ПрАТ "Фармацевтична фірма 
"Дарниця", Україна

53,55 0,00

Фуросемід Фуросемід таблетки 40 50 Публічне акціонерне товариство 
"Науково-виробничий центр 
"Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод", Україна; 
Товариство з обмеженою відпо-
відальністю "Агрофарм", Україна

8,12 0,00

Дигоксин Дигоксин-Здоров'я таблетки 0,25 50 ТОВ "Фармацевтична компанія 
"Здоров'я", Україна

9,54 0,00

Еналаприл ЕНАЛАПРИЛ-
АСТРАФАРМ

таблетки 20 20 ТОВ "АСТРАФАРМ", Україна 9,53 0,00

Ізосорбіду  
динітрат

ІЗО-МІК® 5 мг таблетки сублінгвальні 5 50 ТОВ НВФ "Мікрохім", Україна 16,51 0,00

Карведилол Карведилол-КВ таблетки 25 30 ПАТ "Київський вітамінний завод". 
Україна

55,50 0,00

Клопідогрель ТРОМБОНЕТ® таблетки, вкриті плівкою 
оболонкою

75 60 ПАТ "Фармак", Україна 135,36 0,00

Метопролол МЕТОПРОЛОЛ таблетки 100 30 ПАТ "Київмедпрепарат", Україна 22,12 0,00
Нітрогліцерин Нітрогліцерин таблетки сублінгвальні 0,5 40 ТОВ НВФ "Мікрохім", Україна 9,07 0,00
Симвастатин Вазиліп® таблетки, вкриті плівкою 

оболонкою
40 28 КРКА, д.д., Ново место, Словенія 147,89 0,00

Бісопролол БІСОПРОЛ® таблетки 10 50 ПАТ "Фармак", Україна 43,99 0,00
Бісопролол БІСОПРОЛ® таблетки 5 50 ПАТ "Фармак", Україна 22,00 0,00
Метформін ДІАФОРМІН® таблетки 500 60 ПАТ "Фармак", Україна 35,19 0,00

Діабет ІІ типу
Метформін ДІАФОРМІН® таблетки 850 60 ПАТ "Фармак", Україна 59,83 0,00
Гліклазид ДІАГЛІЗИД® Таблетки 80 60 ПАТ "Фармак", Україна 87,98 0,00

Астма
Беклометазон БЕКЛАЗОН-ЕКО аерозоль для інгаляцій 100 200 Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А 

АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія 
Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, 
Ірландія

243,64 0,00

Будесонід БУДЕСОНІД-ІНТЕЛІ порошок для інгаляцій 200 200 Лабораторія Альдо-Юніон, С.А., 
Іспанія

525,45 0,00

Сальбутамол Сальбутамол-НЕО аерозоль для інгаляцій 100 200 ТОВ "Мікрофарм", Україна 70,38 0,00

Новації | Державні програми 

— Як пацієнт може отримати 
ліки за програмою?

— Потрібно звернутися до 
дільничного (сімейного) лікаря, 
отримати правильно виписаний 
рецепт із зазначенням діючої ре-
човини (а не назви препарату), 
звернутися до аптеки, що бере 
участь у програмі (з якою ми 
уклали договір), і отримати ліки. 
З переліком аптек пацієнт може 
ознайомитися на сайті ТРТМО 
(www.trtmo.te.ua) та у кожного 
сімейного лікаря. Без рецепта 
безкоштовно отримати ліки не 
можливо.

— Якщо пацієнту ліки при-
значили пожиттєво, він може 
взяти рецепт один раз і корис-
туватися ним довічно?

— Ні, термін дії рецепта може 
бути 3, 10 або 1 місяць. Лікар ви-
писує два рецепти: один із них 
залишається в аптеці, інший над-

силають нам для фінансової звіт-
ності. Якщо знову потрібен ре-
цепт, то необхідно йти до лікаря, 
адже є ймовірність того, що по-
трібно поміняти дозу, а можливо, 
і ліки.

— Якщо в аптеці закінчились 
безкоштовні ліки?

— В такому разі пацієнт може 
почекати, поки ліки надійдуть до 
аптеки, може звернутися в іншу 
аптеку, або ж обрати іншу торго-
ву марку та доплатити різницю.

— Які ліки пацієнт може 
отримати безкоштовно, а за які 
потрібно доплачувати?

— Реєстр оптово-відпускних 
цін визначає максимальну ціну 
препарату, який може взяти 
участь в урядовій програмі «До-
ступні ліки». Держава компенсує 
вартість найдешевшого лікар-
ського засобу, який подав заявку 
на участь у програмі «Доступ-
ні ліки». Тобто, такий препарат 
пацієнт матиме змогу отримати 
безкоштовно. Дорожчий препа-
рат, ціна на який не перевищує 
граничну референтну, пацієнт 
може отримати, доплативши різ-
ницю між мінімальною ціною 
та роздрібною ціною обраного 
препарату. Пацієнт може про-
консультуватися з лікарем щодо 
того чи іншого препарату, поси-
лаючись на власне самопочуття 
після прийому тих чи інших ме-
дикаментів.

— Цей перелік ліків змінюєть-
ся, оновлюється чи є сталим?

— Перелік препаратів затвер-
джений постановою Кабміну із 

Програма «Доступні ліки» в дії
З 1 квітня в Україні стартувала державна програма 
«Доступні ліки» (реімбурсація), за якою пацієнти 
можуть отримати ліки від серцево-судинних 
захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми 
безкоштовно або з незначною доплатою. Ми звернулися 
до в. о. головного лікаря ТРТМО Володимировича 
Романовича Лісовського за роз’ясненням, як працює 
програма на теренах нашого району.
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СПИСОК АПТеК-учАСНИКів ПрОГрАмИ  
у Тернопільському районі

Тернопільська обласна аптека №78 м. Тернопіль, вул. Руська, 23 Тел. 25-08-80
Аптека № 4 «Аптека Здоров'я» м. Тернопіль, вул. Руська, 20
Аптека № 14 «МЕГА АПТЕКА Здоров'я» м. Тернопіль, вул. Живова, 23
Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека № 126 м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14 Тел. 43-57-09
Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека № 126 м. Тернопіль, вул. Купчинського, 14 Тел. 43-62-84
Тернопільське обласне виробничо-торгове об'єднання аптека № 168 м. Тернопіль, вул. Бродівська, 5 Тел. 52-36-91
Тернопільське обласне виробничо-торгове об'єднання аптека № 168 м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1, пункт №7 Тел. 25-37-23
Тернопільське обласне виробничо-торгове об'єднання аптека № 168 м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1,  пункт №8 Тел. 25-37-23
Аптека «Доброго дня» м. Тернопіль, вул. Перля, 3 Тел. 55-10-27
Аптека «Доброго дня» м. Тернопіль, вул. Живова, 9а Тел. 43-42-45
Аптека «Доброго дня» м. Тернопіль, вул. Київська, 9 Тел. 26-50-79
Аптека «Доброго дня» м. Тернопіль, вул. Руська, 40 Тел. 52-73-39
Аптека № 29 «Рецептіка» м. Тернопіль, бульвар Шевченка, 1б Тел. 52-32-51
Аптека № 32 «Рецептіка» м. Тернопіль, вул. Київська, 9 а Тел. 43-77-82
Аптека № 1 смт В. Березовиця, вул. Енергетична, 19/2
Аптека № 1 с. Ігровиця, вул. Гагаріна, 91

ГрАФіК рОбОТИ ЛіКАрів  
загальної практики сімейної медицини в 
лікувально-профілактичних закладах району

№ Село П.І.Б. День тижня Години прийому

1 Ангелівка Бойко Лілія Сергіївна вівторок 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00
2 Баворів Литвин Юрій Михайлович понеділок, вівторок, четвер, 

п'ятниця
9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.42

3 Біла Королюк Ореста Миколаївна середа, п'ятниця 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45
4 Білоскірка Мацелюх Володимир Євгенович середа 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.42
5 Буцнів Головецький  Михайло Іванович середа 9.00-12.30. Виклики на дім: 12.30-16.45
6 В. Березовиця 

АЗПСМ
Головецький  Михайло Іванович вівторок, п'ятниця 9.00-12.30. Виклики на дім: 12.00-16.45

7 В. Березовиця Бобецька Оксана Богданівна понеділок, вівторок, середа, 
четвер, п'ятниця

8.30-12.00. Виклики на дім: 12.00-16.15

8 В. Березовиця 
(кемпінг)

Сампара Ірина Ярославівна понеділок, вівторок, середа, 
четвер, п'ятниця

9.00-12.30. Виклики на дім: 12.30-16.45

9 В. Березовиця 
(кемпінг)

Зварич Оксана Олександрівна понеділок, вівторок, середа, 
четвер, п'ятниця

9.00-12.30. Виклики на дім: 12.30-16.45

10 В. Бірки Сердюк Людмила Миколаївна понеділок, середа, четвер, 
п'ятниця

9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.42

11 В. Бірки Мацелюх Володимир Євгенович вівторок, четвер 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.42
12 В. Гаї Боднар Галина Олегівна понеділок, середа

ЦРП: вівторок, четвер, 
п'ятниця

9.00-12.30, 13.00-16.42, 8.00-12.30. 
Виклики на дім:13.00-16.42  

13 В. Глибочок 
АЗПСМ

Головата Надія Миколаївна понеділок, вівторок, середа, 
четвер, п'ятниця

9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00

14 В. Глибочок Юркевич Оксана Петрівна понеділок, вівторок, четвер, 
п'ятниця

9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00

15 В. Лука Карпенко Галина Володимирівна вівторок 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00
16 Гаї-Шевченківські Яворська Наталя Миколаївна четвер 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45
17 Грабівці Мацелюх Володимир Євгенович понеділок 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.42
18 Дичків Сердюк Людмила Миколаївна вівторок ІІ, ІV тиждень 9.00-12.30. 

Виклики на дім: 13.00-16.42
19 Довжанка Саковець Наталя Василівна п’ятниця І тиж. 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45
20 Домаморич Саковець Наталя Василівна п’ятниця ІІ тиж. 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45
21 Драганівка Мац Марія Леонівна вівторок ІІ тиж. 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45
22 Забойки Мац Марія Леонівна вівторок І тиж. 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45
23 Застінка Мацелюх Володимир Євгенович п'ятниця 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.42
24 Івачів Долішній Шпитковський Володимир 

Антонович
вівторок 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00

25 Івачів Горішній Шпитковський Володимир 
Антонович

четвер 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00

26 Ігровиця АЗПСМ Шпитковський Володимир 
Антонович

понеділок, середа, п'ятниця 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00

27 Йосипівка Прейзнар Ольга Антонівна вівторок І, ІІІ тиж. 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00
28 Кип'ячка Олексієвець Олег Адамович п'ятниця 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.42
29 Козівка Литвин Юрій Михайлович середа 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.42
30 Константинівка Олексієвець Олег Адамович четвер 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.42
31 Красівка Гуменюк Наталя Богданівна четвер 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.42
32 М. Ходачків Олексієвець Олег Адамович вівторок 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.42
33 Мар'янівка Прейзнар Ольга Антонівна Вівторок ІІ, ІV тиж. 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00
34 Миролюбівка Соколовська Галина Володимирівна п'ятниця 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00
35 Мишковичі Карпенко Галина Володимирівна понеділок, середа, четвер, 

п'ятниця
9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00

36 Мишковичі Соколовська Галина Володимирівна понеділок, вівторок, середа, 
четвер, 

9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00

37 Настасів АЗПСМ Прейзнар Ольга Антонівна понеділок,  середа, четвер, 
п'ятниця

9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00

38 Острів Головецький  Михайло Іванович понеділок, четвер 9.00-12.30. Виклики на дім: 12.30-16.45
39 Петриків Смачило Ігор Богданович вівторок, червер 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45
40 Підгородне Мац Марія Леонівна п'ятниця І тиж. 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45
41 Плотича Саковець Наталя Василівна понеділок 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45
42 Почапинці Мац Марія Леонівна п'ятниця ІІ тиж. 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45
43 Прошова Дударенко Віталій Анатолійович четвер 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.42
44 Романівка Бойко Лілія Сергіївна четвер 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00
45 Серединки Головецький  Михайло Іванович середа 9.00-12.30. Виклики на дім: 12.30-16.45
46 Скоморохи Дударенко Віталій Анатолійович вівторок ІІ, ІV тиждень 9.00-12.30. 

Виклики на дім: 13.00-16.42
47 Смиківці Яворська Наталя Миколаївна понеділок 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45
48 Смолянка Дударенко Віталій Анатолійович вівторок І, ІІІ тиждень 9.00-12.30.

Виклики на дім: 13.00-16.42
49 Соборне Савич  Марія Петрівна понеділок 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00
50 Ступки АЗПСМ Бойко Лілія Сергіївна Понеділок, середа, п'ятниця 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00
51 Ступки Савич  Марія Петрівна вівторок, четвер, п'ятниця 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00
52 Товстолуг Сердюк Людмила Миколаївна вівторок І, ІІІ тиждень 9.00-12.30. 

Виклики на дім: 13.00-16.42
53 Чернелів–Руський Савич  Марія Петрівна середа 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00
54 Чистилів Юркевич Оксана Петрівна середа 9.00-12.30. Виклики на дім: 13.00-16.00
55 ЦРП Мац Марія Леонівна понеділок, середа, четвер 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45
56 ЦРП Яворська Наталя Миколаївна вівторок, середа, п'ятниця 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45
57 ЦРП Смачило Ігор Богданович понеділок, середа, п'ятниця 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45
58 ЦРП Королюк Ореста Миколаївна понеділок, вівторок, четвер 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45
59 ЦРП Саковець Наталя Василівна вівторок, середа, четвер 8.00-12.00. Виклики на дім: 12.00-15.45

зазначенням цін та можливої 
доплати. Доки не будуть внесені 
зміни до діючої постанови, то пе-
релік ліків буде сталим.

— Що необхідно мати при 
собі, коли йдеш на прийом до 
сімейного лікаря?

— У пацієнта має бути амбу-
латорна картка, плюс якщо хво-
рий вже десь лікувався, обсте-
жувався, чи у нього є виписки зі 
стаціонару, або ж рекомендації 
лікарів-спеціалістів про те, що 
йому потрібні ті чи інші препара-
ти, то всі ці довідки і виписки по-
трібно взяти із собою на прийом 
до сімейного лікаря, аби він зміг 
виписати рецепт. Якщо ж досі 
проблема хворого не турбувала, 
то дільничний обстежує людину 
і вже сам приймає рішення щодо 
призначення того чи іншого пре-
парату. Якщо ж буде потрібна 
додаткова консультація вузько-
профільного лікаря чи людина 
потребує дообстеження, то її спо-
чатку  направлять до спеціаліста, 
який розпише лікування.

— Чи належить до компетен-
ції сімейного лікаря коригува-
ти призначення медикаментів 
хворому, якщо їх попередньо 
призначив фахівець, який об-
стежував чи вів його впродовж 
якогось періоду часу?

— Пацієнт, який переніс не-
дугу і перебував на лікуванні у 
вузькопрофільного лікаря, згідно 
з рекомендаціями, повинен що-
півроку чи раз у рік проходити 
у нього повторне обстеження. 
Якщо призначене лікування не 
потребує корекції, хворий при-
ймає курс ліків і препарат йому 
підходить, то необхідності змі-
нювати його немає. Інша справа, 
якщо є побічні дії від прийому 
цих медикаментів.

— Яка ситуація із реалізаці-
єю програми «Доступні ліки» у 
Тернопільському районі?

— На її реалізацію уряд спря-
мував на Тернопільський район 
770,5 тис. грн. на рік, тобто на мі-
сяць це 85,6 тис. грн. Станом на 

21 квітня у районі було виписано 
вже 1053 рецепти. Люди про про-
граму знають і активно користу-
ються можливістю отримати ліки 
на безкоштовній основі. Звичай-
но, є і проблеми — по аптеках ще 
немає тієї кількості препаратів, 
яка необхідна. У деяких селах 
відмовляються впроваджувати 
програму. Зокрема, така ситуація 
у селах Великі Гаї, Великі Бірки, 
Мишковичі. Працює програма 
лише в Березовиці та Ігровиці, 
де вже підписана угода. Відмов-
ляються тому, що у приватних 
аптеках примусово запровади-
ти «Доступні ліки» неможливо, 
обов’язковим виконання вимоги 
є лише у комунальних. Власників 
приватних аптек також можна 
зрозуміти. Втім,  ми вже уклали 
договори із 16-ма аптеками Тер-
нополя, тож рекомендую меш-
канцям району скористатися 
можливостями, які надає ця уря-
дова програма.

— Де хворі можуть дізнатися, 
хто у них сімейний лікар і годи-
ни його прийому?

— Якщо мешканці краю не 
знають, хто у них сімейний лікар 
чи мають інші питання, які мож-
на з’ясувати в телефонному ре-
жимі, рекомендуємо звертатися 
в реєстратуру ТРТМО за номе-
рами: (0352) 52-56-20; (0352) 25-
19-37.  Крім того, графік роботи 
лікарів час від часу публікуємо на 
сторінках «Подільського слова».

Лілія КУЛЕНИЧ.

Тернопільське районне територіальне 
медичне об'єднання www.trtmo.te.ua

Станом на 27 квітня 2017 року
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Благодійність пробуджує в людині співчут-
тя, солідарність і відповідальність за те, що 
відбувається поруч. Проведення благодійних 
заходів та акцій дасть молоді можливість 
осягнути, що добрі й важливі справи творить 
не хтось впливовий, а саме вони — звичайні 
хлопці й дівчата.

Учні Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. — щедрі й добро-
зичливі, завжди відгукуються на прохання про допомо-
гу. 13 квітня 2017 р. зусиллями учнів, батьків, учителів 
було зібрано великодні кошики для пацієнтів геріатрич-
ного відділення Мишковицької лікарні. Там живуть 
люди, які залишилися самотніми зі своїми проблемами, 
хворобами, переживаннями. Знали б ви, як вони чекають, 
аби хто-небудь завітав до них! 

У дні свят, коли інші родинами йдуть до храму, сідають 

за святковий стіл, старенькі ще більше відчувають власну 
неміч, самотність і страждання. Тож візит дітей з подарун-
ками для них — прояв милосердя воскреслого Христа і ве-
лика радість. 

Проведення таких благодійних акцій стало для нашої 
школи вже традицією. Ми вчимо дітей долати перепони, 
що роз’єднують людей, формувати стосунки з довколиш-
німи на засадах гуманізму і взаєморозуміння. 

Г. Р. ДРАБИК, педагог-організатор Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.

Шкільний меридіан

Добрі справи

Милосердя… Слово, за яким ховається душа 

Сьогодні в суспільстві триває полеміка 
щодо впровадження нової української шко-
ли, основна ідея якої полягає в тому, щоб 
дати дитині змогу розкритися, максимально 
розвинути її індивідуальність. Позашкільна 
освіта вже надає можливості дітям для роз-
витку талантів і самореалізації шляхом залу-
чення їх до гурткової роботи. 

У Великобірківському будинку твор-
чості школяра одним із напрямків гуртко-
вої роботи є технічний. Діти навчаються 
у гуртках «Паперопластика» (керівник Н. 
А Лисак.), «Початкове технічне моделю-
вання» (керівник О. Д. Урманець) та «Ви-
готовлення сувенірів» (керівник Н. М. Но-
вікова).

Саме початок весни для юних техніків 
є найважливішим, адже гуртківці, беручи 
участь у виставках-конкурсах і змаганнях різ-
ного рівня, можуть продемонструвати свою 
творчість, знання й уміння, тим самим макси-
мально виявити свою індивідуальність.

Цьогорічна весна подарувала багато 
яскравих подій нашим вихованцям. 

7 березня 2017 року на базі Великобір-
ківського БТШ було проведено районні зма-
гання із початкового спортивно-технічного 
моделювання, приурочені Шевченківським 
дням. У них взяв участь 21 вихованець гурт-
ків початкового технічного моделювання Ве-
ликобірківського БТШ та Великоглибочець-
кого БТТШ. 

Програмою змагань було передбачено: 
проведення теоретичного заліку, виготовлен-
ня моделі транспортної техніки, виготовлення 
літаючої моделі планера та участь у змаганнях 
на дальність польоту в приміщенні.

У конкурсі «Теоретичний залік» перше міс-
це виборов Віталій Павло, друге розділили 
Дмитро Качковський та Аліна Дмитренко, а 
третє – Яна Жук і Віктор Карпінський.

Під час виготовлення автомоделі «BMW 
325» найкраще впорався Віталій Павло, 
друге місце у Арсена Чудика, а Дмитро Кач-
ковський і Яна Жук посіли третю сходинку 
п’єдесталу.

Запекла боротьба між юними авіамоделіс-
тами розпочалася під час визначення даль-
ності польотів планерів — найпростіших 
літаючих моделей. Адже тут, напевно, багато 
залежить ще й від фортуни, тому що пробні 
запуски можуть бути прекрасні, а от резуль-
тативні — підвести. Богиня удачі сприяла 
Устиму Маценькові — перше місце, Денис 
Запоточний і Станіслав Бутковський здобу-
ли друге місце, Тетяна Миколаїшин та Каріна 
Ковч отримали третє місце.

16 березня кращі гуртківці захищали 
честь Тернопільського району на облас-
них змаганнях із ПТМ, де стали абсолют-
ними переможцями.

Юні техніки з Великих Бірок показали най-
кращі результати в усіх видах спортивної 
програми на обласних змаганнях, що відбу-
валися на базі Тернопільського обласного 
центру технічної творчості учнівської моло-

ді. Серед 18 команд, які були представлені 41 
учасником, Устим Маценько посів перше міс-
це в конкурсі "Виготовлення та запуск авіа-
моделей" та друге місце в конкурсі "Теоре-
тичний залік", Віталій Павло — перше місце в 
конкурсі "Виготовлення автомоделі" та друге 
місце в конкурсі "Теоретичний залік", Дмитро 
Качковський — друге місце у конкурсі "Виго-
товлення автомоделі".

 В загальному заліку команда отрима-
ла ПЕРШЕ МІСЦЕ і можливість захищати 
честь Тернопільської області на Всеукраїн-
ських змаганнях, які відбулися 12-14 квіт-
ня у місті Кам’янець-Подільський Хмель-
ницької області.

Незабутні враження, море позитив-
них емоцій, величезний досвід привезли з 
Кам’янця-Подільського вихованці Велико-

бірківського будинку творчості школяра Ві-
талій Павло та Устим Маценько. 

Конкурсна програма першого дня пе-
редбачала теоретичний залік, під час якого 
потрібно було дати відповіді на 20 завдань, 
та виконання першого етапу спортивно-
технічного завдання — виготовлення моделі 
планера. 

Закінчився перший день пішохідною екс-
курсією вечірнім Кам’янцем. Учасники зма-
гань побували у Старому місті, захоплено 
милувалися краєвидами, архітектурними й 
природними пам’ятками. 

Другий день був дуже насичений. Коман-
дам були запропоновані: технічне завдання 
— виготовлення танка, творче — створення 
конструкції із поданих геометричних тіл за 
власним задумом та другий етап спортивно-

технічного завдання — змагання на даль-
ність польоту в приміщенні. Цікавим фраг-
ментом стала проведена педагогами Центру 
розважальна програма «Кольоровий світ 
дитинства». 

Незабутнім був й останній день змагань, 
який потішив виставкою дитячих конкурсних 
робіт, концертом творчих колективів ЦДЮТ, 
нагородженням переможців, урочистим за-
криттям конкурсу.

Юні техніки з Великих Бірок достойно 
впоралися з усіма конкурсними завданнями 
й отримали за свої досягнення дипломи та 
цінні подарунки.

Під час підготовки до змагань гуртківці 
демонстрували творчість і майстерність у ви-
готовленні експонатів на виставки-конкурси 
робіт учнів молодшого шкільного віку з по-
чаткового технічного моделювання, дизайну 
та ужиткового мистецтва. Вихованці закладу 
виставили 16 виробів на районному етапі, 
який відбувся 11 квітня, і саме ці вироби пре-
зентували 18-21 квітня на обласному етапі в 
Тернопільському обласному центрі науково-
технічної творчості учнівської молоді.

Ланцюжок хороших новин доповнився ще 
й новиною про те що, відповідно до наказу 
Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді № 26 від 6 березня 
2017 року, Тетяна Миколаїшин, вихованка 
гуртка "Початкове технічне моделюван-
ня", стала переможцем І вікової категорії 
(діти від 6 до 11 років) за роботу "Талісман 
року" на Всеукраїнській виставці-конкурсі 
"Український сувенір". 

Крім цього, діти брали активну участь у 
міжнародному соціальному проекті «Книга 
добра». Нам надзвичайно приємно вітати 
нашу вихованку Юлію Гайдукевич із перемо-
гою в І етапі. Її історія про добро потрапила в 
100 найкращих з-поміж 3000 і виграла путів-
ку до табору в Угорщині.

Сьогодні розігрується путівка в Угорщину 
чи Карпати в рамках реалізації ІІ етапу, під 
час якого вихованці можуть продемонстру-
вати свої художні здібності, створивши до 1 
червня 2017 року ілюстрацію до обраної іс-
торії. 

Ось так цікаво юні техніки навчаються, 
розвиваються, творять, намагаючись щодня 
примножувати власні успіхи і досвід, збага-
чуючи їх творчістю, фантазією і безцінним 
скарбом — знаннями!

Більше інформації про життєві будні 
жителів країни БТШанії (так ми називає-
мо позашкільний заклад) можна дізнатися 
на нашій сторінці у соціальних мережах 
за адресою: https://www.facebook.com/
groups/728583123942097. Приєднуйтесь 
до нас, і хвиля творчості понесе вас у вир ці-
кавого, наповненого різноманітними барва-
ми БТШівського життя!

Ольга УРМАНЕЦЬ,  
методист, керівник гуртка «Початкове 

технічне моделювання» Великобірківського 
будинку творчості школяра.

багата весна юних техніків 
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Гостей школярі молодших кла-
сів зустрічали з рушником, коро-
ваєм та словами подяки за те, що 
мрія, яку вже багато років плекали 
жителі Довжанки, стала реальніс-
тю. Для них відкриття дитсадка 
— справді значима подія в житті 
села. 

На свято прибули народний де-
путат України Тарас Юрик, голо-
ва Тернопільської РДА Олександр 
Похилий та його заступник Ан-
дрій Колісник, голова Тернопіль-
ської райради Андрій Галайко, на-
чальник районного відділу освіти 
Василь Цаль, голова Тернопіль-
ської районної організації Това-
риства Червоного Хреста України 
Ольга Нижник, сільський голова 
Довжанки Олег Ткач, підприємці, 
які допомагали фінансово у від-
критті дошкільного закладу, та 
батьки з маленькими дітьми на 
руках.

За словами директора школи 
Ірини Василик, ідея відкрити у 
частині невикористовуваних при-
міщень школи дитсадок виникла 
ще минулоріч. Втім, тоді це здава-
лося для всіх не більше, ніж амбіт-
ними планами. 

— Задля хорошої справи вда-
лося акумулювати фінанси та 
людський ресурс. За це особлива 
дяка народному депутату Укра-
їни Тарасу Юрику, за сприяння 
якого була надана субвенція з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій. У 

співфінансуванні з районним 
бюджетом було здійснено масш-
табну роботу із перетворення 
колись сірих та непривітних 
приміщень у яскраві та просторі 
дитячі кімнати. Хочеться подяку-
вати також усім спонсорам і меце-
натам, зрештою, і батькам, які теж 
не залишились осторонь і допома-
гали нам чим могли, — каже Ірина 
Петрівна. — Ви всі великі молодці 
і справжні чарівники, адже втілю-
єте дитячі мрії.

Після урочистого перерізання 
символічної стрічки діти разом 
із гостями переступили поріг ма-
ленької країни дитинства. Малеча 
захоплено розглядала переповне-
ну іграшками ігрову кімнату, де 
ще пахне свіжим ремонтом. За 
добрим українським звичаєм, від-
криття дитсадка розпочали із Бо-
жого благословення, настоятель 
місцевого храму, отець Михайло 
освятив нові приміщення дит-
садка та подарував вихованцям 
оберіг — ікону.

— Лише за минулий рік в об-
ласті відкрили ДНЗ у Тернопіль-
ському, Козівському, Підгаєцько-
му районах. Нам сьогодні вдається 
відновлювати те, що за останні 
роки, на жаль, лише занедбували. 
І справді, починати потрібно саме 
з таких справ і нехай це не надто 
масштабні речі, але вони важливі 
для кожного жителя тих сіл і міс-
течок, які тепер не шукатимуть 
можливості та механізми для 
транспортування дітей у сусідні 
дитсадки, — зауважив під час ві-
тального слова народний депутат 
України Тарас Юрик. — Мину-
лого року Тернопільська область 
дуже масштабно розпочала про-
цес розбудови інфраструктури, і 
це не лише ремонт шкіл, заміна ві-
кон, дверей, покрівель у навчаль-
них закладах, клубах, амбулато-
ріях — це надважливі проекти в 
цілій області. Загалом у 2016-му 
Тернопільщина отримала на роз-

виток інфраструктури близько 
400 млн. грн. Для порівняння, у 
2014-му край отримав на це яки-
хось 12 млн. грн. Це відбудова 
більше 350 об’єктів. Якби держа-
ва протягом всієї незалежності 
так само підтримувала цю галузь, 
то ми б не мали зараз проблем «у 
спадок». Та сьогодні для усіх нас, 
хто долучився до відкриття дит-
садка, найбільшим подарунком є 
щирі дитячі усмішки, їхні пози-
тивні емоції, задля яких хочеть-
ся втілювати нові і нові проекти, 
аби підростаюче покоління хотіло 
жити в своїй країні.

Привітала з радісним днем, 
який назавжди запам’ятається 
громаді, і голова Тернопільської 
районної організації Товариства 
Червоного Хреста України Оль-
га Нижник:

— Червоний Хрест спільно з 
районною владу завжди стара-
ється простягнути руку допомоги 
тим, хто її потребує. Саме тому 
зробили все від нас залежне, аби 
забезпечити дитсадок новими ди-
тячими ліжечками для комфорт-
ного сну маленьких дошкільнят. 
Така поміч завжди приємна, адже 
діти – це наше майбутнє. 

Радіє з того, що малечі відкри-
лася дорога у прекрасне майбутнє 
дитячої країни, і сільський голо-
ва Олег Ткач:

— Досі багато років діти зму-
шені були їздити по сусідніх селах 
чи в Тернопіль, адже свого ДНЗ 
Довжанка не мала. Тепер буде 
інакше, проблему вдалося вирі-

шити завдяки командній роботі 
та коштам програми соціально-
економічного розвитку регіонів. 
Мене дуже тішить той факт, що 
наше село починає жити, і під-
твердження цьому ось такі по-
зитивні та приємні події, як сьо-
годнішнє відкриття дитсадка. А 
батькам дітлахів нагадуємо — тут 
є можливість відкрити іще одну 
групу, — додав голова Довжанків-
ської сільської ради.

Насамкінець до слова запро-
сили і майбутніх вихованців, які 

невпевненими, але дзвінкими 
голосами розповідали присут-
нім вірші про дитсадок, на який 
так давно чекали, про який так 
довго мріяли. А щоб оцінити ре-
зультати проведеної роботи, всіх 
присутніх запросили у дитячу 
кімнату, яку з перших же хвилин 
вподобали дітлахи… Тепер у рід-
ному селі вони мають улюблене 
місце, куди хочеться повертатися 
знову і знову.

Лілія КУЛЕНИЧ. 

Світ малечі  |  Місце, куди хочеться повертатися знову і знову

Людина і її справаШкільний меридіан

Світланин талант і хист
Світлана Юзва відома не лише у рідному селі Ангелівка,  
а й у навколишніх селах. 

Вона — депутат Романівської сільської ради. За її ініціативи та підтрим-
ки активістів завершують капітальний ремонт клубу, впорядковують до-
роги, здійснюють благоустрій території. Активна, цілеспрямована і краси-
ва жінка, берегиня роду, мама чудових і працьовитих дітей. Багато років 
професійно захоплюється садівництвом, вирощує кущі смородини, по-
річок, агрусу, малини, а нині опановує технології вирощування полуниці 
різних термінів дозрівання.

У хвилини відпочинку любить вишивати бісером ікони, рушники, сер-
ветки, жіночі блузки, сорочки. А коли приходить натхнення — пише вірші 
про рідний край, природу і, звісно, про кохання.

Писанка – неповторне багатство… 
Його треба берегти, як безцінний скарб

Люблю своє село в туманах ночі.
У діамантах зір дрімає гай,
В полях волошок сині-сині очі,
Немов один суцільний водограй.
Спішу до нього навіть із далека,
Під ноги кинувши стежки у спориші.
Гніздечко в’є над хатою лелека,
Як символ української землі.

На фото автор 
Світлана Юзва

Напередодні Великодня українці зга-
дують прадавню народну традицію — 
виготовлення писанок.
Писанки приховують у собі тисячолітні сим-

воли небесного світила — Сонця — як іпостасі 
Божої і вічного життя, є оберегами від багатьох 
хвороб, лиха, напасті, пожеж, блискавки, бо ма-
ють магічну силу.

Майже в усіх народів яйце вважалося джере-
лом життя, початком світу. 

У Настасівській ЗОШ І –ІІІ ступенів з 10 по 
14 квітня відбувся майстер-клас із  писанкар-
ства. Під керівництвом учителя образотвор-
чого мистецтва Віри Михайлівни Ридз учні та 
вчителі школи розписували писанки воском, 
малювали малюнки, створювали композиції, 
аплікації, робили писанки з паперу, ниток 
тощо.

Найцікавішим був той момент, коли після 
зняття воску, обличчя школярів сяяли задо-
воленням від побаченого витвору власних рук. 
Сподіваємося, що в наших учнів ці практичні 
заняття не тільки поглиблять знання про багат-
ство української культури, а й щороку, у перед-
великодній час, збуджуватимуть у них бажання 
написати свою наступну писанку, яка віщувати-
ме нове щасливе майбутнє. 

Тож нехай і надалі об’єднує наші серця пи-
санка, нехай квітне рідна Україна під мирним 
небом у розливі золотого колосся, як писанка, 
на віки-вічні! 

Віра РИДЗ,  
учитель образотворчого мистецтва. 

Країна дитинства у Довжанці
Гамірним, радісним та святковим був ранок 21 квітня на подвір’ї НВК «Довжанківська ЗОШ І-ІІІ ступенів (ДНЗ)». У барвистих вишиванках хлопчики 
та з яскравими бантами дівчатка з цікавістю заглядали у двері, звідки лунала музика, де ось-ось розпочнеться урочиста й довгоочікувана подія і для 
малечі, і для дорослих — відкриття дитсадка.
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Наукові конференції

Вода — еліксир життя
Кожен із нас змалку захоплювався казками, де йшлося про живу та мертву воду. Здатність води оживити померлого сприймалось, як щось недосяжне, 
овіяне таїною дійство, що виходить за межі розуміння. Про живу воду, як джерело життя на нашій планеті, йшлось на щорічному зібранні фізиків 
Тернопільського району, що відбулося на базі НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» і отримало назву «Фізика-FEST». Тут зібралися «фест» фізики, щоб 
обговорити не лише методику викладання цього предмету в сучасній школі, здачу ЗНО, моніторингове дослідження, яке чекає школи в 2018 році, а й 
проблему будівництва на Дністрі каскаду шести гідроелектростанцій із кошторисом 16 мільярдів гривень.

Потрапити в кабінет фізики, де 
відбувалося дійство, можна було 
лише після відповіді на запитання 
юних експериментаторів.

Розпочалося свято з вітань 
ведучого — керуючого справами 
Тернопільської районної ради 
Богдана Григоровича Ящика, 
напутніх слів заступника голови 
Байковецької громади Віктора 
Володимировича Пульки та на-
чальника відділу освіти Віри Ва-
силівни Коршняк.

Віра Василівна зауважила, що 
кабінет фізики у Лозівській шко-
лі працює дуже плідно, а фізик 
Михайло Андрійович Шемеля в 
кожному учневі намагається по-
бачити потенціал.

З презентацією «Гідроенерге-
тика ГЕС на Дністрі — економічне 
диво чи економічне лихо» висту-
пив методист фізики ТОКІППО 
В. Я. Гайда. В обговоренні цієї 
проблеми взяли участь гості, при-
сутні на святі. Тарас Дмитрович 
Дідора поділився спогадами про 
будівництво невеличкої ГЕС на 
річці Серет у Касперівцях у 1968-
1969 рр. — затоплені села, ліси, 
гниють цвинтарі, замулені річки. 
Будівництво каскаду ГЕС призве-
де до таких же проблем на терито-
ріях прилеглих до будівництва.

Віктор Володимирович Ан-
дрієвський зазначив, що нас очі-
кують погані перспективи, через 
кілька десятків років вичерпа-
ються енергетичні ресурси, тому 
задіювати енергетичний потенці-
ал Дністра потрібно лише з жор-
сткою експертизою, незважаючи 
на те, що Європа, вкладаючи гро-
ші в будівництво каскаду, розра-
ховує на цю електроенергію.

Віра Василівна Коршняк родом 
з Івано-Франківщини. Громада 

цієї області першою піднялася 
проти будівництва ГЕС. Своє не-
гативне ставлення до проблеми 
пані Віра обґрунтувала незапе-
речними фактами: зросте рівень 
води, вологість повітря, що при-
зведе до зміни ландшафту, можуть 
бути знищені 40 археологічних 
знахідок трипільської культури, 
давні реліктові зразки рослин-
ного і тваринного світу, втратить 
туризм, спорт, а гроші підуть в 
кишені можновладців.

Антон Михайлович Костик 
назвав наше зібрання Лозівським 
Давосом, запропонував зверну-
тися до Фізичного товариства 
України, до Західноукраїнського 
товариства в Львові з проханням 
підтримати пропозицію накласти 
мораторій на будівництво, а та-
кож передбачити акції протесту, 
бо рішення в таких справах тре-
ба приймати виважено, потрібно 
шукати інші варіанти отримання 
електроенергії.

Богдан  Григорович Ящик за-
значив, що затоплювати найкращі 
території, родючі грунти — не ви-
хід, потрібно активніше задіювати 
потужності атомних станцій, ви-
користовувати вітрові та сонячні 
електростанції.

— Потрібно використовува-
ти новітні технології, — наголо-
сив науковець НДІ неосферної 
валеології Андрій Дзендзель.  - 
99% енергії на землі дають сонце, 
місяць, зорі і лише 1% — нафта, 
вугілля, газ. 1м2 поверхні плане-
ти за 1год.  приймає 1,5 кВт енер-
гії. Вчені розробили спеціальну 
фарбу, яка вловлює фотони, тож, 
покриваючи нею стіни будинків, 
можна суттєво зекономити на 
опаленні.

Учасники святкового фізично-
го фесту прийняли звернення до 
керівництва держави про забо-
рону будівництва каскаду ГЕС на 
Дністрі.

Справжньою родзинкою 
для фізиків став виступ науко-
вого співробітника інституту 
неосферної валеології Андрія 
Дзендзеля, який презентував 
на святі авторську розробку 
керівника кафедри ЮНЕСКО, 
НДІ неосферної валеології Юрія 
Даниловича Марцинишина — 
живу воду — концентрат клас-
терної води «Марцинишин».

Наша кров, лімфа, слина мають 
слаболужну реакцію, зниження 
якої призводить до захворювань. 
Тіло на 75-80% складається з 
води, мозок — на 90%, кров - на 
95%, тому втрата води, яка по-
трібна кожній наші клітині, забез-
печуючи доступ до неї поживних 
речовин, кисню, гормонів, при-

зводить до старіння організму і 
навіть смерті.

Вчені стверджують, що вода 
складається не з окремих моле-
кул, а з великої кількості з’єднань, 
так званих кластерів, які можуть 
легко змінюватися внаслідок зо-
внішніх впливів, зокрема енер-
гетичних вібрацій людини — її 
думок, слів, музики. Кластери 
— інформаційні комірки, а по-
рядок, в якому вони розташо-
вуються, – і є пам’ять води. Така 
структурована вода сприймає і 
зберігає інформацію. Все живе на 
Землі намагається структурувати 
воду, яка потрапляє ззовні. При 
цьому втрачається багато енергії, 
організм зношується, старіє. Цей 
процес можна сповільнити, вжи-
ваючи «живу воду» — концентрат 
кластерної води «Марцинишин», 
отриманий за унікальною техно-
логією.

Під час святкування ми мали 
можливість пересвідчитись в 
унікальних можливостях живої 
води та скуштувати печиво, каву 
з доданими до них краплинами 
цієї цілющої речовини. Андрій 
Дзендзель розповів і про інші роз-
робки інституту неосферної ва-
леології, якими користуються на-
віть в інших державах світу. Так, 
працівники НДІ запропонували 
спосіб активізації піску в Дуба-
ях, перетворення його в плідний 
грунт. На запрошення уряду Кореї 
розробили спосіб утилізації про-
блематики вірусу грипу Н(-А), для 
Канади виготовили розчин, яким 
обробили 10% лісів цієї держави 
з метою запобігання глобальному 
потеплінню. Вчені вважають, що 
до 2050 року через цю проблему на 
10 м підніметься рівень світового 
океану, зникнуть величезні тери-
торії суходолу, людям доведеть-
ся жити на плантонах. Запобігти 
цьому можуть розробки науков-
ців НДІ неосферної валеології, які 
працюють, створюючи продукт на 
субатомному рівні, використову-
ючи досягнення квантової фізики. 
Тут розроблено технології з виго-
товлення прісної води та покра-
щення стану грунтів. Наш грунт 
дуже виснажений. Вологи в ньому 
залишилося на 2-3 роки, частка 
гумусу — 1,5%, у той час, як 100 
років тому вміст гумусу був 8%, 20 
років тому — 5%. Грунт часів три-
пільської культури — живий, на-
сіння в ньому проростало за 3 дні, 
пшениця, знайдена в єгипетських 
пірамідах, має 20 амінокислот, а 
вирощена на наших полях — лише 
2. Ось і напрошується невтішний 
висновок — хліб їсти не можна. Це 
довів і експеримент, проведений у 
1974 році: коли на полюванні наго-

дували лосів хлібом, вони загину-
ли, хоч у лісах ці тварини залюбки 
їдять і мухомори.

Вчені НДІ неосферної валеоло-
гії розробили технологію, яка дала 
можливість за 1 рік покращити 
якість грунтів на Херсонщині, 
збільшивши частку гумусу в них 
на 1%. Це дуже важливо, бо саме 
гумус акумулює енергію сонця, а 
потім віддає рослинам. До речі, 
Володимир Вернадський вважав, 
що мозок людини відіграє таку ж 
роль як і гумус у грунті. Біологіч-
ний вік людини - 140 років, а ми в 
середньому живемо лише 70, тому 
необхідно вживати живу воду, 
щоб довше радіти життю, бути 
здоровими та приносити користь 
суспільству. А внесок вчених у 
розвиток науки, медицини, еко-
номіки буде належно поціновано, 
зокрема присудженням Нобелів-
ської премії.

З презентацією «Нобелівські 
лауреати за останні десятиріччя» 
виступив Юрій Любомирович 
Скоренький. 45 науковців отри-
мали відзнаку Нобеля за період з 
2000 по 2017 рік за досягнення в 
галузі фізики. На жаль, українців 
серед них немає. Але ми мусимо 
працювати для того, щоб наші ви-
хованці в майбутньому досягли 
висот науки. Лозівська школа є 

тим експериментальним майдан-
чиком, де формуються новітні 
підходи до викладання фізики.

На святковому фесті йшлося 
і про результати минулорічного 
ЗНО, підготовку до нових випро-
бувань випускників, був презен-
тований посібник з підготовки 
до ЗНО, виданий нашим колегою 
Сергієм Івановичем Семенюком, 
проаналізовані нові підручники 
з фізики. 

У травні в Лозівській школі 
буде проведено науковий пікнік, 
щоб спонукати уяву дітей, при-
щепити бажання пізнавати світ, 
що нас оточує.

Традиційно під час брейк-кави 
звучали вітання ювілярам О. І. 
Махінко, О. І. Волянюк, Л. Т. Три-
губишину, В. Я. Гайді, В. С. Бутри-
ну, які отримали і подарунки від 
профспілки вчителів Тернопіль-
ського району та НДІ неосферної 
валеології. Грамоти за сприяння в 
проведенні «Фізики-FEST» отри-
мали підприємці Сергій Янкевич 
та Ігор Гураль. Віршоване вітання 
з нагоди свята виголосив М. Та-
бачук. Обговорення побаченого 
та почутого продовжили за «кру-
глим столом».

Оксана ВОЛЯНЮК, вчитель фізики 
Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Андрій Дзендзель, який  презентував  на  святі авторську розробку — живу 
воду — концентрат кластерної води «Марцинишин», та Богдан Ящик

З презентацією «Нобелівські лауреати за останні десятиріччя» виступив 
Юрій Скоренький

Вчитель фізики НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Михайло  Шемеля 

Обласний методист фізики  
Василь Гайда

Учасники фестивалю «Фізика-FEST» у НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»
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Початок на стор. 1
При цьому не пролунало і слова про 

рекомендації, які допомогли б зменшити 
вплив радіоактивного випромінювання на 
здоров’я. Помилки були допущені й у виборі 
шляху просування колон, відтак, люди отри-
мали майже 50% опромінення саме в дорозі. 
Декому дозволили виїхати з міста на власно-
му автомобілі, не враховуючи, що транспорт-
ні засоби також були забруднені, а дозиме-
тричних постів ще не було.

Вранці 27 квітня, після аналізу стану справ, 
урядова комісія призначила початок еваку-
ації о 14 годині цього ж дня. Всього з міста 
Прип’ять та прилеглої до нього станції Янів 
було евакуйовано близько 50 000 чоловік.

У перші дні після аварії також евакуювали 
населення з ближньої (10-кілометрової) зони 
ЧАЕС.

2 травня в район аварії прибуло керів-
ництво держави на чолі з Головою Ради 
Міністрів СРСР М.І.Рижковим. Цього дня на 
підставі доповіді членів урядової комісії, 
спеціалістів і медиків прийняли рішення про 
евакуацію населення із зони радіусом 30 км 
від Чорнобильської АЕС та низки населених 
пунктів за її межами. Загалом до кінця 1986 
року було виселено жителів 188 населених 
пунктів (враховуючи місто Прип’ять) та від-
селено понад 116 тисяч чоловік. Також із 
30-кілометрової зони вивезли понад 60 тис. 
голів великої рогатої худоби та інших сіль-
ськогосподарських тварин.

Евакуація населення з усієї зони відчу-
ження тривала з 27 квітня по 16 серпня 1986 
року.

Наслідки
Хоча Чорнобильська катастрофа вва-

жається трагедією українською (внаслідок 
аварії постраждали 12 областей України), 
офіційні дані свідчать, що 70% радіації отри-
мала Білорусія: постраждала п’ята частина 
сільськогосподарських територій, а сотні ти-
сяч людей почали хворіти на лейкемію та рак 
щитовидної залози. 

Однак радіоактивна хмара пішла ще далі 
та зачепила навіть схід США. Радіоактивні 
дощі були зафіксовані в Ірландії. Британське 
міністерство охорони здоров’я повідомляє, 
що до сьогодні понад 300 ферм мають сліди 
радіаційного забруднення. 

Важливим питанням є забруднення водних 
джерел, особливо річок Дніпро та Прип’ять. 
Небезпека загрожує також Київському водо-
сховищу. Існує загроза проникнення радіону-
клідів у підземні води, що може призвести до 
потрапляння радіоактивних речовин у сис-
теми водопостачання населених пунктів та 
у питну воду. Причиною цього можуть стати 
так звані «воронки», які утворились у рельє-
фі. Радіоактивні речовини через них можуть 
проникати на сотні метрів углиб ґрунту.

Лікарі констатують лавоподібне збільшен-
ня показників смертності серед населення, 
яке потрапило під вплив радіації: в 1987 році 
кількість жертв сягала 2 тис., а в 1995-му — 
вже 37,5 тис. Здебільшого це люди з хвороба-
ми, про які в той час радянські лікарі й не зна-
ли: тиреоїдит, гіпотиреоз, гіпертиреоїдизм. 

Сьогодні  найрозповсюдженішою хворо-
бою, яка спричинена викидом радіоактив-
них речовин у Чорнобилі, є рак щитовидної 
залози та лейкемія. Окрім того, йдеться про 
збільшення кількості випадків вроджених 
патологій у дітей, а також про підвищення 
рівня дитячої смертності на забруднених те-

риторіях, хоча конкретних статистичних під-
тверджень цьому немає. Почастішали випад-
ки народження дітей із синдромом Дауна. В 
Білорусії пік захворювання припав саме на 
1987 рік, але це ще не доводить конкретний 
зв’язок «епідемії» з аварією.

Зона відчуження сьогодні
Останнім часом все частіше лунають про-

позиції щодо раціонального використання 
більш-менш безпечних територій, напри-
клад, створення Поліського біосферного за-
повідника.

Чорнобильські тварини нічим не відрізня-
ються від звичайних, хіба що менш полохливі, 
бо їм не доводилося зустрічатися з людиною. 
Розповіді про аномалії і мутантів — перебіль-
шення, кажуть місцеві мешканці. Єдине, що 
можна назвати правдою, це істоти, чий роз-
мір перевищує звичний. Тут можна зустріти 
двометрових щук та півтораметрових сомів. 
Зафіксовано декілька випадків вроджених 
дефектів у свійських тварин. Хоча генетичні 
наслідки катастрофи потребують ще додат-
кового вивчення.

Окрім того, періодично розглядають пи-
тання про можливість зменшення зони від-
чуження. Згідно із затвердженою Верховною 
Радою програмою, ЧАЕС має бути повністю 
ліквідована до 2065 року: паливо вилучене 
та переміщене до довгострокових сховищ, 
відбудеться консервація реакторів, а коли 
рівень радіоактивності знизиться, їх демон-
тують, а територію очистять.

Чорнобильська трагедія: 
невідомі факти та спогади очевидців

Спогади очевидців 
Чорнобильську катастрофу вважають найбільшою за всю історію ядерної енерге-

тики як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічними 
збитками. Ми щороку згадуємо і поминаємо жертв і ліквідаторів. Та чи знаємо всю ін-
формацію? Чи є офіційні джерела достовірними? Що ж там було насправді?!.. Пропо-
нуємо вашій увазі три історії людей, у чиїх серцях вже ніколи не згасне біль, спричине-
ний «полум’ям Чорнобиля». Можливо, з них дізнаємося більше. 

Марія Василівна Бузарова:
«У Чорнобилі працювала начальником інспекції у справах неповнолітніх, мала звання майора мі-

ліції. Близько другої години ночі зателефонував черговий відділу міліції і сповістив про бойову три-
вогу через те, що стався вибух на атомній станції. Точної інформації ні в кого не було. Про радіацію 
тоді ще ніхто не говорив. Перед нами, міліціонерами, поставили завдання не підпускати сторон-
ніх людей до станції. Ми були у звичайній формі, без жодного захисту від радіації, стояли неподалік 
палаючого атомного блоку. Надихавшись радіаційної пилюки, отримала опік, навіть говорити не 
могла, у ротовій порожнині були рани.

Дві доньки — Оксана, якій на той час було 13 років, та Інна, 8 років, продовжували ходити в шко-
лу і залишались у Чорнобилі до 3 травня. Потім вдалося відправити дітей в Хмельницьку область 
до родичів.

Далі займалися евакуацією — понад півтисячі дітвори з села Нові Шепеличі. Коли обіцяні авто-
буси для вивезення мешканців не приїхали, не гаючи часу, почала рішуче діяти. «Назбирала», «нало-
вила», навіть шляхом «арешту» у військовий час кілька автобусів та великих автомобілів з будка-
ми, у яких можна було перевезти дітей. Навіть дозволили випускати власні автомобілі мешканців, 
але за умови, що кожен власник транспорту повинен взяти 3-4 дітей. Дітей мали чекати у призна-
ченому місці, але там нікого не було. Тож, довелося подбати і про їх розселення. 

Після завершення евакуації мешканців Чорнобильського району разом зі своїми колегами стояла 
в оточенні на межі 30-кілометрової зони, у селі Дитятки, де, так би мовити, закінчується радіа-
ційне забруднення. Також мали завдання не допускати правопорушень, крадіжок, мародерства.

Міліціонерів розподілили на групи. За кожною були закріплені села. Раз на два тижні обійти і пе-
ревірити будинки, чи все там на місці. За місяць з дня вибуху кругом повиростали бур’яни, вищі за 
зріст людини. А під час одного такого обходу села ми побачили оброблений город. Знайшли дідуся, 
який не захотів виїжджати з рідної землі. Декілька разів доводилося відправляли його звідти, адже 
та територія дуже забруднена. Проте щоразу він повертався. А востаннє, коли його бачили, він 
уже не вставав, йому було дуже погано. Через те, що у росі косив траву для корови, ноги його були 
попечені, як страшним вогнем. Тоді ми викликали "швидку", подальша доля чоловіка невідома».

Ніна Федорівна Солов’янова: 
«Ми жили в Чорнобилі, за 15 кілометрів від станції. Жили як усі, будували плани на майбутнє, рос-

тили дітей. Я працювала кухарем, чоловік у сільгосптехніці. Вранці 26 квітня, як завжди, йшла на 
роботу. Дорогою проходила повз райвідділ міліції, де і почула вперше, що на атомній станції щось 
сталося. Але реальної загрози тоді ще ніхто не знав. Майже одразу в місті повністю відімкнули 
радіо і телефонний зв’язок. Жодна інформація до нас не доходила. Через день почали евакуйовувати 
дітей. Ми своїх синів також вивезли. Старшому тоді було 11 років, а молодшому — всього чотири 
з половиною. Ми ж із чоловіком залишалися у Чорнобилі до 5 травня. Я готувала їсти ліквідаторам, 
а чоловік разом із іншими робітниками вантажив пісок у парашути, які вертольотами доставля-
ли на станцію для гасіння пожежі.

Вражала природа навкруги. Майже відразу пожовкло листя на деревах, навіть трава й бур’яни 
стали бурого кольору. Сильно дерло в горлі.

На початку травня почалася загальна евакуація населення. Нам сказали, що зможемо повер-
нутися за 3-4 дні, тому брати з собою потрібно лише документи та гроші. Ми тільки збудували 
будинок, пожили там лише півтора місяця. Тоді ще не знали, що залишаємо свої домівки назавжди.

У серпні мене знову викликали в Чорнобиль, оскільки я була матеріально відповідальна, тож по-
трібно було передати майно. Заглянула у свій будинок. Вікна й двері були вибиті. Мародери винесли 
все, що було цінного. Тепер щороку намагаємося з чоловіком навідуватися у рідні місця. Хата наша 
вже повалена — на тому місці ростуть бур’яни. Серце обливається кров’ю, коли все це згадуємо».

Петро Анатолійович Гурський: 
«19 травня 1986 року я повинен був їхати у відрядження в Ростов-на-Дону, але о другій годині 

ночі черговий мого автотранспортного підприємства повідомив про терміновий збір водіїв. Ди-
ректор сказав нам, що на Чорнобильській атомній станції сталася аварія і потрібні добровольці 
для допомоги у її ліквідації. Ніхто ще тоді до кінця не розумів, що трапилось і куди їдемо, але ми 
погодились, адже розуміли, що там такі ж, як ми, прості люди, і їм потрібна допомога. У Вишгороді 
нас розподілили у різні дільниці 30-кілометрової зони. Першочерговим завданням була евакуація по-
страждалих від аварії та перевезення вантажів. 

Територія спорожніла — сумне і тривожне видовище. Відчуття було таким, ніби я опинився на 
іншій планеті. Працювати доводилося в спеціальних захисних комбінезонах, та радіація все одно 
робила свою "чорну справу". Хриплі голоси й червоні обличчя — такі симптоми були у всіх ліквіда-
торів вже на третій день роботи. Радіоактивні частинки осідали на шкірі та голосових зв’язках, 
спричиняючи опіки.

На нічліг зупинялися за межами зони, на березі річки, їжу готували самі з продуктів і води, які 
привезли з дому. Лікар порадив вживати в невеликих дозах алкоголь, який хоча б якось захищав від 
радіації. В моїй команді було семеро чоловік, двох із них давно немає серед живих. Вічна і світла їм 
пам’ять. Підірване і моє здоров’я. Але я жодного разу не пошкодував, що був там. Пишаюся, що зро-
бив свій маленький внесок у ліквідацію катастрофи. Адже якщо не ми, громадяни своєї країни, то 
хто тоді піклуватиметься про неї?»

Низький уклін усім тим, хто ціною власного життя й здоров’я врятував майбутні 
покоління, дав нам можливість сьогодні жити і творити. Сотні тисяч їх і нині 
живуть із цією трагедією у своїх серцях. Ядерне полум’я атомного реактора і досі 
обпалює душу тим, чиє життя назавжди розділилося на два великих відрізки:  
до та після катастрофи на ЧАЕС.

Тема тижня
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Справи приватнівітаємо!

ПРодам
Нерухомість

3-кімнатну квартиру, вул. Білогірська, 
6/10, 63 кв.м, док., власник, ціна 27500 
у.о. 0985781613

Iнше
Ваз-2103 бiлий, 1979 р., двигун 1,5; газ-
бензин; пробіг 99794 км.; в хорошому 
стані, ціна договірна 0673324388
Продам ГАЗ-69, 1962 р. в., в робочому 
стані, ціна договірна 0970107428
Пральну машинку Privileg Dynamic 5712  
CN, ціна договірна 0677005502
Пшеницю, ячмінь насіннєвий першої 
репродукції 0973171523, 0974400604, 
0686067067

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. Знайдете 
дешевше — віддамо ще дешевше 
0985989484, 493000, 0982591958, 
0666653606, www.tractor_c.com.ua

КуПлю
Велосипед (дитячий, дорослий),  
будь-який стан 0965660399
Газові плити, холодильники, пралки, 
музичні центри, ТВ 0965660399

Найму/Здам
Здам в оренду кімнату під офіс, 20 кв.м. 
(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня), примі-
щення 30 кв.м. під магазин автозапчас-
тин 0677005502, 510097

ПослуГи
Надаю консультації щодо вирішен-
ня правових питань в інших країнах 
0672549506, 0950378089
Знищення тарганів і клопів 
0682677184, 0682677
СТО "Спектр" (м. Тернопіль, вул. 15 
Квітня, 44) ремонтує двигуни, коробки 
передач, ходову частину, гальмів-
ну систему, систему охолодження, 

паливну і вихлопну системи, здійснює 
комп'ютерну діагностику автомобілів, 
чистку фурсунок, ремонт інжекторів, 
ремонт електрообладнання, зварюваль-
ні роботи  0677005502, 510097
Ремонт мікрохвильовок, холодильників. 
0976879883
Комп'ютерна діагностика автомобілів, 
усунення помилок, чистка фурсунок  
0974351918

лікування на бджолиних вуликах, 
бджолоужалення, інгаляція, пилок, 
перга, прополіс, мед, воскова міль, 
мертві бджоли. 
с. Чернелів-Руський Тернопіль-
ського району. 0679455186, 
0685392533, 0972076523 (Орест 
Михайлович Лук’янець).

Робота
На роботу в сто потрібний автослюсар, 
автоелектрик 510097, 0677005502

доКумеНти
Втрачену перепустку №3800, видану 
на ім’я Вархоляк Iрина Миколаївна, 
22 вересня 2015 року генеральним 
директором ВАТ "Тернопільобленерго", 
вважати недійсною

Справи приватні

Колектив  Ступківської  сільської  
ради, депутатський корпус,  члени  ви-
конавчого  комітету  вітають  з  днем  
народження  сільського голову с.  
Ступки  Ігоря  Романовича РАДЕЦЬ-
КОГО, землевпорядника  сільської  
ради  Олену  Євгенівну ГРИВНЯК, 
завідуючу клубом с. Ступки Галину 
Ярославівну ІВАНСЬКУ.

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

Колектив CПП «Мричко» щиро ві-
тає з днем народження водія Юрія 
Ярославовича ЗАБЛОЦЬКОГО.

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

Колектив ПП « Агрон» вітає з днем 
народження юриста Оксану Омеля-
нівну БРІЛЬ, робітника Олега Петро-
вича ПЛІШКА.

Від Бога – здоров’я, від людей – шани,
В серці – спокою, життєвої відваги, 
Робити добро і вершин досягати,
Сяяти красою, мов квіти весни,
У долі – багатства, достатку, добра
На многії і благії літа!

Колектив Великоберезовицької  
селищної  ради, депутатський  корпус, 
члени  виконавчого  комітету вітають 
з днем  народження  депутата  селищ-
ної  ради   Олександру  Теодозіївну 
ВИННИК.

Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Вітаємо з 50-річчям з дня наро-
дження художнього керівника будин-
ку культури смт Велика Березовиця 
Надію Миколаївну СЛОБОДУ та з 
днем народження завклубом с. Ступ-
ки Галину Ярославівну ІВАНСЬКУ, 
завклубом с. Мар’янівка Юлію Ми-
хайлівну ОЛОВ’ЯНЧИК. Прийміть 
вітання наші щирі, хай доля ваша роз-
квіта. Нехай в здоров’ї, щасті й мирі 
рясні красуються літа.  Хай вам любов 
незгасно світить і серце радісно спі-
ва… Для вас — усі найкращі квіти і 
найласкавіші слова. Нехай смуток вас 
обминає, а Мати Божа охороняє.

З повагою — працівники відділу культури 
Тернопільської РДА, районного будинку 

культури, районна організація профспілки 
працівників культури.

Щиро вітаємо з днем народження 
чудову дружину, маму та бабусю Люд-
милу Василівну БОДНАР із села За-
бойки Тернопільського району.

Бажаєм вам квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Хай справдяться мрії, здійсняться дива,
Хай кругом від сміху іде голова,
Достатку — у будні, в свята — подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!
З повагою та любов’ю  — рідні та близькі.

Педагогічний колектив та учні Тов-
столузької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітають з 
днем народження Юрія Романовича 
БЕРЕЗОВСЬКОГО.

Бажаємо, щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров'я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми вам бажаєм!

Працівники відділу освіти Тер-
нопільської РДА та районного мето-
дичного кабінету вітають з днем на-
родження методиста з навчальних 
дисциплін РМК Марію Андріївну 
ПУКАЧ.

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

Педагогічний колектив Велико-
березовицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з 
днем народження вчителя фізкуль-
тури Ореславу Остапівну САйЧУК 
та вчителя початкових класів Галину 
Олегівну ГАЛЯС.

Хай радість всміхається в вашому домі,
І ліку не буде щасливим рокам,
Іще раз здоров'я, удачі в усьому
Ми щиро зичимо вам!

Колектив Територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Терно-
пільського району щиро вітає з днем 
народження  соціального робітника                                  
смт Великі Бірки Ірину Михайлівну 
КРИЦАК, с. Соборне Надію Іванівну 
ПИРЗУ, с. В. Глибочок Галину Мико-
лаївну ЮСЬКІВ, с. Романівка Ірину 
Ігорівну СИНИЦЮ, с. Ігровиця  Сте-
фанію Рудиківну МИРЮТУ.

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

Педагогічний колектив Собор-
ненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія 
вітає з днем народження вчителя-
пенсіонера Ганну Марківну КРАВ-
ЧУК, вчилеля географії Світлану 
Василівну ІВАХІВ та з 45-річчям 
технічного працівника Любу Воло-
димирівну ХМЕЛЬОВСЬКУ.

 Хай радість вам життя дарує,
Щоб посміхалися ви весь час,
Любов і злагода панують,
Достаток повниться щораз.

З днем народження щиро вітаємо 
музичного керівника Миролюбів-
ської ЗОШ І ступеня-садка Галину 
Михайлівну КАРАСЬОВУ.

Нехай здоров’я  добрим буде,
Щоб у роботі ладилось усе,
Хай на вашу долю поле щедро родить,
Ще багато років щастя поруч ходить,
Сили небесні хай вас бережуть,
Ангели  на крилах лиш щастя несуть!

З повагою — колектив Миролюбівської 
ЗОШ І ст.-садка.

Колектив Ігровицької сільської 
ради, депутатський  корпус, чле-
ни  виконавчого  комітету вітають 
з днем  народження соціального 
робітника села Ігровиця та члена 
виконкому Стефанію Рудиківну 
МИРЮТУ.

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

Учні та вчителі Соборненської 
ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія вітають з 
90-річчям Марію Гаврилівну ДЕМ-
ЧАК.  Пам’ятаємо, що ви були однією 
з перших вчителів школи. Зичимо 
вам  здоров’я та довгих років життя!

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!

Навчання

інформує служба 101

Оголошення
Ступківська сільська рада проводить громадські обговорення міс-

тобудівної документації «Детальний план території житлового  квар-
талу садибної  забудови  на земельній  ділянці в  урочищі Медовня в  
с.  Ступки  Тернопільського  району  Тернопільської області». Громад-
ські слухання відбудуться 30.05.2017 року о 17 год. в приміщенні клубу  
с. Ступки.

Доступна та якісна правова допомога

Пожежна безпека об’єктів будівництва
Щодня у різних куточках України розпочинається будівництво нових житлових будинків, 
торгових, адміністративних, виробничих та складських будівель. 

Тернопільський район не є винятком. Орієнтую-
чись на нові дизайнерські тенденції, кожен, хто розпо-
чинає будівництво, намагається надати майбутньому 
об’єкту індивідуальності, не використовуючи пере-
вірених часом проектних рішень типових проектів. 
Легковажність забудовників, необмірковані, поспішні 
ідеї, втілені в будівництво, призводять до виникнення 
непередбачуваних ситуацій під 
час експлуатації об’єктів.

Проведеним аналізом стану 
дотримання вимог пожежної, 
техногенної безпеки, цивіль-
ного захисту, державних норм 
та правил на нововведених до 
експлуатації об’єктах виявлено 
низку типових порушень, які 
допущені під час будівництва, 
а саме: недотримання проти-
пожежних відстаней між будів-
лями та спорудами, відсутність 
або непридатність до викорис-
тання мереж зовнішнього й 
внутрішнього протипожежного 
водопостачання, недостатня кількість і зменшені роз-
міри евакуаційних шляхів і виходів, невідокремлення 
протипожежними перешкодами дільниць із різними 
характеристиками пожежної небезпеки, непроведен-
ня вогнезахисту дерев’яних і металевих конструкцій, 
відсутність систем блискавкозахисту та автоматичних 
систем протипожежного захисту тощо. Крім того, бу-
дівельники з метою економії застосовують будівельні 
матеріали з невизначеними показниками пожежної 
небезпеки. 

Ці фактори збільшують ризик виникнення пожеж, 
час їх виявлення, сприяють швидкому розповсюджен-
ню горіння, пізньому оповіщенню та тривалій евакуа-
ції людей, низькій стійкості будівельних конструкцій 
до небезпечних чинників пожежі. Загалом ці складові 
призводять до загибелі та травмування людей на по-
жежах, а також до значних матеріальних збитків. 

Усунення вказаних по-
рушень, допущених під час 
будівництва, на об’єкті, який 
експлуатується, як правило, 
потребує значних капітало-
вкладень, припинення екс-
плуатації, а в деяких випадках 
є неможливим.

Аби запобігти подібним ви-
падкам, зменшити кількість 
пожеж, попередити загибель 
та травмування людей на них, 
а також значні матеріальні 
втрати, пропонуємо забудов-
никам і громадянам під час 
проектування та будівництва 

звертатися до органів державного нагляду у сфері по-
жежної та техногенної безпеки щодо видачі технічних 
умов до інженерного забезпечення та розгляду проек-
тної документації.

Дорогі краяни! Пам’ятайте! Пожежі легше запо-
бігти, ніж її ліквідувати.

За консультацією звертайтеся за тел. (0352)  
22-01-09 або 101.

Тернопільський РВ УДСНС України
 у Тернопільській області.

Із 18 квітня 2017 року в системі безоплатної правової допомоги в Україні запроваджено 
дистанційний навчальний курс «Робота з клієнтом», який розроблено на основі прак-
тики надання БПД та реальних потреб у навчанні, досліджених у результаті опитування 
фахівців місцевих центрів із надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Курс розроблено, насамперед, 
для працівників бюро правової 
допомоги й відділів правової ін-
формації та консультацій місце-
вих центрів. Водночас, навчання 
доступне й іншим працівникам 
системи БПД та усім фахівцям 
поза системою, які працюють із 
людьми та/або цікавляться пи-
таннями надання послуг, орієнто-
ваних на потреби клієнтів.

Дистанційний курс «Робота з 
клієнтом» створено у рамках про-
екту «Доступна та якісна правова 
допомога в Україні», який впро-
ваджує Канадське бюро міжна-
родної освіти у партнерстві з Ко-
ординаційним центром з надання 

правової допомоги. Фінансування 
здійснює міністерство міжнарод-
них справ Канади. 

Для того, аби стати слухачем 
курсу, необхідно лише зареєструва-
тися, перейшовши за посиланням 
http://e-learning.legalaid.gov.ua/ 

Курс складається з чотирьох 
модулів:

Орієнтаційний модуль
Ефективна комунікація
Управління емоціями
Управління стресом
Фахівці системи безоплатної 

правової допомоги, які працюють 
із клієнтами, пройдуть навчаль-
ний курс уже до середини червня 
нинішнього року.

Дистанційний курс є постій-
но діючим і відкритим для всіх 
охочих (для нових користувачів 
потрібна швидка реєстрація за 
згаданим вище посиланням). У 
рамках кожного з прослуханих 
модулів слухач курсу складати-
ме низку тестів. А наприкінці, 
за умови складання всіх тестів,  
отримає сертифікат. 

Розробники навчального кур-
су переконані: знання, отримані 
у його рамках, знадобляться усім, 
хто працює з клієнтами, а також 
дадуть змогу удосконалити відпо-
відну роботу.

Бажаємо слухачам успіху під 
час проходження курсу!

Тернопільське районне споживче товариство продасть з  аукціону  
приміщення:

Універмаг в с. Великий Глибочок — загальна площа 1659 тис. м. кв. •	
Кафе в с. Великий Глибочок — загальна площа 360 м. кв. •	
Магазин у с. Застав’є  — загальна площа 80 м. кв. •	
Магазин у с. Застінка — загальна площа 102 м. кв. •	
ПЗП у с. Грабовець — загальна площа 52 м. кв.•	
ПЗП у с. Скоморохи —загальна площа 52 м. кв.•	
Тел./ф.: 22-39-06,  52-53-02.



Подільське слово | №17-18 (5224-5225)
п'ятниця, 28 квітня 2017 13слово

Засновники: Тернопільська районна 
державна адміністрація, Тернопіль-
ська районна рада.
Свідоцтво про державну реєстрацію:  
ТР №186 від 31.10.1995.  

Головний редактор 
Наталія ЧАПРАК ....................... 528830
Відповідальний секретар 
Людмила КАЛИТА
Бухгалтерія, довідки .......... 528830
Журналісти 
Лілія КУЛЕНИЧ ............ 096 923-62-56
Верстка: Людмила Калита, Іван Юзьків

Адреса редакції:
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 пози-
цією редакції. За достовірність викладених 
фактів відповідальність несе автор. Редак-
ція залишає за собою право редагувати і 
скорочувати тексти. Рукописи не підляга-
ють рецензуванню і поверненню. 

 — політична реклама

Передплатні індекси: 61357 для фізичних 
осіб, 23491 для юридичних осіб.  
Тираж: 1626. Зам. № 263. Ціна: 3 грн.
№17-18 (5224-5225) від 28.04.2017. 
Відповідальний за випуск: Людмила Калита. 
Віддруковано: ТОВ "Поділля-Тер",  
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, 
тел. (0352) 52-27-37.

ПОНЕДІЛОК
1 ТРАВНЯ

ВІВТОРОК
2 ТРАВНЯ

СЕРЕДА
3 ТРАВНЯ

ЧЕТВЕР
4 ТРАВНЯ

П’ЯТНИЦЯ
5 ТРАВНЯ

СУБОТА
6 ТРАВНЯ

НЕДІЛЯ
7 ТРАВНЯ

06.00, 07.00, 08.00, 10.25, 23.30, 

01.15 Ïîãîäà

06.05, 08.05 ÀãðîÅðà

06.10, 08.45 Ñâiò îí ëàéí

06.25, 07.45, 08.10 Ñìàêîòà

11.50 Õ/ô “Íàñìiøêà”

16.35 Õ/ô “Âiêòîðiÿ i Àëüáåðò”

21.00, 05.30 Íîâèíè

01.20 Ò/ñ “×àñ çáèðàòè êàìiííÿ”

03.05 Ñâiòëî

04.00 Ò/ñ “Òðàâìà”

1+1
07.05 Õ/ô “Êèðèëî i Ìåôîäié”

îñòðîâà”
12.35 Õ/ô “Êîõàííÿ íåæäàíå íàäiéäå” 
16.20 Õ/ô “Åêiïàæ”
19.30 ÒÑÍ

00.15 Õ/ô “Çàêîíè ïðèâàáëèâîñòi”
03.10 Õ/ô “Êèðèëî i Ìåôîäié”

06.00 “Ì/ô”

07.50, 20.00, 03.00, 05.30 

20.30 Ò/ñ “Ñïîêóñà”

00.15 Ò/ñ “Ãîëîâíèé êàëiáð” 

ICTV

08.05 Õ/ô “Ôëîò ÌàêÕåéëà”

2. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”

15.55 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðè 2. Ïîìñòà 

20.05 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðè 3”

00.50 Õ/ô “Ïîêàðàííÿ”

04.20 Ôàêòè

05.50 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”

07.40 Ì/ô “Ïåðåïîëîõ â Ãiìàëàÿõ” 

15.15 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò: Êîëèñêà 
æèòòÿ”

Øàìàõàíñüêà öàðèöÿ”

08.50, 03.40 Õ/ô “Ñòåðåæèñÿ 
àâòîìîáiëÿ”

10.45 Õ/ô “Âîëîøêè äëÿ Âàñèëèíè”

23.45 Õ/ô “Çåëåíà ìèëÿ” 

06.10, 08.10 ÀãðîÅðà

06.15, 08.45 Ñâiò îí ëàéí

06.50, 07.45, 08.10 Ñìàêîòà

12.05 Õ/ô “Öiíà ñîëi”

21.00, 05.30 Íîâèíè

01.20 Ò/ñ “×àñ çáèðàòè êàìiííÿ”

04.00 Ò/ñ “Òðàâìà”

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

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

12.20 Õ/ô “1+1”

03.40 Õ/ô “Çàêîíè ïðèâàáëèâîñòi” 

06.00 “Ì/ô”

07.50, 20.00, 03.00, 05.30 

12.00, 20.30 Ò/ñ “Ñïîêóñà” 

00.15 Ò/ñ “Ãîëîâíèé êàëiáð” 

ICTV

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

10.00 Õ/ô “Ôëîò ÌàêÕåéëà”

Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”
15.50 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðè 3”

20.05 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðè 4. ×àñ 
âèìèðàííÿ”

04.25 Ôàêòè

23.10, 01.45 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

06.00 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”

08.10, 01.20 Õ/ô “Õòî á êàçàâ”
10.00 Õ/ô “Õòî á êàçàâ 2”
11.40 Õ/ô “Âåëèêèé òàòêî”

Çîìáiëåíä” 

07.10 Õ/ô “Êóõàðêà”

09.15 Õ/ô “Íåáåñíèé òèõîõiä”

íàìiðè” 
01.15 Õ/ô “Çåëåíà ìèëÿ”

06.00, 07.00, 08.00, 21.00, 05.30 

Íîâèíè

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

08.45 Ñâiò îí ëàéí

12.05 Õ/ô “Öiíà ñîëi”, 2 ñ.

01.20 Ò/ñ “×àñ çáèðàòè êàìiííÿ”

04.00 Ò/ñ “Òðàâìà”

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

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

22.40 Õ/ô “Åäâàðä ðóêèíîæèöi”
00.55 Õ/ô “Åêiïàæ”

06.00 “Ì/ô”

12.00, 20.30 Ò/ñ “Ñïîêóñà” 

00.15 Ò/ñ “Ãîëîâíèé êàëiáð” 

ICTV

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

15.05, 16.10 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðè 4. 
×àñ âèìèðàííÿ”

22.25 Õ/ô “Ñêàæåíèé Ìàêñ”

04.30 Ôàêòè

05.45, 23.20 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

06.40 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”

10.40 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”

22.00 Õ/ô “×îëîâiê çà âèêëèêîì 2”

01.35 Õ/ô “Õòî á êàçàâ 2”

04.40 Õ/ô “Òðåñò, ÿêèé ëîïíóâ”

ïàðòíåðè”

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

íàìiðè” 

06.00, 07.00, 08.00, 21.00, 05.30 

Íîâèíè

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà

08.45 Ñâiò îí ëàéí

01.20 Ò/ñ “×àñ çáèðàòè êàìiííÿ”

04.00 Ò/ñ “Òðàâìà”

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

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

12.20 Õ/ô “Åäâàðä ðóêè íîæèöi”

êîíòàêò” 

06.00 “Ì/ô”

12.00, 20.30 Ò/ñ “Ñïîêóñà”

00.15 Ò/ñ “Ãîëîâíèé êàëiáð” 

ICTV

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

11.15, 13.20 Õ/ô “Ñêàæåíèé Ìàêñ”

13.35, 16.10 Ò/ñ “Íiêîíîâ i Êî”

04.25 Ôàêòè

06.40 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”

10.40 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”

22.00 Õ/ô “Òâàðèíà”

05.50 Õ/ô “Âàíòàæ áåç ìàðêóâàííÿ”
07.25 Õ/ô “Ïîñòðië ó ñïèíó”

ïàðòíåðè”

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

íàìiðè”

06.00, 07.00, 08.00, 21.00, 05.30 

Íîâèíè

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà

08.45 Ñâiò îí ëàéí

04.00 Ò/ñ “Òðàâìà”

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

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

êîíòàêò” 

06.00 “Ì/ô”

12.00 Ò/ñ “Ñïîêóñà” 

22.15 Õ/ô “Áiëîðóñüêèé âîêçàë”

Ìåôiñòîôåëÿ”

ICTV

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

11.10, 13.20 Õ/ô “Ñêàæåíèé Ìàêñ 2. 

13.35, 16.10 Ò/ñ “Íiêîíîâ i Êî”

23.45 Õ/ô “Ñêàæåíèé Ìàêñ 3. Ïiä 

04.55 Ôàêòè

06.20 Õ/ôi “Ìîëîäà äðóæèíà”

10.10 Õ/ô “Çàêîõàíi æiíêè”

18.30, 00.40 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

06.35 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”

22.00 Õ/ô “Âåëèêèé Ñòåí” 

05.45 Õ/ô “Òóïèê” 

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

íàìiðè” 

08.05 Ñìàêîòà

12.00 Ò/ñ “Êðàñóíi Åäiò Óîðòîí”

21.00, 05.35 Íîâèíè

1+1
06.00, 19.30, 04.00 ÒÑÍ

11.00 Õ/ô “Âåëèêà ðiçíèöÿ”

14.45 Êîíöåðò Îëåãà Âèííèêà

17.00, 20.30 Ò/ñ “ß ïîâåðíóñÿ”

01.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíèé ñïóñê” 

ICTV

14.10 Õ/ô “Ñêàæåíèé Ìàêñ 3. Ïiä 

16.10 Õ/ô “Ïåðøèé ëèöàð”

20.05 Õ/ô “Áèòâà òèòàíiâ”
21.55 Õ/ô “Ãíiâ òèòàíiâ”
23.45 Õ/ô “Îñòàííi ëèöàði”

09.55 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

06.00 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”

19.30 Õ/ô “Íåâëîâèìi ìåñíèêè”

23.20 Õ/ô “Ïîäîðîæ êàïiòàíà 
Ôðàêàññà”

23.50 Ò/ñ “Âiéíà i ìèð”

08.10 Ñìàêîòà

21.00, 05.35 Íîâèíè

1+1
07.05 ÒÑÍ

09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”

22.55 Õ/ô “Ïîâñòàííÿ ïëàíåòè ìàâï” 

06.00 “Ì/ô”

15.45, 20.30 Ò/ñ “ß ïîâåðíóñÿ”

02.20 Õ/ô “Áiëîðóñüêèé âîêçàë”

ICTV
05.30 Ôàêòè

06.45 Ò/ñ “Âiääië 44”

12.15, 13.00 Õ/ô “Ïåðøèé ëèöàð”

15.05 Õ/ô “Áèòâà òèòàíiâ”
16.55 Õ/ô “Ãíiâ òèòàíiâ”

19.10 Õ/ô “300 ñïàðòàíöiâ 2. 

21.00 Õ/ô “300 ñïàðòàíöiâ”
23.20 Õ/ô “Îñòàííi ëèöàði”
01.20 Õ/ô “Ñïèñîê Øèíäëåðà”

10.50 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

05.55 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”

18.50 Õ/ô “Îäèíàäöàòü äðóçiâ Îóøåíà”

23.20 Õ/ô “Òðèíàäöÿòü äðóçiâ Îóøåíà”

06.05 Õ/ô “Ñëóõàòè ó âiäñiêàõ”

12.10 Õ/ô “Íåâëîâèìi ìåñíèêè”

Öèáóëi”

22.15 Õ/ô “Íàéìàíåöü” 

22.00 Õ/ô “Ïîäðóæêè” 
23.50 Ò/ñ “Âiéíà i ìèð”



Подільське слово | №17-18 (5224-5225)
п'ятниця, 28 квітня 2017 14 Подільське

Життя як воно є  |  Сповідь

Продовження.
Початок у №16. 

Моя кохана
…Коли я приїхав додому, сто-

яли з мамою обійнявшись і пла-
кали, плакали, плакали. “Як ти 
виріс, синку, — примовляла мама. 
— Справжній чоловік! Твої одно-
класники досі безтурботні біга-
ють, дискотеки, гульки, дівчата… 
А ти там як?” “Та у нас також дис-
котеки є, – усміхався я. – І дівчата 
красиві”.

Даремно я це сказав. Бо мама 
ще дужче залилась слізьми: “Зна-
йдеш там якусь іспанку і не повер-
нешся ніколи!..”

…Але я знайшов собі не іспан-
ку. Звісно, були у мене і дівчата з 
Мадрида та різних курортних міс-
течок, але серце обрало українку. 
Того дня я повертався з роботи у 
свою квартирку в Хетафе – вина-
йняв собі невеличку, але без спів-
мешканців. І побачив її, розгубле-
ну, перелякану, біля турнікетів у 
метро. Тоненька дівчинка з вели-
чезними синіми очима кусала губи 
і м’яла у руках сумочку, щось у ній 
марно намагаючись знайти.

Мабуть, у неї був квиток лише 
на метро Мадрида, а якщо їдеш у 
передмістя, треба або дорожчий 
купувати, або доплатити при ви-
ході — інакше не минеш турнікет. 
Намагатись пройти за кимось, 
перелізти чи перестрибнути не 
варто – може поліція затримати. 
А дівчина, судячи з її поведінки, 
тут зовсім недавно. Вона, видно, 
нелегалка!

“Я вам можу чимось допомог-

ти?” – звернувся я до неї іспан-
ською. Вона сіпнулася, як спо-
лохана лань. Не розуміє, мабуть. 
І тут я помітив у неї на шиї під-
віску. Такі продають у Львові на 
“вернісажі”. Наша! “Не бійся”, — 
сказав уже українською і відчув, 
як напруга вiдпустила її струнке 
тіло. “Я загубила гаманець”, – 
прошепотіла вона. І я, звісно, став 
тим лицарем, який її урятував із 
полону метро…

Її звали Віка. І їй було всього 15 
– стільки ж, скільки й мені, коли я 
вперше потрапив до Іспанії. При-
їхала до мами, котра працювала 
тут у перукарському салоні. Баб-
ця, з якою вона жила у Львові, по-
мерла. Віка залишилась сама, тож 
мама вирішила забрати її до себе. 
Поки — нелегально.

Дівчина дуже боялася депорта-
ції, тому здригалася, навіть коли 
бачила поліцейських на вулиці. 
Довго відмовлялася йти зі мною 
кудись у кафе – раптом там у неї 
документи попросять! Я нама-
гався її заспокоїти, пояснював, 
що саме через отаку реакцію най-
частіше “вираховують” злочинців 
та нелегалів. Але Віка почувалася 
спокійно лише, коли ми залиша-
лись наодинці у моїй квартирі або 
ж їздили у моєму авто. Довелося 
купити вживаний “Ауді”, аби во-
зити її до моря чи містом.

Як же ми були один в одного 
закохані! В обох це було вперше. 
Її мама не заперечувала проти на-
ших стосунків. А я знову почав 
мріяти про те, як одного прекрас-
ного дня заберу її у добудований 
наш “родинний замок Павлюків”, 

як ми житимемо там великою 
дружною родиною, як вона наро-
дить мені діток…

Одного дня ми поверталися із 
клубу вже близько півночі. І рап-
том Віка дуже захотіла в туалет. 
“Додому не дотерплю”, – дивилася 
благально, і я припаркувався біля 
вокзалу Аточа. Минувши тропіч-
ні пальми, що буяють у фойє, вона 
побігла у дамську кімнату. Аж тут 
мені похололо: у зал забігли кіль-
ка поліцейських. І попрямували у 
тому ж напрямку. Я швидко зате-
лефонував до Віки: “Заховайся!” 
Через кілька хвилин поліцейські 
витягли з туалету двох розма-
льованих дівчат – мабуть, румун-
ських повій. Почекавши, я дав Віці 
сигнал виходити. Вона трусилася, 
наче осиковий лист, зблідла і дуже 
довго не могла заспокоїтися. Далі 
так тривати не може, вирішив я. 
Треба нам повертатися!

Саме тоді почалася криза. 
Наша бригада мала все менше за-
мовлень, нерідко тижнями сиділи 
вдома без роботи. Тож я продав 
машину, спакував валізи. Їхав на-
завжди. Довго вмовляв Віку їхати 
зі мною. Та вона вагалась. І її мама 
наполягла, мовляв, хай пожи-
ве тут хоча б до повноліття, а ти 
приїдь, влаштуйся удома, роботу 
знайди і за нею повертайся. Зре-
штою, так і вирішили.

Все з ніг на голову
Як зраділа мама, коли почула, 

що до Іспанії я більше не повер-
нуся! Вона жила сама-самісінька 
у нашому “замку” – сестра закін-
чила університет і вийшла заміж 

за киянина. Перший місяць я був 
щасливий, хоча й дуже сумував за 
своєю Вікою.

А потім почалися проблеми. 
З’ясувалося, що знайти роботу 
без папірця про освіту майже не-
реально. Пробував зібрати брига-
ду, заробляти ремонтами – і тут 
невдача. Спершу однокласники, 
яким довірився, покрали у замов-
ників дорогу керамічну плитку. 
Потім мулярі, яких залучив, вия-
вились абиякими майстрами, зате 
пияками – знаними. Кілька разів 
надурили замовники: домовляли-
ся ми про одну суму за роботу, а 
платили вони значно менше. Коли 
ж вимагав свого, погрожували.

У мене розривалася голова від 
численних бюрократичних пере-
пон, які стали на дорозі, коли ре-
єстрував свій бізнес. Може, якби 
ріс тут, так усе це не дивувало б. 
Було дуже важко. Але я сподівав-
ся, що коли Віка приїде, усе разом 
подолаємо.

І тут раптом Віка… зникла. Я 
не міг до неї додзвонитися, на по-
відомлення в Інтернеті вона не 
відповідала, в скайп не заходила, 
спільні друзі нічого про неї не 
чули. Кинув усе і помчав у Ма-

дрид шукати її. Але як? До поліції 
не звернешся – вона ж досі неле-
галка. У перукарні, де працювала 
її мама, жіночки лише розвели 
руками: пішла, кудись переїхала, 
нічого не знаємо.

Я не знаходив собі місця. Та за 
кілька днів прийшла смс від Віки: 
“Не шукай мене, усе закінчено, я 
тебе не люблю”. Повертатися до-
дому не хотів. Не міг знову пере-
ступити поріг того “замку”, де все 
дихало розбитими мріями про 
щасливу родину.

Відтоді минуло вже кілька ро-
ків. Я й досі у Мадриді, заробітки, 
звісно, не ті, що раніше, але про-
жити можна. Віка моя теж десь 
тут. Я її не бачив, але почув від 
знайомих, що вона вийшла заміж 
за iспанця, вже має дитину.

Хай там як, але я досі не знай-
шов такої, як вона. Живу сам, не-
погано живу. Лише совість часто 
мучить, що лишив маму самотньо 
доживати віку в тому величез-
ному триповерховому “замку”, 
нікому вже непотрібному. Іноді 
думаю, краще б ми залишились 
у тій старенькій хатинці та жили 
бідно, але разом, усією щасливою 
родиною…

Краще б ми залишились  
у старій хатинi

Корисні смаколики із сонячної квітки
Скарби зеленої аптеки

Подекуди вже з’являються яскраво-жовті кульбаби. Незабаром вони рясно вкриють землю. Ця рослина не лише прикрашає довкілля, а й є чудовим лікуваль-
ним засобом. Окрім цього, вона — поживний кулінарний інгредієнт, бо містить кальцій, залізо, фосфор, калій, вітаміни A, B, C , Е, а також білки. У їжу використо-
вують листки, корені та квіткові бутони. Готують вітамінні салати, приправи до м'ясних і рибних страв, варення, вино, додають до супів і борщу. Щоб позбавити 
гіркоти, молоді листки кладуть на півгодини в солону воду, а корені протягом 6-8 хв. відварюють у підсоленій воді.

Салат із кульбаби з сиром
На 4 порції: 100 г молодого лис-

тя кульбаби і 20 г подорожника, 150 
г твердого сиру, 150 г шпику, 2 ст. 
л. оливкової олії, 1 зубчик часнику, 
сіль, мелений перець, 1 ст. л. винного 
оцту, 1 ч. л. гострої гірчиці, 3 ст. л. 
олії волоського горіха, 1 пучок зеленої 
цибулі.

Помийте і переберіть листя куль-
баби і подорожника. Промокніть 
серветкою. Наріжте сир кубиками, 
а шпик — смужками. Розігрійте на 
сковороді 2 ст. л. оливкової олії. Під-
смажте на ній сир, шпик і часник. Зні-
міть сковороду з вогню. 

Для приготування заправки змі-
шайте перець, сіль і оцет. Додайте 
гірчицю і повільно влийте олію во-
лоського горіха, постійно помішую-
чи суміш з оцту і спецій.

Викладіть на тарілку листя, сир і 
шпик. Дрібно наріжте зелену цибу-
лю і посипте нею салат. Змішайте із 
заправкою.

Салат із кульбаби з яйцем 
Такий салат корисний хво-

рим на подагру, спондилоартрит,  
недокрів'я, ревматизм. 

Потрібно: 100 г листків кульба-
би, 20 г зеленої цибулі, 50 г квашеної 
капусти, одне варене яйце, 50 г сме-
тани, сіль за смаком. Витримані в 
холодній підсоленій воді листки по-
різати, покласти квашену капусту 
та порізане яйце, посолити й добре 
перемішати. Заправити сметаною.

Салат із кульбаби з 
овочами
Для однієї порції беруть 100 г сві-

жих листків кульбаби, 50 г зеленої 

цибулі, 30 г петрушки, 30 г соняш-
никової олії, сіль, оцет, кріп і перець. 
Подрібнену петрушку та цибулю змі-
шують із листками кульбаби, заправ-
ляють олією, оцтом, солять, зверху 
посипають кропом.

Зелений соус із кульбаби
Дві жмені свіжої зелені (кульба-

би, кропиви, салату, щавлю, огіроч-
ника лікарського, петрушки, пера 
зеленої цибулі, кропу, любистку) 
посікти й, додавши два дрібно по-
різаних варених яйця та цибулину, 
перемішати. Залити соусом із однієї 
склянки кефіру, солі, перцю, соку та 
шкуринки з половини лимона. По-

давати до вареної картоплі в мунди-
рах, вареної яловичини або риби.

Пікантний гарнір із бутонів 
Їх треба відварити, додати олію, 

сіль, перець і сік лимона. За смаком 
ця страва нагадує брюссельську ка-
пусту.

Кульбабовий мед
Мед, настояний на квітах куль-

баби, помічний при артриті, ос-
теохондрозі та при інших відкла-
деннях солей.

На одну банку (500 г): рідкий мед, 1 
жменя квіток кульбаби, молоді яли-
нові пагони, квітки кропиви глухої.

Ретельно струсіть квіти і ялинові 
пагони, не мийте. Подрібніть рука-
ми. Покладіть їх у каструлю і залийте 
медом. Розігрійте до 50° С, постійно 
помішуючи. Зніміть мед із плити, на-
крийте і дайте настоятися протягом 
3-4 днів. За цей час він набуде смаку 
трав. Процідіть і злийте в банку.

Варення із квіток кульбаби
Узимку це — не тільки ласощі, 

а й засіб для зміцнення імуніте-
ту, джерело вітамінів і мікроеле-
ментів.

Квітки очистити від ніжок, про-
мити в холодній воді. Залити водою 
так, щоб вона тільки покрила їх. 
Кип'ятити 20 хв. Настояти протягом 
10-12 год. Процідити й старанно від-
тиснути. Вичавки викинути. До на-
стою додати цукор (на 1 л — 1 кг цу-
кру). Зварити варення. За 10-12 хв. до 
закінчення додати лимонної кислоти 
(1-2 г на 1 л варення).

Чай очисний
Коріння подрібнити. Листя на-

різати тонкими смужками. Залити 
окропом із розрахунку 2 чайні лож-
ки листя і коренів на склянку води. 
Настояти 10 хвилин, процідити і про-
тягом 4-6 тижнів пити по три чашки 
на день. Але тільки не на ніч: кульба-
ба має сечогінні властивості. 

Чай квітковий
На 1 склянку окропу беруть 2 

ст. ложки свіжих квіток кульбаби. 
Кип'ятять 2 хв., настоюють 15 хв.

Жовчогінний чай
1) Змішати по одній частині ко-

реня кульбаби та кореня лопуха, 2 

столові ложки суміші залити 500 мл 
холодної води. Настоювати 12 год., 
кип'ятити 15 хв., знову настояти в 
теплому місці півгодини. Вживати по 
півсклянки 4 рази на день.

2) Змішати по одній частині коре-
ня кульбаби, кори крушини, листків 
м'яти, квіток календули. Одну столо-
ву ложку суміші залити 300 мл сирої 
холодної води. Настоювати 12 год., 
кип'ятити 10 хв. Пити вранці та вве-
чері по 1 склянці.

Вино з пелюсток кульбаби
Пелюстки кульбаби відокреми-

ти від квітколожа і вкласти в три-
літрову банку, пересипаючи кожен 
шар цукром (2 кг).

Через 3 дні пелюстки осядуть і 
можна додати наступну порцію кві-
ток. Вийде ароматний сироп. Для 
отримання вина до нього додати 
0,5 л води, перемішати і настоюва-
ти ще 3 дні. Після цього настій про-
цідити і відтиснути.

В отриманий жмих додати ро-
дзинки (150 г), суміш залити окро-
пом. Ще через 3 дні процідити і 
рідину додати до сиропу. Суміш пе-
релити в бутель, закупорити його, 
використовуючи хірургічну рука-
вичку, помістити в тепле і темне 
місце для бродіння.

Після закінчення бродіння дати 
постояти ще 3 дні, щоб випав осад. 
Пробувати можна через місяць. 

У вино можна додавати запашні 
трави і прянощі за смаком. Вишу-
каний смак вина можна отримати 
з мелісою і материнкою, а також 
імбирем і гвоздикою. Експеримен-
туйте.

Будьте здорові!

Цікаві факти про кульбабу 
листя застосовують у косметиці: готують маски, що живлять, •	
зволожують і омолоджують шкіру;
сушений корінь використовують як жовчогінний засіб, який •	
зміцнює і оздоровлює печінку;
настоянка кореня має проносні і кровоочисні властивості;•	
у світі налічується понад 1000 видів кульбаб, із коренів деяких із •	
них отримують каучук;
кульбаба корисна в садах, оскільки покращує якість ґрунту, •	
збільшуючи вміст азоту.
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Майстер спорту України міжнародно-
го класу, вихованка Скалатської дитячо-
юнацької спортивної школи «Колос» 
Підволочиського району Тернопільщини, 
студентка Тернопільського національного 
економічного університету Марія Хлян здо-
була «срібло» на чемпіонаті Європи з важкої 
атлетики у Хорватії, за що днями отримала 
цінний подарунок від обласної влади. Наша 
спортсменка, виступаючи у ваговій кате-
горії до 69 кг, підняла штангу вагою 99 кг у 
ривку та 126 кг у поштовху і з сумою 225 кг 
стала срібною призеркою, а також здобула 
дві «малі бронзи» за окремі види.

 У центральному матчі 26-го туру 
української Прем’єр-ліги на НСК «Олім-
пійський» донецький «Шахтар» пере-
міг київське «Динамо» з рахунком 0:1. 
На 12-ій хвилині перша небезпечна атака 
«гірників» призвела до голу. «Динамівці» 
втратили м’яч у центрі поля, Тайсон вико-
нав фланговий навіс у воротарський май-
данчик, звідки Факундо Ферейра головою 
переправив шкіряного у дальній кут воріт. 
Таким чином, «Шахтар» за 6 турів до за-
вершення чемпіонату збільшив відрив від 
«Динамо» до 14 очок. Результати матчів 
звітного туру: «Олександрія» - «Олімпік» — 
1:0, «Дніпро» - «Ворскла»  — 2:0, «Сталь» - 
«Зірка» — 1:0, «Карпати» - «Волинь» — 1:0, 
«Зоря» - «Чорноморець» — 1:2.

Минулої неділі стартував новий се-
зон чемпіонату Тернопільщини з фут-
болу. Цього дня було зіграно три матчі 
першої ліги: «Трибухівці» (Бучацький 
район)-«Збруч» (Підволочиськ) — 0:1, 
«Шумськ»-«Три Валети» (Кременецький ра-
йон) 0:2, «Збараж»-«Іванків» (Борщівський 
район) — 1:1. А вже в неділю, 30 квітня, 
відбудуться перші поєдинки між команда-
ми вищої ліги: «Бережани»-«Прогрес» (За-
ліщики), «Колос» (Зборів)-«ДСО-Поділля» 
(Тернопільський район), «Козова»-«Агрон-
ОТГ» (Тернопільський район). Загалом у 
цьогорічній обласній першості візьмуть 
участь 19 команд. Календар ігор чемпіона-
ту області шукайте в одному з найближчих 
номерів «Подільського слова».

ФК «Тернопіль» зазнав 18-ту пораз-
ку в цьому сезоні (найбільше серед усіх 
учасників першої ліги). Тернополяни по-
ступилися на виїзді «Гірник-Спорту», двічі 
пропустивши в першій половині зустрічі. 
Наприкінці матчу «муніципали» залиши-
лися в меншості — червоне світло перед 
собою побачив Олександр Музика, який 
агресивно сперечався з рефері.

Тернопільська «Нива» в рамках 14-го 
туру аматорської першості України по-
ступилася в гостях «ОДЕКу» (Оржів, Рів-
ненська обл.) з рахунком 2:0. «Зелено-
жовті» пропустили наприкінці кожного з 
таймів і наразі посідають сьому сходинку 
«турнірки» серед 11-ти колективів. На-
ступний матч «нивівці» зіграють теж на 
Рівненщині — 30 квітня з «Малинськом». 
Лідером футбольного чемпіонату амато-
рів наразі є волочиський «Агробізнес».

За результатами жеребкування, у пів-
фіналі Ліги чемпіонів зіграють мадрид-
ські «Реал» та «Атлетіко», французький 
«Монако» та італійський «Ювентус». 
Перші півфінальні зустрічі відбудуться 2-3 
травня, матчі-відповіді — через тиждень. 
Фінал ЛЧ 3 червня прийматиме валлій-
ський Кардіф. Переможець пари «Монако»-
«Ювентус» стане номінальним господарем 
фінального поєдинку.

У півфіналі Ліги Європи «Аякс» зу-
стрінеться з «Ліоном», «Сельта» — з 
«Манчестер Юнайтед». Матчі відбудуться 
4 та 11 травня. Господарем фіналу у Сток-
гольмі на «Френдс Арені» 24 травня буде 
переможець пари «Аякс»-«Ліон».

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскоп

Футбол | Чемпіонат Тернопільського району-2017

Футбол | Вітаємо переможців!

Наша команда — чемпіон! 
Команда-переможець: Віталій Ковальчук, Ростислав Гудзь, 
Ярослав Лешків, Олександр Воркун, Микола Бучковський, 
Богдан Лешків, Андрій Лешків (капітан команди).

Футбол | Відкритий урок

Календарі першого кола
Вища ліга
1-ий тур, 30 квітня
Дубівці – Велика Березовиця
Біла – Острів
Залізці – Великий Глибочок
Великі Бірки – Озерна
Шляхтинці – Плотича
2-ий тур, 7 травня
Острів – Дубівці
Велика Березовиця – Біла
Великий Глибочок – Великі 

Бірки
Озерна – Шляхтинці
Плотича – Залізці
3-ий тур, 14 травня
Дубівці – Великий Глибочок
Біла – Озерна
Шляхтинці – Залізці
Велика Березовиця – Плотича
Острів – Великі Бірки
4-ий тур, 21 травня
Великий Глибочок – Біла
Озерна – Дубівці
Великі Бірки – Шляхтинці
Залізці – Велика Березовиця
Плотича – Острів
5-ий тур, 28 травня
Дубівці – Залізці
Біла – Великі Бірки
Велика Березовиця – Шлях-

тинці
Плотича – Великий Глибочок
Острів – Озерна
6-ий тур, 4 червня
Великі Бірки – Дубівці
Залізці – Біла
Великий Глибочок – Велика 

Березовиця
Озерна – Плотича

Шляхтинці – Острів
7-ий тур, 11 червня
Дубівці – Біла
Велика Березовиця – Острів
Залізці – Озерна
Великі Бірки – Плотича
Великий Глибочок – Шляхтинці
8-ий тур, 25 червня
Плотича – Дубівці
Шляхтинці – Біла
Велика Березовиця – Озерна
Острів – Великий Глибочок
Залізці – Великі Бірки
9-ий тур, 2 липня
Дубівці – Шляхтинці
Біла – Плотича
Великі Бірки – Велика Березо-

виця
Острів – Залізці
Озерна – Великий Глибочок

Перша ліга
1-ий тур, 30 квітня
Білоскірка – Малий Ходачків
«Динамо» – Соборне
Забойки – Товстолуг
Байківці– Прошова
Велика Лука – Івачів
Смиківці – Пронятин
2-ий тур, 7 травня
Соборне – Білоскірка
Малий Ходачків – «Динамо»
Прошова – Забойки
Товстолуг – Байківці
Пронятин – Велика Лука
Івачів – Смиківці
3-ий тур, 14 травня
Білоскірка – Велика Лука
«Динамо» – Смиківці

Малий Ходачків – Товстолуг
Соборне – Прошова
Забойки – Івачів
Байківці – Пронятин
4-ий тур, 21 травня
Смиківці – Білоскірка
Велика Лука – «Динамо»
Прошова – Малий Ходачків
Товстолуг – Соборне
Пронятин – Забойки
Івачів – Байківці
5-ий тур, 28 травня
Білоскірка – Забойки
«Динамо» – Байківці
Малий Ходачків – Велика Лука
Соборне – Смиківці
Товстолуг – Івачів
Прошова – Пронятин
6-ий тур, 4 червня
Байківці – Білоскірка
Забойки – «Динамо»
Смиківці – Малий Ходачків
Соборне – Велика Лука
Івачів – Прошова
Пронятин – Товстолуг
7-ий тур, 11 червня
Білоскірка – «Динамо»
Малий Ходачків – Соборне
Забойки – Байківці
Велика Лука – Смиківці
Товстолуг – Прошова
Івачів – Пронятин
8-ий тур, 25 червня
Прошова – Білоскірка
Товстолуг – «Динамо»
Пронятин – Малий Ходачків
Івачів – Соборне
Смиківці – Забойки
Велика Лука – Байківці

9-ий тур, 2 липня
Білоскірка – Товстолуг
«Динамо» – Прошова
Малий Ходачків – Івачів
Соборне – Пронятин
Забойки – Велика Лука
Байківці – Смиківці
10-ий тур, 9 липня
Пронятин – Білоскірка
Івачів – «Динамо»
Байківці – Малий Ходачків
Забойки – Соборне
Смиківці – Товстолуг
Велика Лука – Прошова
11-ий тур, 23 липня
Білоскірка – Івачів
«Динамо» – Пронятин
Малий Ходачків – Забойки
Соборне – Байківці
Товстолуг – Велика Лука
Прошова – Смиківці

Друга ліга (перші матчі)
1-ий тур, 30 квітня
Група А
Підгородне – Петриків
Гаї-Шевченківські – Кутківці
Драганівка – Чистилів
Домаморич – Козлів
Група Б
Лозова – Великі Гаї
Дичків – Баворів
Курники – Настасів
Стегниківці – Мишковичі

Повний календар другої 
ліги — в наступному номері 
«Подільського слова».

«Нива» завітала у великі бірки
20 квітня на базі Великобірківської ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназії імені Степана 
Балея відбувся відкритий тренувальний урок із міні-футболу для шкільної 
команди дівчат за участю гравців футбольного клубу «Нива» (Тернопіль). 

На моє запрошення допомогти у проведенні цього заходу відгукнувся колишній 
випускник нашої школи, гравець теперішнього складу «Ниви» Тарас Мороз зі своїми 
партнерами по команді Костянтином Пікулем (капітан «зелено-жовтих») та Богданом 
Слоневським.

У заняттях узяли участь учениці 6-10 класів, які вправно виконували розминку, пе-
редачі в парах, ведення й удари по м’ячу. Після цього відбулася товариська гра, до якої 
долучилися футболісти тернопільської команди. Діти отримали задоволення від тре-
нувального процесу, корисні підказки та хорошу мотиваційну настанову. Наприкінці 
тренування дівчата подарували гостям намальований власноруч плакат із символікою 
футбольного клубу з Тернополя, побажали вдалого виступу в аматорській першості 
України та чемпіонаті Тернопільщини. Як палкий прихильник «Ниви» я щиро дякую 
хлопцям за їхній внесок та допомогу у проведенні спільного уроку, зичу їм міцного 
здоров’я, нових перемог, здобутків і бажаю якомога швидше повернутися в українську 
Прем’єр-лігу.

Сергій КАСІЯН, учитель фізкультури 
НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія ім. Степана Балея».

Чому Кличко  
не фаворит?

11 квітня 2017 року відбулися районні 
фінальні змагання з міні-футболу серед 
юнаків ЗОШ І-ІІ ступенів. У фіналі змага-
лися 6 команд Тернопільського району.

Команда Петриківської школи вибо-
рола заслужену першість, обійшовши в 
фіналі команди НВК «Дичківська ЗОШ 
І-ІІ ст.-ДНЗ» і Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 

Учні та педагогічний колектив школи 
щиро вітають наших футболістів і трене-
ра Володимира Ярославовича Васильця з 
перемогою!

бокс

У ніч із суботи на неділю, 30 квітня, в 
Лондоні на легендарному стадіоні «Вемблі» 
відбудеться найочікуваніший боксерський 
поєдинок 2017-го року. Український важко-
ваговик Володимир Кличко зустрінеться з 
чемпіоном світу за версією IBF британцем 
Ентоні Джошуа. Українець повертається 
на ринг уперше після поразки від Тайсона 
Ф’юрі наприкінці листопада 2015-го і наго-
лошує на важливості бою.

Суботній поєдинок буде для багаторічно-
го лідера надважкого дивізіону особливим. 
Уперше в кар’єрі, яку він розпочав ще 1996-
го, Кличко не має статусу фаворита. Букмеке-
ри приймають ставки на перемогу українця 
з коефіцієнтом 2,75, а на перемогу Джошуа 
дають 1,44. Цьому є кілька пояснень. Насам-
перед, вік суперників – британець у свої 27 
років перебуває в розквіті сил, у той час, як 
найкращі часи Володимира Кличка позаду, 
адже йому виповнився 41 рік.

Пряму трансляцію поєдинку можна буде 
переглянути на телеканалі «Інтер» о 01:00 
за київським часом.
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все буде смачно

Дитячий майданчик
Щодня, йдучи з мамою в садок, 

маленький Назарчик розглядав 
квіти біля стежки, крапельки 
роси на них... Одного разу раптом 
побачив маленьку гірку з прути-
ків і соломи й крихітних комах, 
які метушливо бігали по ній.

— Мамочко, а хто це?
— Це мурахи.
І мама розповіла йому цікаву 

історію про дивовижний світ му-
рах, про їх працелюбність, про 
неабияку силу, якою вони воло-

діють завдяки своїй дружбі, взаєморозумінню, згуртова-
ності.

І тут Назарко побачив, що соломинка заворушилася. 
Придивився — а під нею багато мурашок, і всі разом 
дружно несуть її в свій будинок-мурашник.

Із кожним днем мурашник ставав все вищим і вищим. 
І Назарчик щоразу дивувався, як таким маленьким істо-
там вдалося побудувати такий великий будинок.

Вкотре йдучи з садка, він помітив у маминих руках 
важку сумку.

— Мамо, давай я тобі допоможу, зі мною тобі буде лег-
ше!

А прийшовши додому, Назар вирішив разом із ма-
мою прибирати в будинку. І це було так весело і швидко.  
І мама посміхалася.

«Ось які мурахи молодці, — подумав хлопчик, — гур-
том робити щось набагато простіше і приємніше.

Галина БРИТАН. 

Чому навчився 
Назар у мурашок? 

Привітанням журавля
Я пробуджую поля,
Наповнюю ручаї
Та заквітчую гаї.
Кожен з вас мене впізна.
Відгадали? Я – …

(Весна)

*********************
Лист зелений 
         не пропав,
А під снігом задрімав,
Щоб у синю сукенчину
Одягнуть весняну днину.

(Барвінок)

*********************
Із перлин разочок,
Зелений листочок.
Аромат духмяний
Тішить ліс весняний.

(Конвалія)

*********************
Квітень жовту фарбу
           взяв,
Моріжок розмалював,
І з-під пензлика 
        розквітли,
Наче сонце, диво-квіти.

(Кульбаба)

*********************
Лиш весна привітна
У гостях з’явилася –
На гіллі тендітнім
Котики розсілися.
Котики пухнасті,
Котики маленькі,
Жовті, мов курчата,
Як вата, м’якенькі.
Рано нас вітати
В котиків є звичка.
Знають всі малята –
Це цвіте…

(Вербичка)

иЗа г а д к

Лабіринт для малечі

Знайдіть відмінності

Продовжуємо друкувати найцікавіші рецепти від Ольги Франко. Сьогодні до вашої уваги супи, страви з м’яса та риби.

Супи 

Що і як радила готувати й подавати 
невістка Каменяра

Страви з м’яса і риби

Качка по-французьки
Перемолоти 250 г свинини, 

печінку з качки, цибулину, ви-
мочену в молоці й відтиснуту 
булку, додати тертий мускатний 
горіх, посолити, поперчити. Цією 
масою начинити качку, зашити 
її і спекти в духовці. Підготува-
ти таку підливу: підсмажити на 
качиному жирі дрібно порізану 
цибулю з 1 столовою ложкою бо-
рошна, додати 50 г вина, дрібно 
порізану качину або курячу пе-
чінку, поварити, досипати папри-
ку, протерти через сито. Підливу 
подавати окремо.

Волове м’ясо з вином
Кусень м’яса (полядвиці) зали-

ти сухим білим вином і залишити 
на 2 дні. Тоді залити таким са-
мим вином, додати стільки води, 
скільки вина, 1 столову ложку 
масла й варити. Зняти піну, вки-
нути 1 лавровий листок, пахучий 
перець, 2-3 кружальця цитрини 

й варити далі. Додати засмажку, 
1 склянку сметани, ще трохи по-
варити й подавати. М’ясо поріза-
ти плястерками, полити соусом. 
Подавати з вареною картоплею, 
рисом або гречкою.

Підбивка з аґрусом
Зварити телятину (нирківку) 

з овочами, порізати її на шмат-
ки. Окремо приготувати на юшці 
аґрусову підливу зі сметаною 
(аґрус зварити в бульйоні, пере-
терти через сито, посолити, по-
цукрувати, додати сметану). По-
класти в підливу м’ясо, варити 10 
хвилин. Подавати з картоплею.

М’ясо в апельсиновій 
підливі
Кусень м’яса (свинина або те-

лятина – шинка) нашпигувати 
солониною і добре підсмажити. 
Витиснути сік з 2 цитрин, додати 
до нього цукор і трошки тертого 
хрону (до смаку), заправити за-
смажкою, додати 1 склянку сме-
тани й сік із 2 апельсинів. Усе 
закип’ятити й полити печеню.

Баранина з кмином
Зварити шматок грудинки або 

нирківки (1,5-2 кг) з овочами і 0,5 
чайної ложки кмину. М’ясо по-

різати, юшку процідити й запра-
вити 250 г сметани, розмішаної з 
1 столовою ложкою муки. Цією 
підливою залити м’ясо і ще трохи 
потушкувати. Подавати з мака-
ронами або рисом.

Короп із медом
Почищеного коропа поріза-

ти на шматки, залити холодним 
відваром з овочів і зварити. Рибу 
вийняти, а юшку продовжувати 
варити, поки не вивариться на 
дві третини. Відтак охолодити, 
влити 2 білки, закип’ятити й про-
цідити через марлю. Окремо ро-
зігріти мед, розбавити його юш-
кою, додати лимонного соку (до 
смаку), родзинок і заварити. Рибу 
викласти в полумисок, обклас-
ти кружальцями лимона, залити 
підливою й вистудити.

Смачного!

Одна з особливостей галицьких 
перших страв у тому, що заправля-
ють їх не засмажкою на салі, а смета-
ною (щоб вона не згорнулася, дода-
ють трохи борошна). Також до супів 
і юшок готують галушки (перетерти 
через сито 2 варені картоплини, дода-
ти 1 столову ложку масла, 2 яйця, по-
солити, перемішати з 1 ложкою муки; 
галушки кидати ложечкою у кипля-
чий бульйон), кульки з рису (зва-
рити 120 г рису, охолодити, додати 1 
столову ложку масла, 2 жовтки, одне 
ціле яйце, посолити, посипати зелен-
ню петрушки і кропу; все добре роз-
терти, додати піну з 2 білків, намоче-
ну в молоці й відтиснуту булку; масу 
перемолоти, виробити з неї невеликі 
кульки й зварити їх у юшці чи супі), 
варенички зі шпинатом (заварити 
шпинат, протерти його через сито, 
заправити засмажкою, посолити і 
трохи підсмажити; замісити прісне 
тісто, виготовити з нього невелич-
кі варенички, начинити шпинатом, 
зварити в солоній воді, полити мас-
лом, посипати підсмаженою тертою 
булкою та покласти на 5 хв. у духо-
вку, щоб злегка зарум’янилися).

Суп із потрушків
Потрушки почистити, добре 

промити, з шийок зняти шкірку. 
Печінки й шлунки відкласти, з ре-

шти зварити бульйон, додавши 
до нього овочі. Печінки й шлунки 
дрібно посікти, додати булку, замо-
чену в молоці, 1 столову ложку по-
січеної і підсмаженої на маслі цибу-
лі, 2 сирі жовтки. Перемішати і цією 
масою начинити шкірки шийок, за-
шити їх білою ниткою і проварити 
в бульйоні. Перед подачею шийки 
порізати кружечками й покласти 
в бульйон. Можна додати окремо 
зварений рис або макарони.

Суп зі шпинату
Молоде листя шпинату посікти, 

підсмажити на маслі, протерти че-
рез друшляк і розвести бульйоном. 
Склянку сметани розмішати з 1 
чайною ложкою борошна й вилити 
у шпинат. Проварити. Подавати з 
рисом.

Цитринівка з рисом
Зварити 200 г рису зі шматком 

масла, добре вимішати, залити його 
1 склянкою сметани, 1 жовтком і 
соком з 1 цитрини. Розбавити міц-
ним бульйоном, довести до кипін-
ня. Перед подачею додати тоненькі 
кружальця цитрини без кісточок, 
посипати кропом і заправити сме-
таною. Замість рису можна вико-
ристати перлову крупу, зварену з 
маслом.


