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50 років  
з любов’ю  
до вас!

Поспішайте!
Передплата на ІІ півріччя 
завершується 20 червня

Вартість передплати  
на 2017 рік:
на 6 місяців — 65,30 грн.;
на 12 місяців — 129,40 грн.
Для організацій  
(передплатний індекс 23491)  
на 6 місяців — 77,30 грн.;  
на 12 місяців — 153,40 грн.

Андрій Галайко: 
«Кожен новий  
день — це мож-
ливість зробити 
наступний  
ще кращим»

Карпатське 
задзеркалля

Все буде 
смачно. 
Часникові 
стрілки.

5

Добрі  
справи. 
Нові дитячі 
майданчики
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Тема тижня

Країна Індикативні вимоги щодо фінансового забезпечення 
(якщо не зазначено інше, йдеться про суму на кожен день перебування)

Австрія Немає стандартних вимог щодо суми фінансового забезпечення

Бельгія

Ті, хто планують зупинитися в готелі: 95 євро 
Ті, хто їдуть до друзів або родичів: 45 євро. Підкреслюється, що є можли-
вість надати гарантійний лист сторони, яка запрошує, якщо вона бере на 
себе всі витрати

Болгарія 50 євро або туристичний ваучер про сплачене перебування
Греція 50 євро, але не менше 300 євро на всю поїздку

Данія 350 данських крон (47 євро), але прикордонники мають зменшувати ви-
моги за наявності сплаченого житла, гарантій приймаючої сторони і т.п.

Естонія 17,2 євро або гарантії приймаючої сторони

Ісландія
4000 крон (35,7 євро), але не менше 20000 крон (179 євро). В разі, якщо 
витрати покриває сторона, яка запрошує, щоденна вимога зменшується 
наполовину

Іспанія 70,77 євро, але не менше 636,93 євро на поїздку

Італія

Італійська влада встановила складну таблицю фінансових вимог, залежно 
від тривалості поїздки та кількості осіб. Перші цифри стосуються туриста, 
що їде наодинці, в дужках наведено суми для тих, хто подорожує групою з 
2 або більше осіб: 
1-5 днів: 269,60 євро на весь період (212,81)
6-10 днів: 44,93 на день (26,33)
11-20 днів: 51,64 на весь період + 36,67 на день (25,82 + 22,21 на день)
Понад 20 днів: 206,58 + 27,89 на день (118,79 + 17,04 на день)
Ця сума може бути покрита також наперед сплаченим проживанням, 
перебуванням, гарантіями приймаючої сторони і т.п.

Кіпр Немає стандартних вимог щодо суми
Латвія 14 євро або гарантії сторони, яка запрошує
Литва 40 євро
Люксембург Немає стандартних вимог щодо суми
Мальта 48 євро

Нідерланди
34 євро; зазначається, що прикордонники повинні гнучко підходити до 
цієї вимоги, знижуючи її за потреби для тривалих візитів, залежно від 
обставин візиту і т.д.

Німеччина 45 євро або гарантії приймаючої сторони чи подібні документи

Норвегія 500 крон (близько 53 євро); сума зменшується, якщо подорожуючий їде 
до родичів або друзів, має сплачене житло і так далі

Польща

100 злотих (24 євро), але не менше 300 злотих (72 євро) за поїздку. 
Для тих, хто має сплачене перебування, подорожує в рамках пакетного 
туру, їде до молодіжних таборів, в санаторії на лікування та для низки 
інших категорій – 20 злотих (5 євро), але не менше 100 злотих на поїздку. 
Для тих, хто їде на навчання або для участі в довготермінових наукових 
програмах, – 1600 злотих (орієнтовна сума на два перші місяці пере-
бування)

Португалія 75 євро + 40 євро на кожен день. Вимоги не розповсюджються на тих, хто 
має сплачене або гарантоване перебування

Румунія 50 євро на день, але не менше 500 євро

Словаччина
56 євро, які поділяються на такі складові: 30 на проживання, 4 на сніда-
нок, по 7,5 на обід та вечерю та 7 – на поточні витрати. В разі, якщо якісь 
елементи сплачені, вимога відповідно зменшується

Словенія Для тих, хто не має сплаченого перебування, туристичного ваучера або 
подібних документів – 70 євро для дорослих, 35 євро для неповнолітніх

Угорщина Угорщина встановила символічну фінансову вимогу – 1000 форинтів, 
тобто 3,24 євро на кожен в’їзд

Фінляндія 30 євро; за сплаченого проживання чи розміщення вимога зменшується

Франція
120 євро для тих, хто не має броні в готелі. 65 євро для тих, хто має 
бронь. 32,5 євро для тих, хто їде до друзів та родичів і має підтвердження 
розміщення у них

Хорватія 100 євро, або 50 євро для тих, хто має сплачений готель, туристичний 
ваучер і т.п.

Чехія
40 євро на день для подорожей до 30 днів, 15 євро на день для періоду 
понад 30 днів. Для тих, хто має національну візу або дозвіл на тривале 
проживання і залишається понад 90 днів, – 3000 євро

Швеція 450 крон (близько 46 євро)

Швейцарія 
та Ліхтенш-
тейн

Без запрошення – 100 франків (92 євро); для студентів – 30 франків 
(трохи більше за 30 євро). Вимога не розповсюджується на тих, хто їде на 
запрошення, в цьому разі приймаюча сторона має надати письмові гаран-
тії покриття непередбачених витрат на суму до 30 тисяч франків, зокрема 
в разі несподіваної хвороби гостя, заподіяння ним шкоди і т.п.

Відповідно до соціологічного дослідження, проведеного на початку 
квітня, лише 25% українців знають, як буде працювати безвізовий режим 
з країнами Шенгенської зони. Протягом останніх двох років лише 5% по-
відомлень у пресі на цю тему містили аналітику, решта — короткі звіти 
про процес отримання безвізу. Крім того, що українцям мало пояснювали, 
їх ще часто дезінформували. Це спричинило лавину міфів, зокрема, і про 
грошові вимоги європейців, через які доведеться мати на кордоні вели-
чезні кошти, інакше подорожуючих повертатимуть назад, в Україну.

Так, вимоги дійсно існують — прикордонний кодекс ЄС дає право пе-
ревіряти у подорожуючих наявність фінансового забезпечення. Доволі 
поширеною є думка про потребу показати прикордоннику 50 євро на лю-
дину на день поїздки. Це не зовсім так. Не існує фінансових вимог, єдиних 
для всього ЄС, кожна країна встановлює їх самостійно. 

Вимоги різних країн (як Шенгенських, так і поза межами Шенгену) опи-
сані у 32-сторінковому документі на сайті Єврокомісії; коротка інформація 
наведена в таблиці. 

В Євросоюзі не чекають, що ви матимете на кордоні понад півтисячі 
євро готівкою. Прикордонники зобов’язані приймати картки міжнарод-
них платіжних систем (йдеться про Visa або MasterCard) як доказ вашої 
платоспроможності. Це — вимога прикордонного кодексу ЄС. У пере-
важній більшості випадків достатньо показати картку або заявити про її 
наявність. Картка високого класу (gold або platinum) зводить імовірність 
подальших запитань практично до нуля. В ЄС не існує вимоги про те, що 
ви повинні брати на кордон довідку з банку чи інші схожі документи. А 
отже, їх відсутність не може бути причиною для того, щоби відмовити вам 
у в’їзді. Навіть у конфліктних випадках ви можете наполягти, що картка є, 
її термін дії ще не сплив, а якщо прикордонник дуже хоче перевірити — 
можна піти до банкомату, або скористатися інтернет-банкінгом.

Але тим, хто знає, що схильний хвилюватися, радимо піти за день до 
поїздки до банкомату, обрати у меню англійську мову і взяти "чек" із за-
лишком на рахунку.

Скільки грошей брати в Європу

У ніч з 10 на 11 червня рішення Європейсько-
го Союзу про надання громадянам України 
безвізового режиму набуде чинності.
Після того, як 6 квітня Європарламент підтри-
мав пропозицію Єврокомісії надати Україні 
безвізовий режим, оптимізму та впевненості 
серед українців побільшало. Однак необґрун-
тованого сарказму та скепсису надалі виста-
чає через погану поінформованість населен-
ня про безвіз. 
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«Метою законопроекту є створення 
ефективного механізму фінансування на-
дання медичних послуг і лікарських засобів 
за рахунок бюджетних коштів для забезпе-
чення збереження та відновлення здоров’я 
населення України.

У межах державного гарантованого па-
кету держава гарантуватиме повну оплату 
за рахунок коштів державного бюджету не-
обхідних медичних послуг і лікарських за-
собів на екстреному, паліативному та пер-
винному рівні та частково на вторинному 
(спеціалізованому) та третинному (висо-
коспеціалізованому) рівні, наданих поста-
чальниками медичних послуг. При цьому 
компонент медичної допомоги на всіх рів-
нях завжди буде оплачуватися державою у 
повному обсязі», йдеться у пояснювальній 
записці до документа.

Для забезпечення можливості прогнозу-
вати обсяг витрат на охорону здоров’я про-
понується, щоб Кабінет Міністрів України 
щорічно затверджував конкретний перелік 
послуг і лікарських засобів, які входять в 
гарантований пакет.

«Право на гарантії мають, не залежно 
від будь-яких додаткових критеріїв, всі 
громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства, які постійно проживають на 
території України (крім тих, що не є плат-
никами податків в Україні), та особи, яких у 
встановленому порядку визнано біженця-
ми чи такими, що потребують додаткового 
захисту», зазначається у законопроекті.

Запропоновані зміни також дадуть змо-
гу залучити до надання медичних послуг за 
рахунок бюджетних коштів заклади охоро-
ни здоров’я недержавної форми власності 
та фізичних осіб-підприємців, що має по-
зитивно вплинути на якість надання ме-
дичних послуг.

Крім того, законопроектом передбача-
ється запровадження реімбурсації вартості 
рецептурних лікарських засобів відповідно 
до призначення лікаря, що включені до де-
талізованого опису.

Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман, коментуючи рішення парламен-
ту, зазначив: «Я задоволений тим, що ми 
отримали 227 голосів. Це означає, що ре-
форма охорони здоров’я розпочалася. Нам 
треба далі ретельно попрацювати в коміте-
тах і підготувати законопроекти до другого 
читання. Сподіваюся, найближчим часом 
ухвалимо всі рішення. А далі уряд перейде 
до впровадження реформи. Запропонова-
ні зміни – непрості, але вони правильні й 
очікувані. «Хочу всіх заспокоїти: ми будемо 
впроваджувати реформу спільно – з облас-
ними, міськими, районними, сільськими 
радами, з об’єднаними територіальними 
громадами. Будемо рухатися виважено, аби 
не нашкодити і не зробити помилки».

10 фактів  
про медреформу

1  Новий дієвий механізм реалізації 
конституційного права на безкоштов-

ну медичну допомогу, отримання якісних 
медичних послуг та лікарських засобів.

2 Державні гарантії оплати наданих 
пацієнтам медичних послуг та лі-

карських засобів за рахунок коштів держ-
бюджету за принципом «гроші ходять за 
пацієнтом».

3 Державні фінансові гарантії неза-
лежно від будь-яких додаткових 

критеріїв усім громадянам України.

4 Повній оплаті з держбюджету підля-
гатимуть медичні послуги та лікар-

ські засоби на рівні первинної та екстреної 
(близько 80% всіх звернень громадян), а 
також паліативної медичної допомоги. Об-
сяг фінансування інших видів медичних 

послуг буде визначатися КМУ. При цьому 
компонент медичної допомоги на всіх рів-
нях і завжди буде оплачуватись державою.

5 У разі часткового покриття запро-
ваджується офіційна співоплата 

за отримані медичні послуги. Співоплата 
може здійснюватися за рахунок коштів па-
цієнтів чи за рахунок інших джерел (напри-
клад, загальнообов’язкового соціального 
медичного страхування, добровільного ме-
дичного страхування, коштів місцевих бю-
джетів) за встановленим КМУ фіксованим 
тарифом співоплати, поза яким стягнення 
плати заборонено.

6 Медичні послуги в межах держав-
ного гарантованого пакета нада-

ватимуться закладами охорони здоров'я 
будь-якої форми власності та фізичними 
особами-підприємцями, що мають ліцен-
зію на медичну практику, відповідно до до-
говорів про медичне обслуговування насе-
лення, укладених з Національною службою 
здоров'я України («НСЗУ»). Оплата за на-
дані пацієнтам послуги здійснюватиметься 
НСЗУ на підставі такого договору.

7 Державні фінансові гарантії запро-
ваджуються поступово, на первин-

ному рівні — з січня 2018 року, на інших 
рівнях – до 2020 року.

8 В Україні визнаватимуться міжна-
родні клінічні настанови, що дадуть 

змогу застосувати кращі світові практики.

9 Пільги, що вже існують у сфері ме-
дичного обслуговування, залиша-

ються чинними та реалізуються відповідно 
до тих законів, якими вони впроваджені.

10 Додаткові державні фінансові га-
рантії повної оплати лікування 

для учасників антитерористичної операції

Актуально

Податкові новини Кримінал

Успішним бізнесменом можна стати вже у 16 років
У відділі реєстрації та обліку платників Тернопільської ОДПІ повідомили, що за певних умов 
особі, яка досягла шістнадцяти років і бажає займатися підприємницькою діяльністю, може 
бути надана повна цивільна дієздатність. Це дозволено ст. 35 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦКУ).

Ви запитували у податковій: звітність профспілок
Чи потрібно буде профспілковій організації, що має статус неприбутковості за підсумками 
2017 року, подавати звіт про використання доходів неприбуткової організації та фінзвітність?

У Тернополі СБУ затримала 
поліцейського-хабарника
Служба безпеки України спільно з внутрішньою безпекою 

Нацполіції та прокуратурою викрила на хабарі оперативника 
Управління захисту економіки НП в Тернопільській області.

Старший лейтенант поліції вимагав у місцевого посадовця 500 
доларів США за непритягнення чиновника до відповідальності у 
зв’язку із виявленими неточностями в електронній декларації. Спів-
робітники СБУ затримали здирника «на гарячому» під час отриман-
ня 200 доларів — частини обіцяної «винагороди».

За вказаним фактом прокуратурою області проводиться до-
судове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 
(одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. 
Тривають слідчі дії.

Доцент  агротехнічного інституту 
попалася на хабарі
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі до-

цента однієї із кафедр Бережанського агротехнічного інституту.
Правоохоронці встановили, що зловмисниця вимагала у студен-

та вісім тисяч гривень за сприяння в успішному захисті дипломної 
роботи. Оперативники спецслужби затримали доцента у робочому 
кабінеті під час отримання частини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального 
кодексу України. Триває досудове слідство.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області

На Тернопільщині аптеки продовжують долучатися до програми  
«Доступні ліки», яка почала діяти в Україні 1 квітня 2017 року 
Наразі вже укладено угоди з 67 суб’єктами господарської діяльності, а це 232 аптеки, які відпускають ліки за 
рецептами безкоштовно або з невеликою доплатою. Виписано 121 885 рецептів. Такі дані на щотижневій на-
раді були озвучені в. о. начальника управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Тетяною Скарлош.
Серед районів лідери — Гусятинщина та Чортківщина, де у програмі «Доступні ліки» задіяно найбільшу кількість аптечних за-

кладів — по 22. Друге місце розділили Тернопільський та Бучацький райони. Там до урядової програми долучилися по 16 аптечних 
закладів. Третє місце посідає Теребовлянський район, де залучено 15 аптек. Найбільша кількість хворих, які вже отримали лікарські 
засоби, — у Бережанському, Борщівському, Козівському та Чортківському районах. У кожному з цих районів отоварили виписані 
рецепти по 4 тисячі осіб. Серед ОТГ найбільша кількість отоварених рецептів — 272 — у Скала-Подільську.

Нагадаємо, на реалізацію програми «Доступні ліки» уряд спрямував 500 млн грн, з яких 13 млн 671 тис. — на Тернопільщину. Таким 
чином, це дозволить пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою отримувати ліки 
безкоштовно або з незначною доплатою, що має на меті зменшити смертність, а також покращити стан здоров’я жителів області. При 
цьому, з метою удосконалення програми «Доступні ліки» Тернопільська обласна державна адміністрація внесла пропозицію розши-
рити перелік медичних препаратів, зокрема, включити до неї комбіновані.

Детальніше з усіх питань щодо реалізації програми «Доступні ліки» можна звертатися на урядову «гарячу лінію» 15-45 або ж 
на «гарячу лінію» управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА за номером телефону — (0352) 52-10-71.

Тpетiй piк Пpезидентa Петpa Пopoшенкa
7 червня 2014 року Петро Порошенко склав у парламенті присягу на вірність україн-
ському народу.

У Тернопільській ОДПІ нагадують, що змінами, вне-
сеними до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу Законом 
№ 1797, встановлено, що неприбуткові підприємства, 
установи, організації подають звіт про використання до-
ходів (прибутків) неприбуткової організації. Водночас, 
професійні спілки, їх об’єднання та організації профспі-
лок, утворені в порядку, визначеному законом, звітують 

тільки у разі порушення п. 133.4 ст. 133 Кодексу.
Фінзвітність є додатком вищезгаданого звіту та її не-

відкладною частиною.
Тому, професійним спілкам, їх об’єднанням та 

організаціям профспілок, які не порушують вимо-
ги Кодексу, за підсумками 2017 року подавати звіт 
та фінзвітність не потрібно.

Так, за наявності письмової згоди на це батьків 
(усиновлювачів), піклувальника або органу опіки 
та піклування така особа може бути зареєстрова-
на як підприємець. У цьому разі особа набуває повну 
цивільну дієздатність із моменту державної реєстрації 
її як підприємця. При цьому повна цивільна дієздат-
ність, надана громадянину, поширюється на всі ци-
вільні права та обов’язки.

Зазначимо, що цивільною дієздатністю громадя-
нина є його здатність своїми діями набувати для себе 

цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також 
здатність своїми діями створювати для себе цивільні 
обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відпові-
дальність у разі їх невиконання.

Докладні консультації – у Центрі обслуговуван-
ня платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за те-
лефоном 43-46-10.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ

Медичній реформі бути!
8 червня народні депутати з другої спроби ухвалили у першому читанні урядовий законопроект № 6327  
«Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».
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Почесне звання «Заслужений пра-
цівник соціальної сфери України» 
присвоєно начальникові служби 
у справах дітей Тернопільської 
районної державної адміністра-
ції Олександру Романцову. Про це 
йдеться в Указі, який, з нагоди Дня за-
хисту дітей, підписав президент Укра-
їни Петро Порошенко. 
Почесне звання присвоєно за ваго-
мий особистий внесок у забезпечен-
ня реалізації державної політики у 
сфері соціального захисту дітей, ство-
рення умов для їх всебічного розви-
тку та високий професіоналізм. 

Президент Порошенко підписав закон, що передбачає збіль-
шення мінімального розміру аліментів на одну дитину з 30% 
до 50% прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум для дітей 
до 6 років становить з 1 січня 2017 пo 30 квітня — 1 355 гривень, 
з 1 травня пo 30 листопада — 1 426 гривень, з 1 грудня — 1 492 
гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 пo 30 квітня 
— 1 689 гривень, з 1 травня пo 30 листопада — 1 777 гривень, з 1 
грудня — 1 860 гривень.
Окрім того, стягувач аліментів має право звернутися до суду із зая-
вою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 
на 1 дитину — 1/4, на 2 дітей — 1/3, на 3 і більше дітей — половини 
заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше ніж 10 про-
житкових мінімумів на дитину відповідного віку.

В області працює «гаряча лінія» з питань оздоровлення дітей. 
З метою оперативного реагування та вирішення проблемних пи-
тань, які виникатимуть під час оздоровчої кампанії, у відділі сім’ї 
та молоді облдержадміністрації з 25 травня працює «гаряча теле-
фонна лінія» — 23 49 77. Про це повідомив начальник відділу сім’ї 
та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. «У 2017 році в області 
планують розпочати роботу 377 закладів оздоровлення та відпо-
чинку. З них: 9 стаціонарних заміських закладів оздоровлення та 
відпочинку, 5 дитячих санаторіїв, 345 мовних та таборів із денним 
перебуванням дітей, 4 табори праці та відпочинку, 14 наметових 
містечок», — констатував Ігор Чорний.
Відділом сім’ї та молоді облдержадміністрації під час літнього 
оздоровлення будуть організовані тематичні зміни: для розви-
тку творчих здібностей — «Таланти Тернопільщини»; для ліде-
рів учнівського самоврядування — «Лідер»; зміни національно-
патріотичного виховання — «Нащадки славного роду»; для кращих 
дітей-інформатиків — «Юний інформатик».
«Вартість перебування дітей у дитячих закладах області є найниж-
чою в Україні і становить від 180 до 200 грн. за ліжко/день», — за-
уважив Ігор Чорний.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що остаточ-
но скасувала обов’язкове працевлаштування студентів. 
«Обов’язкове працевлаштування було скасовано ще минулого 
року, однак працевлаштування студентів-медиків залишили у 
зв’язку з позицією профільних установ. Тепер і вони можуть ре-
алізувати своє конституційне право на вільний вибір місця по-
дальшої роботи», –— пояснила міністр освіти і науки України Лі-
лія Гриневич.
Нагадаємо, що раніше студенти, які навчалися за державним за-
мовленням, повинні були відпрацювати три роки на тому підпри-
ємстві, куди їх направив навчальний заклад за розподілом. У ви-
падку, якщо випускник не мав бажання працювати, йому надавали 
право відшкодувати гроші за навчання. Відпрацювання контролю-
вала фінансова інспекція.

З 1 травня 2017 року мав відбутися перерахунок житлових 
субсидій на літній період, але у зв’язку зі змінами до законо-
давства призначення і перерахунок субсидій призупинено 
на короткий термін. Зокрема, це стосується внесення змін до 
програмного забезпечення, яке необхідне для здійснення таких 
операцій. Про це розповів директор департаменту соціального 
захисту населення Тернопільської ОДА Вадим Боярський. За його 
словами, внесення певних змін до порядку призначення і пере-
рахунку житлових субсидій полягають в наступному: якщо раніше 
при розрахунку субсидії брали дохід за попередній рік, то тепер 
— за попередні чотири квартали.
Тобто, якщо сім’я звернулася за призначенням субсидії у травні 
цього року або термін усіх субсидій закінчився 30 квітня (із закін-
ченням опалювального періоду), то дохід для обчислення субсидії 
береться за перший квартал цього року і три квартали попере-
днього року. 
«Ця зміна законодавства потребує суттєвого удосконалення про-
грамного забезпечення. Відтак, доки не будуть здійснені всі необ-
хідні організаційні заходи, мешканцям області, які мали житлову 
субсидію у минулому літньому періоді, варто сплачувати за спо-
житі житлово-комунальні послуги в розмірі обов’язкової плати за 
послуги, яка діяла у відповідному періоді.

Урочиста академія з нагоди відзначення 125-ї річниці від дня 
народження Патріарха Йосифа Сліпого відбудеться у неділю, 
11 червня, у ПК «Березіль». У програмі академії — духовне слово 
архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія 
Семенюка. Крім цього, виступлять солісти, хор та камерний ор-
кестр заслуженої капели України «Трембіта». Початок заходу о 17 
год. Вхід вільний.

Асоціація велосипедистів Тернопілля запрошує тернополян та 
гостей міста взяти участь у традиційному, щорічному «Вело-
дні». Акція відбудеться 11 червня на Театральному майдані у 
Тернополі. Початок свята — о 10 год. Старт велопробігу — о 12 
год. Організатори дійства запланували велосипедні забави, цікаві 
майстер-класи, а також спортивні змагання, велопробіг вулицями 
міста, показові виступи спортсменів, змагання з велоспринту, ве-
лопікнік.

Новини | Коротко про головнеНа часі

Реформи | Інспекція праці

Реформи | Пенсійне забезпечення

Духовне

Відтепер у сільських, селищних і міських 
радах будуть свої інспектори праці
У зв’язку із реформою децентралізації та тим, що повноваження делегуються на місця, 
у сільських, селищних та міських радах об’єднаних територіальних громад будуть свої 
інспектори праці. Їм не потрібно буде жодних дозволів для перевірок у юридичних та 
фізичних осіб, які використовують найману працю, і здійснюватимуть вони ці перевір-
ки у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань.  

Тернопільщина готується до 
Загальнонаціональної прощі у Зарваниці 
Близько 100 тис. паломників очікують на прощі в Зарваниці цього року.  
Про це повідомив 1 червня під час засідання організаційного комітету архієпископ і митропо-
лит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій (Семенюк).

Тpетiй piк Пpезидентa Петpa Пopoшенкa
7 червня 2014 року Петро Порошенко склав у парламенті присягу на вірність україн-
ському народу.

Умови виходу на пенсію залежатимуть від розміру 
страхового стажу та будуть справою вибору кожного
Розмір пенсій визначатимуть відповідно до суми сплачених внесків до Пенсійного фон-
ду, кошти якого належать виключно учасникам пенсійної програми, про це розповів 
міністр соціальної політики Андрій Рева. 

Як cвiдчaть pезультaти oпитувaння фoнду 
«Демoкpaтичнi iнiцiaтиви» iменi Iлькa Кучеpiвa, 
нaйбiльшим дocягненням Пpезидентa Петpa 
Пopoшенкa є безвiзoвий pежим мiж Укpaїнoю тa 
Євpoпейcьким Coюзoм — тaк ввaжaють 50 iз 65 oпи-
тaних екcпеpтiв. Водночac 19 нaзвaли пpoдoвження 
caнкцiй пpoти Pociї тa збеpеження aнтиpociйcькoї 
кoaлiцiї, 12 — пocилення oбopoнoздaтнocтi тa 
пpoдoвження pефopм ЗCУ, 10 — вiднocну cтaбiлiзaцiю 
пoлiтичнoї cитуaцiї, недoпущення гocтpoї пoлiтичнoї 
кpизи, вiдcутнicть пoзaчеpгoвих вибopiв ВP, ще 
10 — cтaбiлiзaцiю cитуaцiї нa фpoнтi, вiдcутнicть 
пoвнoмacштaбних вiйcькoвих дiй.

Так, за словами начальника 
управління Держпраці України 
у Тернопільській області Наталії 
Рус, нині відбувається перехід на 
новий порядок здійснення контр-
олю за дотриманням законодав-
ства про працю. Відповідна по-
станова, затверджена Кабміном, 
набула чинності 26 квітня цього 
року. Зокрема, на переконання На-
талії Рус, саме цей порядок зможе 
значно покращити ефективність 
контрольних заходів з питань по-

долання незадекларованої праці і, 
безперечно, позитивно вплине на 
стан оплати праці найманих пра-
цівників.

Водночас вона зауважила, що 
відповідні органи місцевого само-
врядування за бажанням зможуть 
мати у своєму штаті державних 
інспекторів праці, контрольні 
повноваження яких будуть під-
тверджуватися службовим по-
свідченням, яке видає Держпраця. 
Підставою для видачі посвідчення 
інспектора праці посадовій особі 
виконавчого органу ради є лист 
сільського, селищного, міського 
голови, до якого додається запо-
внена картка обліку даних інспек-
тора праці відповідно до форми, 
затвердженої Мінсоцполітики. 

«У зв’язку із цими змінами ін-
спектор на місці може приймати 
рішення щодо інспекційних від-
відувань або невиїзних інспек-
тувань інспекторами праці у 
юридичних осіб, включаючи їх 
структурні та відокремлені під-

розділи, які не є юридичними 
особами, та фізичних осіб, які ви-
користовують найману працю. 

Зокрема, на місця передають-
ся повноваження по трьох осно-
вних блоках — дотримання міні-
мальних гарантій оплати праці, 
забезпечення права людини 
на безпечні умови праці та на 
оплату цієї праці та виявлення 
нелегальної зайнятості. Що сто-
сується управління Держпраці, 
то воно, крім своїх безпосередніх 
функцій, також буде здійснювати 
нагляд за додержанням законо-
давства про працю відповідними 
органами місцевого самовряду-
вання. Власне, до затвердження 
Мінсоцполітики України форм 
посвідчення інспектора праці, ви-
дачі посвідчень і внесення їх до 
реєстру посвідчень інспекторів 
праці всі перевірки з питань до-
держання законодавства про пра-
цю призупинені», — наголосила 
Наталія Рус.

Він пояснив, що, за розрахунка-
ми Пенсійного фонду, українські 
пенсіонери отримують пенсію, в 
середньому, протягом 18 років. 
Тому однаковий час виходу на 
пенсію, без урахування тривалості 
страхового стажу, призводить до 
того, що за рахунок людей, які все 
життя працювали та сплачували 
внески, фінансується збільшення 

розміру пенсійного забезпечення 
тих, хто на такі пенсії не заробив.

«Якщо ми говоримо про спра-
ведливість у пенсійному забезпе-
ченні, то повинні бути і різні умо-
ви виходу на пенсію людей, які 
різну кількість років брали участь 
у пенсійній програмі. Це не є під-
вищенням пенсійного віку, адже 
в такому випадку пенсійний вік 

підвищувався би для усіх. Тому ті, 
хто мають повний страховий стаж 
і виконали умови пенсійної про-
грами, — виходять у 60 років, а ті, 
хто мають 15 років стажу і мінімі-
зували свої витрати, — вийдуть у 
65 років. Цим ми встановлюємо 
принцип, за якого вік виходу на 
пенсію залежить від вибору кож-
ного», — пояснив Андрій Рева.

Він повідомив, що у п`ятницю, 14 липня, вирушить колона прочан від 
архікатедрального собору. Їх супроводжуватимуть машини Державтоін-
спекції та «швидкої допомоги». На маршрутах руху прочан будуть діяти в 
посиленому режимі медичні пункти, розташовані у стаціонарних медуста-
новах відповідних сіл та селищ.

У суботу, 15 липня, Блаженнійший Святослав та кардинал Леонардо 
Сандрі зустрінеться з молоддю. Традиційно буде похід зі свічками до чу-
дотворного місця.

«Зважаючи на важливість цієї події, всі, хто причетний до організації 
прощі, мають докласти максимум зусиль, щоб забезпечити високий рі-
вень її проведення», — зауважив голова обласної державної адміністрації 
Степан Барна. Під час наради обговорили питання водопостачання, по-
жежної безпеки, охорони, ремонту доріг тощо. За підсумками наради го-
лова обласної державної адміністрації дав відповідні доручення.
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Комп’ютери у сільських 
магазинах
Сьогодні понад півтора тисячі краян працюють у Тернопіль-
ській облспоживспілці, яку двадцять років поспіль очолює 
досвідчений фахівець Михайло Лазар. У державну казну 
кооперативне об’єднання Тернопілля щороку сплачує понад 
35-38 млн грн і, безперечно, впродовж кільканадцять років 
входить у трійку лідерів загальнодержавного галузевого 
відомства.

У 2002 році облспоживспілка розпочала процес реформування своїх 
магазинів в усіх райцентрах та інших населених пунктах. Створила своє-
рідний бренд — супермаркети «ТЕКО».

В умовах постійної конкуренції з торговельниками Києва, Львова, Хар-
кова місцеві кооператори добре вивчили запити покупців, асортимент 
товарів харчової і промислової групи. В усіх сільських магазинах Терно-
пільщини провели капітальний ремонт, встановили опалення, холодильні 
установки.

— Упродовж останніх років почали розвивати так звану торгівлю «на 
залах» — розповідає Михайло Павлович. У великих супермаркетах вста-
новили спеціальне обладнання, випікаємо булочки, багети, батони, хліб 
із висівок та житнього борошна. Наша торгівельна мережа ввела у свій 
асортимент кулінарні вироби. В магазинах створили кутки з реалізації 
продукції, яку виробляють місцеві сільгоспвиробники та фермери.

Завдяки комп’ютерному обліку продавець орієнтується в номенклатурі 
з 11–ти тисяч найменувань і має змогу оперативно обновити товар. Для на-
рощування масштабів торгівлі кооперація має відповідну базу, транспорт.

Сьогодні в області діють 370 закладів «ТЕКО», свого відкриття чекає 
ще майже сотня тимчасово закритих. І тут керівник споживчого товари-
ства Тернопільщини Михайло Лазар розраховує на всебічну підтримку голів 
об’єднаних територіальних громад, сільських старост і місцевих депутатів.

Ярослав Бачинський. Фото автора. 

Знайомство зблизька   

Час місцевий

Софія Жаворонко — шкільний президент та журналіст
Народилася Софійка 28 жовтня 

у році, яким закінчилося двадцяте 
століття і друге тисячоліття, у селі 
Забойки нашого району. Тут ми-
нули найкращі безтурботні дитячі 
роки, тут  закінчила чотири класи 
початкової школи. Потім перейшла 
до Почапинської. У цій школі було 
усе нове й особливе. Багато вчите-
лів, багато предметів, а ще — на-
сичене позашкільне життя, у вир 
якого з часом Софійка пірнула. У 
дев’ятому класі її обрали заступ-
ником президента шкільного пар-
ламенту «Первоцвіт», а у десятому 
Софія Жаворонко вже його очолю-
вала. «Спочатку я не підозрювала, 
яку відповідальність беру на себе, 
— ділиться Софійка. — Думала: 
впораюся легко, адже це ж не дер-
жавний парламент, а шкільний. Але 
все виявилося набагато складніше. 
За все, що відбувається у школі піс-
ля уроків, доводиться відповідати 
мені. Приміром, коли готуємо якусь 

урочистість, разом із педагогом-
організатором Марією Крамар, 
моїм класним керівником Світла-
ною Піговською та іншими вчителя-
ми й учнями узгоджуємо сценарій, 
пишемо список задіяних осіб, на-
магаємося наперед продумати всі 
деталі, щоб все пройшло якнайкра-
ще, щоб захід не лише запам’ятався, 
розважив, а й приніс користь. Потім 
я маю про все це описати у нашому 
шкільному та класному літописі, 
опублікувати в соцмережах, віді-
слати в газету «Подільське слово». 
Нині нікому з дітей не цікаво під 
час того чи іншого дійства спокійно 
стояти й слухати тих, хто виступає. 
Усі хочуть бути якимсь чином за-
діяні. Тому ми практикуємо флеш-
моби. Кожен відчуває себе учасни-
ком дійства. У нас, в Почапинській 
школі, нікому не дають нудьгувати. 
Ми цілий рік у русі. Щоразу органі-
зовуємо якісь заходи. Цього року 
особливо запам’яталися Великодні 

дійства, проведені за українськими 
християнськими традиціями. Дуже 
зворушила зустріч з учасником Єв-
ромайдану Володимиром Палигою. 
Спілкуючись із цією людиною, ми 
переносилися у вир трагічних сто-
рінок новітньої історії України».

Софія Жаворонко зі скромнос-
ті не розповіла, що брала участь 
у численних конкурсах, шкільних, 
районних, обласних предметних 
олімпіадах, у яких часто перема-
гала. Цьогоріч Софія з відзнакою 
закінчила Тернопільську музичну 
школу №1 імені Василя Барвінсько-
го (народний відділ, клас бандури). 
У дівчини є велика мрія навчатися у 
Львівському національному універ-
ситеті ім. Івана Франка й стати жур-
налістом. Бажаємо та щиро віримо, 
що мрія Софійки стане реальністю. 
Адже дівчина для її здійснення вже 
нині зробила дуже багато.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

«Дуже люблю свою школу. 
Не повірите, але коли моя 
сім’я переселилась із села 
Почапинці до Тернополя, 
я п’ять років доїжджала з 
міста до рідної школи, щоб 
лише бути зі своїми одно-
класниками й улюбленими 
вчителями. У місті таких, 
напевно, немає», — сказа-
ла у телефонній розмові 
учениця вже одинадця-
того класу Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Софія 
Жаворонко. Цю дівчинку 
поважають учителі й одно-
класники, вона — шкільна 
активістка і, як з’ясувалось, 
моя колега. Але все за по-
рядком.

Заповіт при свідках
Правова допомога

Продавець Надія 
Гриневич з с. Забойки 
в обласній системі 
сільських крамниць 
«ТЕКО» працює з 
2000 року, а в тор-
гівлі — з 1987.

Право на заповіт здійснюєть-
ся особисто фізичною особою з 
повною цивільною дієздатністю.

Заповіт, як правочин, безпо-
середньо пов’язаний з особою 
заповідача, повинен бути здій-
снений ним особисто. Вчинення 
заповіту через представника не 
допускається.

Як правило, заповіт склада-
ють у письмовій формі із зазна-
ченням місця й часу його скла-
дення, дати й місця народження 
заповідача та має бути особисто 
підписаний заповідачем.

Здебільшого заповіти скла-
дають на користь рідних або 
близьких. Звичайною є ситуація, 
коли після смерті спадкодавця 
родичі, керуючись матеріальни-
ми цілями, намагаються оспо-
рити цей правочин, визнавши 
його недійсним. Заінтересовані 
особи під час оспорювання за-
повіту посилаються на те, що 
правочин укладено під приму-
сом, у стані неосудності або на 
не справжність підпису на доку-
ментах тощо.

Тому частиною першою 
статті 1253 Цивільного кодексу 
України (далі — ЦК України) 
передбачено, що на бажання 

заповідача його заповіт може 
бути посвідчений при свідках.

Крім цього, у частині другій 
статті 1253 ЦК України зазначе-
но випадки, в яких присутність 
двох свідків під час посвідчення 
заповіту є обов’язковою, а це 
відбувається саме тоді, коли за-
повідач через фізичні вади не 
може сам прочитати заповіт.

Присутність свідків необхід-
на для підтвердження стану, в 
якому перебував заповідач на 
момент посвідчення заповіту.

Процесуальне значення учас-
ті свідків у посвідченні заповіту 
полягає у тому, що при них від-
буваються дії щодо посвідчення 
заповіту.

Свідками можуть бути лише 
особи з повною цивільною дієз-
датністю. 

Не можуть бути свідками: но-
таріус або інша посадова, служ-
бова особа, яка посвідчує за-
повіт, спадкоємці за заповітом, 
члени сім’ї та близькі родичі 
спадкоємців за заповітом, осо-
би, які не можуть прочитати або 
підписати заповіт.

Для з’ясування терміна «члени 
сім’ї та близькі родичі» необхід-
но,  передусім, керуватися нор-
мою статті 3 Сімейного кодексу 
України (надалі — СК України). 
Згідно з частиною другою статті 
3 СК України, сім’ю складають 
особи, які спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом, ма-
ють взаємні права та обов’язки. 
Водночас, відповідно до абзаців 
другого та третього статті 3 СК 
України, спільне проживання як 
необхідна умова віднесення осіб 

до членів сім’ї не стосується ді-
тей спадкодавця, а також друго-
го з подружжя, який з поважних 
причин не проживав спільно з 
ним. Зміст статті 2 СК України 
дає можливість поділити членів 
сім’ї на дві групи. До першої гру-
пи належать дружина (чоловік) 
спадкодавця, його батьки (уси-
новителі) та діти (усиновлені) 
(частина перша цієї статті), а 
до другої — баба, дід, прабаба, 
прадід, онуки, правнуки, рідні 
брати та сестри, мачуха, вітчим, 
падчерка та пасинок спадко-
давця (частина друга цієї стат-
ті). При цьому до членів сім’ї 
можуть бути віднесені й інші 
особи (частина друга статі 3 СК 
України). 

Свідки, при яких посвідчено 
заповіт, зачитують його вголос 
та ставлять свої підписи на 
ньому. У текст заповіту зано-
сять відомості про їх особи.

Нотаріус на прохання особи 
записує заповіт із її слів власно-
ручно або за допомогою загаль-
ноприйнятих технічних засобів. 
У цьому разі заповіт має бути 
вголос прочитаний заповідачем і 
підписаний ним. Про це зазнача-
ється ним перед його підписом.

Нотаріус, інша посадова, 
службова особа, яка посвідчує 
заповіт, свідки не мають права 
до відкриття спадщини розго-
лошувати відомості щодо факту 
складання заповіту, його змісту, 
скасування або зміни заповіту.

Головне територіальне  
управління юстиції  

у Тернопільській області

Загальний порядок прийняття в експлуатацію  
закінчених будівництвом об’єктів
Відносини у сфері державної реєстрації 

права власності на збудовані об’єкти неру-
хомого майна нерозривно пов’язані з зако-
нодавством у галузі містобудування, а саме 
із Законом України «Про регулювання міс-
тобудівної діяльності» від 17.02.2011 року 
№3038-VI (далі-Закон).

Відповідно до норм вказаного Закону, 
обов’язковою умовою створення об’єкта 
містобудування як об’єкта цивільно-
правових відносин, щодо якого можуть 
виникати речові права, є прийняття такого 
об’єкта в експлуатацію.

Статтею 39 Закону та Постановою Ка-
бінету Міністрів України «Питання при-

йняття в експлуатацію закінчених бу-
дівництвом об’єктів» від 13.04.2011 року 
№461 визначено, що об’єкти I-III катего-
рії складності вводяться в експлуатацію 
шляхом реєстрації декларації про го-
товність об’єкта до експлуатації в органі 
державного архітектурно-будівельного 
контролю (далі -ДАБК), а об’єкти IV-V 
категорії складності вводяться в експлуа-
тацію на підставі акта готовності об’єкта 
до експлуатації та шляхом оформлення 
сертифіката відповідності, який також 
видається ДАБК.

Вказане, безумовно, спрямоване на ре-
алізацію положень статті 331 ЦК. Оскіль-

ки Закон України «Про регулювання міс-
тобудівної діяльності» набув чинності з 
12 березня 2011 року, пунктом 9 розділу 
V «Прикінцеві положення» передбачено 
певний строк для проходження процедури 
прийняття в експлуатацію об’єктів будів-
ництва, збудованих без дозволу на вико-
нання будівельних робіт, за результатами 
їх технічного обстеження.

Зокрема, до таких об’єктів було відне-
сено індивідуальні (садибні) житлові бу-
динки, садові, дачні будинки, господарські 
(присадибні) будівлі і споруди, збудовані у 
період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 
2011 року.

Тому індивідуальні (садибні) житлові бу-
динки, садові, дачні будинки, господарські 
(присадибні) будівлі і споруди, прибудови 
до них, збудовані у період до 5 серпня 1992 
року, не підлягають проходженню про-
цедури прийняття в експлуатацію, у тому 
числі по окремо визначеній «спрощеній» 
процедурі. Фактично єдиним документом, 
що засвідчує факт існування такого об’єкта 
нерухомого майна й містить його технічні 
характеристики, є технічний паспорт на 
такий об’єкт, виготовлений за результатом 
його технічної інвентаризації.

Головне територіальної управління  
юстиції у Тернопільській області
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- Андрію Васильовичу, чи пам’ятаєте 
ви, коли була зроблена ця світлина? 

- Фото зроблене на Театральному май-
дані під час щорічного марш-параду духо-
вих оркестрів у травні 2000 року. Тепер ці 
заходи проводять дещо в іншому форматі, 
але багато років поспіль вони відбувалися 
дуже урочисто та красиво: шикувалися ко-
лони, кожна мала  таблицю з назвою райо-
ну, далі було дефіле з обов’язковою програ-
мою, потім маршем ішли через усе місто аж 
на Співоче поле, де завершувалося дійство 
зведеним концертом. Колону нашого райо-
ну очолювали начальник відділу культури, 
директор районного будинку культури, за 
ними йшли дівчата з квітами і наша гор-
дість —  районний духовий оркестр «Воля», 
яким керував нині вже покійний Богдан 
Процак. Фото навіює на мене приємні спо-
гади. Хоч і зроблене давно, а здається, що 
ніби вчора.

- За освітою ви — педагог. Скільки часу 
присвятили цій професії, і який він — 
«учительський хліб»?

- Я закінчив педагогічний інститут, од-
нак, ще навчаючись на останньому курсі,  
почав працювати вчителем в Острівській 
ЗОШ І-ІІІ ст. А оскільки закінчував фа-
культет початкових класів і музики, то 
мене «кинули на передову»: вчителька по-
чаткових класів пішла у декретну відпуст-
ку, і я отримав «у спадок» першокласників, 
яких вів до 4-го класу. Було цікаво і склад-
но, але мені все вдавалося. Крім Острова, 
вів ще уроки музики у Великоберезовиць-
кій ЗОШ і гурток… Вранці сідав на пер-
ший маршрут автобуса, а далі манівцями 
через села ходив завченими доріжками, як 
Сковорода свого часу. Вчителював у той 
час, коли місяцями не платили зарплату. 
Але тоді про гроші чомусь і не думалося: 
перша робота, цікавий і доброзичливий 
колектив, допитливі дітлахи, а я — по-
вний сил та енергії молодий хлопець. Так 
до 1997 року працював в Острові, а коли 
пішов директором районного БК, то, зви-
чайно, школу довелося залишити. 

Друга освіта у мене економічна, закінчив 
магістратуру за спеціальністю «Адміністра-
тивний менеджмент» у ТНЕУ. Але вчителю-
вання було для мене особливим періодом. 

- Які враження й спогади  залишили-
ся про очільництво районного будинку 
культури?

- Я прийшов директором РБК у 1997 
році — через півроку, як районний будинок 
культури перевели із Великих Бірок у ко-
лишній профспілковий будинок культури 
цукрового заводу «Поділля». На той час з 
матеріально-технічної бази там було тільки 
фортепіано. Ні апаратури, ні музичних ін-
струментів, ні належних умов. З колективів 
діяв лише ансамбль бального танцю «Про-
лісок», який, до слова, функціонує і сьогод-
ні. Отож, ми починали фактично з нуля: 
ремонти, оновлення матеріальної бази і, го-
ловне — створювали мистецькі колективи. 
Одним із завдань було відродження духо-
вої музики та духового оркестру. Ми зби-
рали людей, які мали відповідні навички, 
організовували репетиції. З інструментами 
також були неабиякі проблеми, ми шукали 
їх по сільських клубах. Пригадується, що 
перший виступ духового оркестру відбувся 
на марш-параді через півтора місяці з дня 
створення. Костюми позичили у БК «Бу-
дівельник», звичайно, не нові, але це було 
неважливо. Роки минали, частина людей 
відсіялася, їм на зміну прийшли нові. Тепер 
можу з гордістю сказати, що наш духовий 
оркестр є найкращим в області серед ра-
йонних.

- Розкажіть про «Настасівських му-
зик». З чого все починалося?

- Ще працюючи в Острівській школі вчи-
телем, я очолював ансамбль народної музи-
ки «Настасівські музики». А почалося все з 
часів навчання в інституті: ми приятелюва-
ли з хлопцями із Настасова, декотрі з них 
мали свої ансамблі, займалися музикою. 
Колектив створили напрочуд відмінний, і 
новий склад грав з початку 1990-х років, а 
вже у 1993 році отримав звання «Народний 
аматорський». Він успішно функціонує і 
гастролює донині. Об’їздили «Настасівські 
музики» з концертами всю Європу, брали 

участь у багатьох фестивалях в Україні,  
виступали на творчих звітах області в ПК 
«Україна», на ВДНГ тощо. Можна впевнено 
стверджувати, що людське визнання — це 
успіх та найкраща дяка за творчість. Хіба 
не заради цього працюють музиканти? 

- Відповідальна робота змусила вас 
віддалитися від колективу?

- На жаль, тепер виступаю з хлопця-
ми вкрай рідко, хоч і хотілося б. Передав 
повноваження керівництва колективом 
молодому і перспективному музиканту 
Ігореві Брухалю, який викладає в музучи-
лищі ім. С. Крушельницької. Він закінчив і 
консерваторію, і аспірантуру. Це прекрас-
ний цимбаліст, вірний своїй справі. Щодо 
себе, то іноді, коли є можливість і час, беру 
улюблений акордеон і граю на імпрезах чи 
концертах.

- Тривалий час ви були начальником 
відділу культури Тернопільської район-
ної державної адміністрації. Який ваш 
внесок у розвиток культури району на цій 
посаді?

- Коли я очолив відділ культури, в районі 
було 12 колективів, які носили звання «На-
родний аматорський» або «Дитячий зразко-
вий». А як ішов на посаду в районну раду, 
то їх вже налічувалося 27. Більшість із них 
— у сільській місцевості. Зокрема, дуже ба-
гато вокально-хорових, тобто, не квартетів 
чи тріо, а повноцінних хорів. Обов’язків і 
відповідальності вистачало: потрібно було 
спілкуватися з керівниками закладів куль-
тури, із сільськими і селищними головами, 
адже без їхньої підтримки неможливо  ство-
рити і вивести на відповідний рівень місцеві 
колективи. Отож, за час моєї роботи у від-
ділі культури району 15 колективів отрима-
ли звання «Народний аматорський». Такі 
досягнення, до яких причетний особисто, 
радують серце. Особливо тішать результа-
ти участі цих музикантів у творчих звітах, 
а найвищою нагородою для них є участь на 
обласному звіті Тернопільщини, який від-
бувається на найбільшій сцені держави — у 
київському ПК «Україна». Спогади про них 
залишаються у виконавців на все життя, на-
віть один такий виступ вартий того, аби хо-
дити на репетиції, вчитися чомусь новому, 
адже це — нагорода за важку працю. Також 
багато колективів запрошували і за кордон 
— на престижні фестивалі, що надзвичайно 
приємно. 

- У серпні 2009 року Указом Президен-
та України вам присвоєно почесне звання 
«Заслужений працівник культури Украї-
ни». Отримати таку відзнаку було для вас 
очікуваним чи несподіванкою?

- Я знав, що пакет документів підготу-
вали. Але це складний і тривалий процес. 
Отримують звання не більше 10% претен-
дентів, тому особливих надій я не плекав. 
Та коли мені зателефонували колеги з ОДА 
і повідомили цю радісну звістку, було над-
звичайно приємно, що масштаби робо-
ти належно оцінили, адже це була дійсно 
жертовна праця в непростих умовах. До-
водилося присвячувати весь вільний час не 
сім’ї, родині, друзям, а музиці, репетиціям, 
поїздкам, організаційним моментам. 

- Після відділу культури відбувся до-
волі стрімкий перехід: ви стали голо-
вою Тернопільської районної ради. Коло 
обов’язків значно розширилося. Важко 
було призвичаїтись? Чи не пошкодували, 
що стали на цю дорогу?

- Не можу сказати, що це був аж надто 
стрімкий перехід, адже перш ніж очолити 
Тернопільську районну раду, я був депута-
том райради впродовж трьох скликань, тож 
знав цю «кухню» зсередини. Тому для мене 
це не було щось принципово нове. Район 
знав досконало: побував у кожному селі, у 
кожній школі, у кожному закладі культури, 
клубі, бібліотеці, у багатьох ФАПах і амбу-
латоріях. Найважчим для мене було відійти 
від справ у сфері культури. Пам’ятаю, як у 
перші місяці я за інерцією йшов не у новий 
робочий кабінет, а на старе місце роботи, 
потім розвертався на півдорозі. 

- Чи вистачає часу на сім’ю? 
- Сім’я вже звикла до мого шаленого 

ритму роботи. Працюючи стільки років у 
культурі, я, зізнаюся, навіть не мав повно-
цінних вихідних, адже всі мистецькі захо-
ди проводили саме у вихідні та свята, тому 
дуже рідко бував удома. Часом брав сім’ю 
на концерти, щоб більше часу проводити 
разом. Та головне, що з їхнього боку є розу-
міння. Я дякую дружині, яка мене завжди 
підтримує. Останні два роки вона співає у 
великоберезовицькому хорі, ходить на ре-
петиції, виступає на концертах. Щодо ді-
тей, то вони обоє причетні до мистецтва. 
Дочка — учасниця вокального ансамблю та 
хору смт Велика Березовиця, син танцює в 
колективі «Сонечко» (ПК «Березіль»), тож 
нам є про що поговорити, і вони з розу-
мінням ставляться до того, що я постійно 
зайнятий. Звичайно, відчуваю, що дітям, 
мабуть, бракувало моєї батьківської уваги 
свого часу, хотілося б усе надолужити, але 
сподіваюся, що вони не тримають на мене 
образу.

- Маєте якесь хобі?
- У кожного свої захоплення. Хтось ре-

лаксує на полюванні, хтось під час гри у 
більярд чи на риболовлі, а я отримую задо-
волення, коли на мистецьких заходах беру 
в руки музичний інструмент. Це знімає на-
пругу та дарує приємні емоції. Цікавлюся 
також футболом, активно вболіваю за наші 
команди, намагаюся бувати на спортивних 
заходах і щиро вірю у відродження район-
ного футболу, адже процес уже розпочав-
ся.

- Якби сьогодні довелося залишити по-
літику, чим би ви зайнялися?

- Громада довірила мені цю посаду, за що 
я людям щиро вдячний, тому робитиму усе 
від мене залежне, аби з гідністю виконува-
ти покладені на мене обов’язки. Про те, чим 
займатимуся, коли завершиться каденція, я 
ще не думав. Ймовірно, повернуся у сферу 
культури й мистецтва, бо це —  найближче 
до серця. Починати бізнес вже, мабуть, піз-
но, та й душа до нього не лежить. 

- Які завдання ставите перед собою і на 
посаді, і в житті?

- Головне завдання на посаді – забезпе-
чити продуктивну роботу Тернопільської 
районної ради на благо громади. Сподіваю-
ся, що задумане вдасться втілити в життя, 
адже амбітних планів багато. Щодо осо-
бистого життя, то хотілося б більше уваги 
приділяти рідним, подорожувати з сім’єю, 
пізнавати світ, адже він такий безмежний і 
цікавий…

Наше спілкування завершується —  у 
Андрія Васильовича ще багато справ, які 
потрібно зробити сьогодні… І так що-
дня. Рутина? Ні, каже він і додає: «Кожен 
новий день — це можливість зробити на-
ступний ще кращим». 

Лілія КУЛЕНИЧ.

Андрій Галайко: «Кожен новий день —  
це можливість зробити наступний ще кращим»

Започатковуючи рубрику "Фотоархів", присвячену 50-річчю "Подільського слова", ми обіцяли читачам, що писатимемо 
про людей, зображених на світлинах, зроблених у різних роках кореспондентами тижневика, про те, як склалися їхні 
долі, як живуть і чим займаються вони тепер.
На фото №6, опублікованому у ювілейному випуску газети, ми побачили тоді ще директора районного будинку культу-
ри, нині вже голову Тернопільської районної ради Андрія Васильовича Галайка. Із ним наша сьогоднішня розмова.
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Велике враження справив Зам-
ковий турецький міст, побудова-
ний без жодного кріплення. Це 
— суцільний кам’яний мур, який 
нагадує греблю. За свідченнями 
істориків, аналогів на теренах 
України немає.

Далі наша увага була прикута 
до Кам’янець-Подільської фор-

теці.  Старовинні мури, укріплення, високі вежі — все це перенесло 
нас у давні часи. Із розповіді екскурсовода дізналися, що саме тут 
у 1818-1823 роках був ув’язнений український Робін Гуд — Устим 
Кармелюк — ватажок селянських бунтів проти поміщиків. У дворі 
старовинної пам’ятки бачили боргову яму, куди кидали тих, хто не 
платив податків.

Ще одним із вражаючих об’єктів фортеці є величезний колодязь, ви-
січений у скельній породі, завглибшки сорок метрів. Воду діставали за 
допомогою величезного дерев’яного колеса, яке крутили в’язні.

Також багато позитивних емоцій отримали від побаченого у Хотині.
Хотинська фортеця належить до семи чудес України і є державною 

історичною пам’яткою. Ми оглянули будівлі внутрішнього двору, скла-
ди, казарми, підземелля, вежі. В центрі замкового подвір’я теж викопа-
но величезний колодязь, але завглибшки вже 65 метрів і завширшки 3 
метри.

Це була чудова екскурсія, яка подарувала всім незабутні враження!

Духовне

Добрі справи

Мандруючи рідним краєм

Посвята лозівчан у члени Марійської дружини

Празник у Костянтинівці
Це невеличке село належить до Малоходачківської сільської ради. Тут розташована 
церква Святого Духа. У неділю, в день святкування Трійці, тут відбулася урочиста 
Літургія, яку відправив парох Малого Ходачкова та Костянтинівки о. Василь Сліпчук. 
Люди пили освячену воду й щиро молилися за те, щоб в Україні якнайшвидше закінчи-
лася війна й запанував мир.

Екскурсія до Кам'янця-Подільського
30 травня 2017 року учні Забойківської  школи разом з учителями Людмилою Василівною Боднар, Наталією Ігорівною Козача, Ганною Андріївною 
Сорочук, Оксаною Анатоліївною Шпуляк, Оксаною Зіновіївною Польовою  та  директором школи Любов Євгенівною Бінч  і батьками відвідали 
архітектурні пам’ятки Поділля у містах Кам'янець-Подільський та Хотин.

Радість для малечі
Тепло і затишно, як у родинному колі, відбулося відкрит-
тя та освячення дитячого майданчика в селі Великий 
Глибочок 4 червня 2017 року.
Батьки й діти щиро дякували сільському голові Надії Іванівні За-

рівній за добре зроблену справу.

Першої неділі червня, коли християни відзначають день 
Святої Трійці, хлопчиків й дівчаток села Лозова при-
йняли в Марійську дружину —релігійну спільноту, що 
плекає дитячу любов до Пречистої Діви Марії і має за 
мету виховати своїх членів добрими християнами.
Церковні дзвони зібрали усіх жителів у храм Первоверховних апос-

толів Петра і Павла на святкову Божественну Літургію, опісля якої від-
булася церемонія посвяти. Діти, котрі виявили бажання служити Марії, 
а їх налічується сорок п’ять, у барвистих вишиванках та у спеціально 
пошитих для свята накидках проголошували присягу члена Марійської 
дружини. З рук отця Ігоря і отця Михайла діти отримали вервички і 
образочки. 

«Сьогодні просимо Духа Святого і Пресвяту Богородицю, щоби ці 
діти були гарними слугами і слугинями Марії. Щоб вона їх вела, захи-
щала, вимолила для них радість і благословення, щастя і здоров’я», — 
промовив отець Ігор.

Також священник розповів про обов’язки, які має виконувати кожен 
член Марійської дружини: раз на місяць приступати до сповіді, відвід-
увати паломницькі місця Пресвятої Богородиці, у місцевому храмі вла-
штовувати різні духовні заходи, концерти, щонеділі приходити на на-
уку катехизму і щодня тричі промовляти молитву «Богородице Діво». 

Наприкінці урочистості повноправні члени спільноти прославили 
Діву Марію виконанням гімну Марійської дружини. З нагоди свята для 
всіх накрили солодкий стіл.

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. Фото автора.

Опісля усі зібралися на сіль-
ському майдані, де відбувся 
святковий концерт. Його розпо-
чав духовий оркестр під орудою 
сільського голови Малого Хо-
дачкова та Костянтинівки Воло-
димира Берези. Гарний настрій 
подарували людям ведуча дій-
ства, завідуюча клубом села Ма-
лий Ходачків Тетяна Тихонюк та 
аматорський жіночий ансамбль 
під орудою заслуженого праців-
ника культури України Михайла 
Полюги. 

Сільський голова Володимир 
Береза подякував учасникам, 
а також усім, хто долучився до 
перекриття даху приміщення 
клубу в селі Костянтинівка, а 
найактивніших нагородив гра-
мотами. Ще довго у селі лунала 
патріотична музика, співи. А для 
молоді були організовані танці.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».  
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Школа життя

Шана матерям

«Вогонь — і добрий, вогонь — і злий»

«Від тебе, мамо, в світ ідуть дороги»
Весна і мама. Що в них спільного? Кожна з них дає життя, весна — землі, а мама — нам 
з тобою. Саме такі слова стали лейтмотивом святкового концерту у будинку культури 
села Настасів. 

Дитячий майданчик у Плотичі
У час, коли людина досліджує навколоземний про-

стір, відправляє апарати на інші планети, розкрила та-
ємницю атома, зробила відкриття в генетиці, що дало 
змогу клонувати живі організми, займається створен-
ням машини часу, щоб подорожувати не лише в про-
сторі, великою проблемою для неї стало спілкування. 
Не через телефон чи інтернет, а саме живе спілкуван-
ня.  

Люди відчувають найбільше щастя, коли зустріча-
ються. Їм уже не так цікаво дивитися телевізор, сидіти в 
соціальних мережах. Вони одягають дітей, забирають з 
диванів чоловіків і виходять з ними на вулицю, щоб, як 
колись казали, і на людей подивитись, і себе показати. 
У місті для цього є більше можливостей. У селі, як по-
відомили мені наші сільські голови, люди полюбляють 
відвідувати стадіони, коли там відбуваються футбольні 
матчі. Для сільських прогулянок, зустрічей викорис-
товують дитячі майданчики, де і дітям є де бавитись, 
і дорослим можна посидіти на лавочці та погомоніти. 
Таких місць у селах Тернопільського району за остан-
ній рік стало багато. 

На Зелені свята, у неділю, 4 червня, було 
урочисто відкрито дитячий майданчик у 
селі Плотича. 
Зібралося дуже багато людей. Приїхали гості з Тер-

нополя й інших міст. Парохи села – отці Богдан та Орест 
освятили майданчик та побажали, щоб він став місцем 
культурного відпочинку для родин, щоб тут ніколи не 

змовкали дитячі голоси. А потім ведучі Галя Лучка та 
Руслан Гармідер  запросили на святковий концерт із 
нагоди відкриття майданчика, у якому взяли участь  
діти та молодь села Плотича. Особливо сподобалися 
найменші артисти з дитячого садочку «Берізка», які 
вміють розповідати вірші, співати пісні й таночки тан-
цювати. Поетичним словом й українськими піснями 
звеселили душу Аліна та Адріана Ремус, Діана Мель-
неченко, Даринка Кривко, Юля та Софія Попільняк , 
Христя Бугай, Станіслав Матвійчук.

Сільський голова Євгеній Грицишин подякував 
усім, хто долучився до  відкриття дитячого майдан-
чика, та висловив надію, що таких місць відпочинку 
в селі буде більше. Дітей пригостили морозивом, що 
було дуже доречно, зважаючи на літню спеку. А по-
тім розпочалися розваги й конкурси, які тривали до 
вечора. 

Мені ж до душі  слова, які почула від ведучих цьо-
го свята: «Що треба для щастя і усмішки дитини? Щоб 
сонце ласкаве нам гріло щодня, оселя затишна і чуй-
на родина. Мамина пісня, щоб завжди жила, щоб зорі 
вночі у вікно зазирали, сади буйним цвітом цвіли на-
весні, пташки від зорі до зорі щебетали, бажання збу-
вались великі й малі. Щоб небо не плакало з горя важ-
кого, земля не здригалась від туги й жалю. Бажаємо 
щастя простого земного, в добрі хочем бачить Вкраїну 
свою».

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.    

18 травня 2017 року в 
Лучківському ДНЗ «Соне-
чко» відбувся районний 
семінар на тему «Стан 
безпеки життєдіяльності 
в ДНЗ. Рівень набутих 
умінь та навичок». Ця 
тема є дуже актуальною, 
адже кожен громадянин 
України має право на 
захист свого життя від на-
слідків пожеж, стихійного 
лиха та інших надзвичай-
них ситуацій.
У Лучківському ДНЗ була про-

ведена належна робота із забезпе-
чення безпеки життєдіяльності, зо-
крема щодо практичної підготовки 
дітей, вихователів, працівників до-
шкільного закладу під час пожежі.

На семінарі були присутні за-
відувачі всіх дитячих садочків 
Тернопільського району, район-
ний методист Л. Д. Біднюк, вихо-
вателі, працівники, батьки й діти. 

Вихованці нашого садочку під 
наглядом інспекторів Тернопіль-
ської третьої державної пожежної 
рятувальної частини застосовува-
ли всі вміння та навички з техніки 

безпеки, відпрацьовували їх на 
практиці у вигляді рольових ігор. 
Вони не тільки пригадували, як 
правильно поводитися у надзви-
чайній ситуації, а й намагалися 

надавати першу медичну допомо-
гу, гасити пожежу та найголовні-
ше — рятувати життя.

Інспектори Тернопільської 
третьої державної пожежно-

рятувальної частини цікаво і 
доступно розповіли дітям про 
роботу пожежників, причини і 
наслідки загоряння, засоби гасін-
ня вогню, правила поведінки у за-
димленому приміщенні, способи 
евакуації з нього, про те, як пра-
вильно діяти у разі виникнення 
пожежі.

Дітям продемонстрували по-
жежний автомобіль та обладнан-
ня в повній готовності. Всі діти 
мали можливість посидіти в ньо-
му і почуватися справжніми вог-
неборцями. Радісні й переповнені 
враженнями вони ще довго  діли-
лися ними з усіма знайомими.

Дякуємо вихователям Г. С. 
Дзюбенко і Т. Б. Осадовській, за-
відувачу ДНЗ «Сонечко» М. П. 
Бутковській, інспектору Т. І. Пир-
чу і всьому бойовому підрозділу 
пожежно-рятувальної частини, а 
також батькам наших юних вог-
неборців за практичну підготовку 
дітей.

Наталія Іванівна КУБЕНКО

У травні  українці відзначають 
гарне весняне свято, сповнене 
любові та поваги до найдорожчої 
в світі людини — мами. Ми вша-
новуємо неньку, яка подарувала 
нам життя, навчила творити до-
бро, своїми молитвами оберігає 
нас і направляє на праведну доро-
гу. Материнська ласка зігріває усе 
життя, і скільки б нам не було ро-
ків, ніжний погляд мами,  її  без-
межна любов потрібні завжди.         

Свою любов до матусь учас-
ники свята передавали у віршах, 
танцях, піснях. Розпочалося дій-
ство з благословення о. Михайла 
та о. Романа. Гучними оплесками 
зал зустрів  вихованців дитячого 
садка «Колосок», які під керівни-
цтвом вихователя С.М. Сукач та 
музичного керівника В.М. Ридз  
щиро вітали матусь. Шкільний 
ансамбль «Галичанка» виконав 
зворушливі пісні про маму та 
Україну. Зачарували глядачів 
своїм чудовим співом Василина 
Боровська, Ігор Гуцайлюк, Марія 
Стисла, Тетяна Стисла, Василина 

Шинкаренко. Хвилини гумору  
подарувала Ольга Зазуляк. Тан-
цювальне мистецтво продемон-
стрували вихованці школи танцю 
«Голден» (керівник Ю. Грибков). 

Свято, звичайно ж, не обійшло-
ся без наших славетних наста-
сівських музик. Під їх супровід у 
виконанні  Віри Ридз та Ольги За-
зуляк пролунала пісня «Біла хата».

Сільський голова Микола 

Злонкевич привітав усіх присут-
ніх зі святом, побажав здоров'я та 
мирного неба над головою. Свій 
виступ він завершив такими сло-
вами: «Всіх найдорожчих в світі 
матерів  нехай зігріє злива щирих, 
теплих слів, і хочеться, щоб на-
стрій цей святковий не полишав 
би вас ніколи».

Ольга КУРАШ, завідуюча 
бібліотекою-філією села Настасів.

«Мамо, вічна і кохана»
21 травня 2017 року в клубі села Шляхтинці  
відбувся святковий концерт до Дня матері  
«Мамо, вічна і кохана».
У теплій, родинній атмос-

фері діти вшановували і матір-
неньку, і матір-землю, і Матір 
Божу, дивували дорослих сво-
їми дзвінкими й радісними 
голосочками, майстерністю в 
танцях. Звучали лагідні пісні 
про маму, дитячий гумор, слова 
вдячності і любові, які розчу-
лювали присутніх до сліз.
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Справи приватніВітаємо!

ПРодам
Нерухомість

Продається земельна ділянка 0,10 га на 
території Підгороднянської сільської ради. 
Мальовниче місце, межує з озером та 
лісом 0961533373
Продається земельна ділянка 0,12 га 
біля с. Гаї-Шевченківські, вздовж дороги 
на с. Лозова (500 м від об’їзної дороги) 
0504010033
Продам 3-кімн. квартиру в центрі  
Тернополя, 79 кв.м, і/о, є/р, 6/9, цегл. 
0352 420342

Iнше
Ячмінь фуражний, півтони 
0973171523, 0974400604, 
0686067067
Продаю кобилу 16 років у Тернопіль-
ському районі 0673525018

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

Робота
Менеджера, автослюсаря, сторожа на 
СТО (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 44) 
0677005502, 510097.
На роботу потрібні слюсарі з ремонту 
автомобілів, офіційне працевлаштування 
0675508623

КуПлю
Куплю будинок, придатний для постій-
ного проживання, в затишному місці. 
0975421087

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

Справи приватні

Інформує служба 101

Згідно з рішення  виконавчого  комітету  Великоберезо-
вицької  селищної  ради №44 від 30.05.2017 року, ПП «Ка-
труб» визнано переможцем  конкурсу  на визначення ви-
конавця послуг з  вивезення  твердих  побутових  відходів  
на  території  Великоберезовицької  селищної ради  в смт 
Велика  Березовиця  та  с. Кип’ячка  Тернопільського  району  
Тернопільської  області з розрахунку  на 1 куб. м в розмірі:

— для  населення – 99,60 грн;  
— для  бюджетних  організацій - 99,60 грн;  
— для  інших  споживачів – 109,32 грн.

Колектив ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Баво-
рів щиро вітає з ювілеєм учителя хімії 
Наталію Володимирівну ЛАТЮК, з 
днем народження вчителя математики 
та основ християнської етики Ольгу 
Романівну КАШУБУ, з днем наро-
дження працівників школи Оксану 
Богданівну СКОЧЕЛЯС, Любов Ми-
хайлівну ЗУБИК.

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!

Колектив Територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тернопільського 
району щиро вітає з днем народження 
соціального робітника с. Домаморич 
Ганну Михайлівну ДЕМБОРИНСЬКУ.

В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з днем народження вчите-
ля німецької мови Галину Ігорівну  
КОРОЛИШИН.

Бажаємо добра на життєвій стежині 
І пригорщі повні здоров’я й краси, 
І світлої долі, завжди молодої, 
І в нинішній день, і в майбутні часи!

Працівники Ігровицького дитячого 
садка «Світ малечі» вітають з днем на-
родження кухаря Зоряну Володими-
рівну МОКРИЦЬКУ.

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.

Сердечні вітання надсилаємо го-
ловному спеціалісту відділу економіч-
ного розвитку і торгівлі Тернопільської 
районної державної адміністрації 
Мар’яні Валеріївні ЯРОШ.

Хай квітне доля у роках прекрасних
Господь дарує радість і здоров’я
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Тебе осяє світлом і любовю.

З повагою — колеги та друзі.

Колектив Тернопільського ра-
йонного територіального медич-
ного об’єднання вітає з днем на-
родження лікаря-отоларинголога 
Володимира Петровича ЛІЩЕНКА, 
лікаря загальної практики - сімейного 
лікаря Ігоря Богдановича СМАЧИ-
ЛА, лікаря-акушера-гінеколога Ната-
лію Володимирівну РУДИК, лікаря-
статистика Юлію Ігорівну ВОЙТОВИЧ,  
молодшу медсестру Ірину Романів-
ну ПОДЛЕЦЬКУ, сестру-господиню 
Оксану Петрівну ПАВЛІК, лікаря з 
медицини невідкладних станів Данка 
Володимировича БЕЛЯВСЬКОГО, 
молодшу медсестру Людмилу Миро-
нівну ГАВРАДУ, лікаря-хірурга Петра 
Володимировича КАЧАНА, молод-
шу медсестру Галину Михайлівну 
ГОРІШНУ, молодшу медсестру Любов 
Миколаївну ДОШНУ, адміністратора 
Ірину Йосипівну ГОРИЧОК, медичну 
сестру з фізіотерапії Марію Яросла-
вівну ПОСМІТЮХ, електромонтера з 
ремонту та обслуговуванню електро-
устаткування Зіновія Степановича 
РОМАНИШИНА, лікаря з медицини 
невідкладних станів Олега Романо-
вича МАШТАЛЯРА, бармена Уляну 
Петрівну ЛОСИК, столяра Андрія 
Юрійовича ВИШНЕВСЬКОГО, завід-
увача хірургічним відділенням Воло-
димира Романовича ЛІСОВСЬКОГО, 
лікаря з ультразвукової діагностики 
Людмилу Василівну РОМАНІВ, реє-
стратора Любов Петрівну ДІДУК, ме-
дичну сестру Зіновію Броніславівну 
КУЛЕШІР, медичну сестру Зоряну Зі-
новіївну БУБЕНЧИК, медичну сестру 
загальної практики - сімейної медици-
ни Наталію Степанівну ГРЕЧКУ, мо-
лодшу медсестру Галину Романівну 
СТОМАРІВСЬКУ, медсестру Мар’яну 
Андріївну ІЩУК, Віку Миколаївну 
ВОЗНЮК.

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

Вітаємо з днем народження завіду-
ючого хірургічним відділенням ТРТМО, 
депутата Тернопільської обласної 
ради Володимира Романовича ЛІ-
СОВСЬКОГО. Бажаємо вам міцного 

здоров’я, особистого щастя, родинного 
затишку, успіхів і наснаги. Хай завжди 
квітне серед вас, порозуміння, злагода 
й повага. В цей світлий святковий час 
бажаємо миру і людського тепла.

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

З повагою — колеги та друзі.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження головного спеціаліста 
відділу Державного реєстру вибор-
ців Тернопільської районної держав-
ної адміністрації Ігоря Івановича  
КАШИЦЬКОГО. 

 Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до вас!

Вітаємо з днем народження началь-
ника управління соціального захисту 
населення Тернопільської районної 
державної адміністрації Сергія Леон-
тійовича МАНДЗЮКА.

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

З днем народження вітаємо депута-
та Тернопільської районної ради Вікто-
ра Володимировича СВЕРБИВУСА.

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

З повагою — колеги і друзі.

Колектив Великоберезовицької 
селищної ради, депутатський корпус, 
члени виконавчого комітету вітають із 
днем народження секретаря виконав-
чого комітету Олександру Климівну 
КУЛЬЧИЦЬКУ, начальника ВОС Бог-
дану Богданівну СОЛТИС, членів ви-
конавчого комітету Ігоря Васильови-
ча ДРАПАКА з 30-річчям та Михайла 
Миколайовича ФУРИКА, депутата 
Володимира Івановича ЗВАРИЧА.

Святковим розмаїттям
Хай буде все життя,
Казковим довголіттям
Серед краси й добра.
Хай радість розквітчає
Прекрасну кожну мить,
Здоров’ям наділяє,
Щастям благословить!

Сердечні вітання надсилаємо дру-
жині та мамі Зоряні Володимирівні 
МОКРИЦЬКІЙ з села Ігровиця Терно-
пільського району.

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров'я у тебе було.

З повагою — чоловік Юрій,  
дочка Галина, син Олег.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
вітає технічних працівників: Окса-
ну Борисівну АНТКІВ з ювілеєм та з 
днем народження Марію Остапівну  
ГРИНІВ.

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.

Колектив Ігровицької сільськогї 
ради, депутаський корпус члени вико-
навчого комітету вітають з днем наро-
дження депутата Зоряну Володими-
рівну МОКРИЦЬКУ.

Бажаємо 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.

 Працівники відділу культури Тер-
нопільської РДА, районного будинку 
культури, Великобірківської музич-
ної школи та районна організація 
профспілки працівників культури 
щиро вітають з 35-річчям  викладача 
музичної школи Галину Володими-
рівну НИЖНИК.

Хай Вас обминають невдачі і грози,
Хай тільки від радості з’являються сльози,
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа!

«Не виховуйте дітей, вони все одно будуть 
поводитися, як ви. Виховуйте себе»

Педагогічний колектив висловлює спів-
чуття вчителю початковиx класів Костри-
бі Галині Євгенівні з приводу непоправної 
втрати — смерті  матері.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. ви-
словлює глибоке співчуття вчителю матема-
тики Головатій Галині Михайлівні з приводу 
смерті матері Зуб Поліни Михайлівни.

Шановні батьки!
Формуйте у дітей навички 

культури безпечної поведінки, 
демонструючи власним при-
кладом обережне поводження з 
вогнем, газом, водою, побутовою 
хімією, ліками. Не пошкодуйте 
декілька хвилин на розмову з ді-
тьми. Пам’ятайте, ці хвилини ви-
мірюються ціною життя. А щоб 
очікувана мить не стала початком 
великої біди, потрібно дати дітям 
чіткі знання і вміння, як діяти в 
тій чи іншій ситуації. Зауважте, 
що життя ваших дітей залежить і 
від вас самих! 

Дітям категорично забороня-
ється:

розпалювати вогнища біля бу-
дівель у населених пунктах, лісах і 
лісосмугах (особливо хвойних), по-
близу полів із хлібними злаками; 

бавитися сірниками;
вживати в їжу гриби і невідомі 

ягоди;
брати в руки отрутохімікати;

проводити дитячі ігри і розваги 
поблизу повітряних ліній електро-
передач;

наближатися ближче, ніж на 8 м 
до обірваного  електричного дроту;

самостійно, без нагляду дорос-
лих, користуватися електричними 
та газовими приладами; 

перебувати біля водойм і на воді 
без нагляду дорослих;

Щоб не допустити пожежі, необ-
хідно виконувати наступні правила 
пожежної безпеки:

зберігати сірники в місцях, недо-
ступних дітям;

не дозволяти дітям розпалювати 
багаття;

не дозволяти самостійно вмика-
ти електронагрівальні прилади;

не дозволяти користуватися га-
зовими приладами;

не допускати перегляд телепере-
дач, користування комп'ютером за 
відсутності дорослих;

не залишати малолітніх дітей 
без нагляду;

не вмикати електроприлади з 
пошкодженим дротом чи струмо-
приймачем;

не нагрівати лаки та фарби на 
відкритому вогні;

не захаращувати шляхи евакуа-
ції (лоджії, балкони, коридори);

не зберігати на балконах легко-
займисті речовини (бензин, масти-
ла, ацетон);

не палити в ліжку.
Шановні батьки! Ставтеся не-

гативно до дитячих ігор з вогнем! 
Роз'яснюйте, що пустощі можуть 
спричинити пожежу, знищення у 
вогні майна та загибель людей!

Власним прикладом навчайте 
дітей суворо виконувати протипо-
жежні вимоги. 

У разі виникнення пожежі негай-
но викликайте службу порятунку 
за телефоном «101».

Тернопільський РВ У ДСНС України у 
Тернопільській області.

Щодо виплати пенсій переселенцям
Корисна інформація

Держава розробила спеціальний порядок призначення та виплати пенсій і соціальних виплат 
з метою забезпечення принципу адресності — тобто, гроші отримує саме та людина, яка має 
на це законне право.

Сьогодні, відвідавши будь-яке відділення Ощадбанку 
з паспортом, довідкою внутрішньо переміщеної особи 
та банківською карткою, пенсіонер може здійснити будь-
яку операцію з власним рахунком (зняти готівку, опла-
тити житлово-комунальні послуги, перевірити баланс 
тощо).

Функцію фізичної ідентифікації пенсіонерів-
переселенців покладено винятково на відділення 
Ощадбанку. Для її проведення клієнти повинні особисто 
прибути в Ощадбанк із паспортом і платіжною карткою. 
Внутрішньо переміщені особи, які отримують пенсію та 
мають звичайну картку, проходитимуть процедуру фі-
зичної ідентифікації кожні три місяці. Переселенці, ко-
трі мають платіжну картку, яка водночас є електронним 
пенсійним посвідченням (ЕПП), проходять цю процедуру 
першого року кожні шість місяців, а надалі — один раз 
на рік. Для цього не потрібно відвідувати органи Пенсій-

ного фонду або соціального захисту населення. Іденти-
фікація відбувається тільки через касове обслуговування 
Ощадбанку.

Якщо особа має I або lI групу інвалідності чи досягла 
80-річного віку, фахівці Ощадбанку можуть виїхати до 
оселі такої особи за попередньою заявою. Наразі від-
ділення Ощадбанку працюють як у будні, так і в суботу 
та неділю. Варто зазначити, що 22 березня поточного 
року фізичну ідентифікацію для пенсіонерів серед пе-
реселенців, які ще не мають ЕПП, було продовжено  до 
1 травня 2017 року. Функція верифікації покладена на 
управління соціального захисту населення і відбува-
ється у два етапи:

– перевірка представниками органів соціального за-
хисту населення щодо проживання внутрішньо перемі-
щеної особи на підконтрольній українській владі терито-
рії зі складанням акта і подальшим розглядом справи на 
комісії;

– перевірка Міністерством фінансів України правиль-
ності отримання переселенцем виплат відповідно до за-
конодавства. 

Потрібно зазначити, що, згідно з законодавством,  
внутрішньо переміщена особа має право перебувати на 
непідконтрольній території 59 днів, а на 60-й соціальні 
виплати призупиняють  до з’ясування обставин. У разі 
блокування банківської картки, на яку нараховуються 
виплати, потрібно відразу звернутись у відділення Пен-
сійного фонду.

Галина ГУМНИЦЬКА, 
заступник начальника ТО УПФУ Тернопільської області.
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06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.20, 07.15, 08.20, 22.45, 23.20 

Ïîãîäà
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21.30 Íîâèíè. Ñïîðò

04.30 Ò/ñ “Òðàâìà”
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07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 01.35 ÒÑÍ

12.20 Ò/ñ “Ìàòóñi-2” 
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Íîâèíè

09.20 Ò/ñ “Êðàïëèíà ñâiòëà”
12.30 Ò/ñ “Êðàïëèíà ñâiòëà”

20.40 Ò/ñ “1942” 
22.30 Ò/ñ “Ìåññiíã: Õòî áà÷èâ êðiçü 

÷àñ”

ICTV

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.10 Ñïîðò

14.10, 16.10 Õ/ô “Ó ñìåðòåëüíié 
íåáåçïåöi”

16.35 Õ/ô “Ïîâiòðÿíèé ìàðøàë”

21.25 Ò/ñ “Ïåñ”

00.35 Õ/ô “Ëþäèíàâîâê”

04.30 Ôàêòè

09.40 Õ/ô “Ìàíäðiâêà ó çàêîõàíiñòü”

04.30 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 

06.39, 08.49 Kids Time

06.40 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
07.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
08.50 Õ/ô “Ciìåéêà âàìïiðiâ”
10.50 Õ/ô “Ìàðìàäþê”
12.40 Õ/ô “Ìîðñüêèé ïiõîòèíåöü” 
14.30 Õ/ô “Ïî äîðîçi” 
16.10 Õ/ô “Âàâiëîí í.å.” 

00.30 Õ/ô “Ñïóñê” 

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

12.50 Õ/ô “Âàëüñ  áîñòîí”
14.45, 15.30 Ò/ñ “Áóäèíîê ç 

ñþðïðèçîì”

21.00 Ò/ñ “Êëþ÷i âiä ùàñòÿ”
23.30 Õ/ô “Ñïèñ äîëi”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Íîâèíè

06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.25, 07.20, 08.25, 13.30, 23.20 

Ïîãîäà

09.00, 15.35 Ò/ñ “Àðèñòîêðàòè”
09.55 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà 

“Àíòèòåðîð”

12.40, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò

14.10 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”

19.55 Íàøi ãðîøi

21.50 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”

04.30 Ò/ñ “Òðàâìà”

1+1

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ÒÑÍ

12.20 Ò/ñ “Ìàòóñi-2” 
13.00, 14.00, 15.00, 20.15, 21.15, 

22.15 Ò/ñ “Ñâàòè - 4”
16.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”
23.20, 01.50 Õ/ô “Óáèòè Áiëëà 2”

06.00 “Ì/ô”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

11.05, 12.25, 20.40 Ò/ñ “1942” 

22.30 Ò/ñ “Ìåññiíã: Õòî áà÷èâ êðiçü 
÷àñ”

ICTV

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

10.50 Õ/ô “Ó ñìåðòåëüíié íåáåçïåöi”

13.20, 16.10 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà, 
15”

17.40, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ”

22.20 Õ/ô “Íàïåðåêið ñìåðòi”
00.25 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”

04.25 Ôàêòè

04.00, 07.00 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 

05.39, 06.55 Kids Time

05.40 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”

21.40 Õ/ô “Êîõàííÿ ç ïîïåðåäæåííÿì”
23.40 Õ/ô “Ñïóñê 2” 

07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 23.00, 

14.45 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð” 

15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð”

21.00 Ò/ñ “Êëþ÷i âiä ùàñòÿ” 
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 

íàìiðè” 
02.00 Õ/ô “Ñïèñ äîëi” 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Íîâèíè

06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

09.00 Ò/ñ “Àðèñòîêðàòè”
09.55 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”

14.10 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”

21.30 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”

04.30 Ò/ñ “Òðàâìà”

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

16.45, 19.30, 01.25 ÒÑÍ

12.20 Ò/ñ “Ìàòóñi-2”
13.00, 14.00, 15.00 Ò/ñ “Ñâàòè - 4”
16.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”
20.15, 21.15, 22.20 Ò/ñ “Ñâàòè - 5”
23.20, 01.50 Õ/ô “×îòèðè êiìíàòè” 

06.00 “Ì/ô”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

11.05, 12.25, 20.40 Ò/ñ “1942” 

22.30 Ò/ñ “Ìåññiíã: Õòî áà÷èâ êðiçü 
÷àñ”

ICTV

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

11.00, 13.20 Õ/ô “Íàïåðåêið ñìåðòi”

13.30, 16.05 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà, 15”
17.45, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ”

22.25 Õ/ô “Âîãîíü iç ïåêëà”
00.30 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”

04.35 Ôàêòè

07.40 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”

03.10, 07.02 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”

05.49, 07.00 Kids Time

05.50 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”

21.45 Õ/ô “Ìiæ íåáîì i çåìëåþ” 
23.40 Õ/ô “Ïàñòèð” 

06.10, 12.50, 05.20 Àãåíòè 

07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 23.00, 

14.45, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð” 

21.00 Ò/ñ “Êëþ÷i âiä ùàñòÿ. 
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 

íàìiðè” 

05.10 Õ/ô “Âií÷àííÿ çi ñìåðòþ”
06.30 Õ/ô “Êàòàëà” 
07.55, 09.00, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà 

ïàðòíåðè”

10.30, 17.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâè” 
12.00, 00.40 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi 

âáèâñòâà”

23.45 Ò/ñ “Êîä 100” 

04.35 Õ/ô “Íiàãàðà”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Íîâèíè

06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.25, 07.20, 08.25, 13.30, 23.20 

Ïîãîäà

09.00 Õ/ô “Êàçêà ïðî ùóðîëîâà”
10.25 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà 

“Àíòèòåðîð”

12.40, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò

14.10 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”

21.50 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”

04.30 Ò/ñ “Òðàâìà”

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

16.45, 19.30, 01.40 ÒÑÍ

12.20 Ò/ñ “Ìàòóñi-2”
13.00, 14.00, 15.00, 20.05, 21.05 Ò/ñ 

“Ñâàòè -5”
16.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”

23.40, 02.05 Õ/ô “Õi÷êîê” 

06.00 “Ì/ô”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

11.05, 12.25, 20.40 Ò/ñ “1942” 

22.30 Ò/ñ “Ìåññiíã: Õòî áà÷èâ êðiçü 
÷àñ”

ICTV

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

10.55, 13.15 Õ/ô “Âîãîíü iç ïåêëà”

13.25, 16.05 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà, 15”

17.45, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ”

22.25 Õ/ô “Íåáåçïå÷íà ëþäèíà”
00.30 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”

04.35 Ôàêòè

03.00, 07.02 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 

05.39, 07.00 Kids Time

05.40 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”

23.40 Õ/ô “Âèïóñêíèé iñïèò”

06.10, 12.50, 05.20 Àãåíòè 

07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 23.00, 

14.45, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð” 

21.00 Ò/ñ “Êëþ÷i âiä ùàñòÿ. 
Ïðîäîâæåííÿ”

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

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Íîâèíè

06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.20, 07.15, 08.20, 13.30, 23.20 

Ïîãîäà

09.00 Õ/ô “Îñòàííié òàíåöü Êàðìåí”
10.25 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà 

“Àíòèòåðîð”

12.40, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò

14.10 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”

21.50 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”

04.30 Ò/ñ “Òðàâìà”

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

16.45, 19.30 ÒÑÍ

12.20 Ò/ñ “Ìàòóñi-2” 
13.00 Ò/ñ “Ìàòóñi” 
14.00, 15.00 Ò/ñ “Ñâàòè - 5”
16.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”

06.00 “Ì/ô”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

11.05, 12.25 Ò/ñ “1942”

22.00 Õ/ô “Ïðàâî íà Íàäiþ”
23.55 Õ/ô “Ðîìàíñ ïðî çàêîõàíèõ”
02.20 Õ/ô “Ïðîùåííÿ” 

ICTV

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

11.05, 13.20 Õ/ô “Íåáåçïå÷íà 
ëþäèíà”

13.30, 16.10 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà, 15”
17.45 Ò/ñ “Ïåñ”

00.35 Õ/ô “Ìåðåõòëèâèé”
02.10 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”

04.15 Ôàêòè

04.35 Ò/ñ “Âiääië 44”

08.10 Õ/ô “Íåiäåàëüíà æiíêà”
10.05 Õ/ô “Ùîäåííèê ëiêàðÿ 

18.30 Õ/ô “Ìðiÿòè íå øêiäëèâî”

êîõàííÿ”

03.00, 07.00 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 

05.39, 06.55 Kids Time

05.40 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”

00.00 Õ/ô “×îòèðè Ðiçäâà”

07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 23.00, 

14.45, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð” 

21.00 Ò/ñ “Êëþ÷i âiä ùàñòÿ. Ïðîäîâæåííÿ” 

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

06.30, 07.00, 08.00, 23.20, 00.10 

Ïîãîäà

09.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

12.00 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”

21.00 Íîâèíè

23.00 Ñâiò on line

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ

12.45 Õ/ô “ß òåáå íiêîìó íå âiääàì” 

05.35 Õ/ô “Çâè÷àéíå äèâî” 
08.10 Õ/ô “Ñiì íÿíüîê”
09.30 Õ/ô “Áåðåæèñü àâòîìîáiëÿ”

13.15, 03.10 Õ/ô “Ïîêðîâñüêi 
âîðîòà”

16.00, 20.30 Ò/ñ “Øëþá çà 
çàïîâiòîì”

22.15 Ò/ñ “Îäðóæèòè Êàçàíîâó”

ICTV

12.00, 13.00 Õ/ô “Ìåðåõòëèâèé”

14.00 Õ/ô “Ãîäçèëà”
16.40 Õ/ô “Óïiéìàé øàõðàéêó, ÿêùî 

çìîæåø”

20.05 Õ/ô “Îñòàííié ðóáiæ”
22.00 Õ/ô “Åôåêò êîëiáði”
23.50 Õ/ô “Ìié õëîïåöü - êiëåð”
01.35 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”

04.45 Ôàêòè

15.00 Õ/ô “Ìðiÿòè íå øêiäëèâî”

19.00 Õ/ô “Ëþáîâ íå äiëèòüñÿ íà äâà”
22.45 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi 

ïðèãîäè Øóðèêà”

04.40 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 
05.29, 06.49 Kids Time

05.30 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”

15.10 Õ/ô “Åëâií i áóðóíäóêè”
17.00 Õ/ô “Ìiæ íåáîì i çåìëåþ” 
18.50 Õ/ô “×àñ” 
21.00 Õ/ô “Äæàìïåð”
22.45 Õ/ô “Ïîíiâå÷åíèé” 
00.40 Õ/ô “Âèïóñêíèé iñïèò”

09.10 Ò/ñ “Êëþ÷i âiä ùàñòÿ”
13.00, 15.20 Ò/ñ “Áàáèíå ëiòî”
17.00, 19.40 Ò/ñ “Íå éäè”
21.20 Õ/ô “Áiëà ñóêíÿ”

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

07.35 Õ/ô “Òiíi çíèêàþòü îïiâäíi”

15.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâè” 

19.30 Õ/ô “Äðóãå êîõàííÿ”
21.15 Õ/ô “Â iì’ÿ êîðîëÿ”
23.35 Õ/ô “Ïèëà: ãðà íà âèæèâàííÿ” 
01.30 Õ/ô “Óêðèòòÿ” 

10.00 Õ/ô “Áðåõàòè, àáè áóòè 
iäåàëüíîþ”

21.00 Íîâèíè

23.00 Ñâiò on line

1+1
06.15 ÒÑÍ

09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”

14.00, 15.10, 16.15, 17.20, 18.30 

21.00 Õ/ô “Òàíåöü ìåòåëèêà”

05.45 Ì/ô “Ì/ô”
06.10 Õ/ô “Áåðåæèñü àâòîìîáiëÿ”

12.00 Õ/ô “Êîõàííÿ ç ïåðåøêîäàìè”

16.00 Ò/ñ “Øëþá çà çàïîâiòîì”

20.30 Ò/ñ “Øëþá çà çàïîâiòîì” 
Çàêëþ÷íà

22.15 Ò/ñ “Îäðóæèòè Êàçàíîâó” 
Çàêëþ÷íà

ICTV
05.15, 03.20 Ò/ñ “Ñëiä÷i”
06.55 Ò/ñ “Âiääië 44”
10.05 Õ/ô “Ãîäçèëà”

13.00 Õ/ô “Óïiéìàé øàõðàéêó, ÿêùî 
çìîæåø”

15.00 Õ/ô “Îñòàííié ðóáiæ”
16.55 Õ/ô “Åôåêò êîëiáði”

00.25 Õ/ô “Ìié õëîïåöü êiëåð”
02.00 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”

11.50 Õ/ô “Ëþáîâ íå äiëèòüñÿ íà äâà”

05.39, 08.49 Kids Time

05.40 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
07.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
08.50 Õ/ô “Åëâií i áóðóíäóêè”

15.00 Õ/ô “×àñ” 
17.10 Õ/ô “Äæàìïåð”
19.00 Õ/ô “×åðâîíà Øàïî÷êà”
21.00 Õ/ô “Çíàðÿääÿ ñìåðòi: Ìiñòî 

êiñòîê” 
23.40 Õ/ô “Ñìàê íî÷i” 
01.25 Õ/ô “Ïîíiâå÷åíèé” 

09.50 Ò/ñ “Êëþ÷i âiä ùàñòÿ. 
Ïðîäîæåíèå” 

15.00 Õ/ô “Áiëà ñóêíÿ”
17.00, 20.00 Ò/ñ “Áàãàòòÿ íà ñíiãó” 

21.40 Ò/ñ “Íå éäè” 

05.20 Õ/ô “Iíñïåêòîð êàðíîãî ðîçøóêó”
06.55 Õ/ô “Áóäíi êàðíîãî ðîçøóêó”
08.25 Ò/ñ “Ïðàâî íà çàõèñò” 
11.45 Õ/ô “Äðóãå êîõàííÿ”
13.30 Õ/ô “Âèñîòà”

19.00 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó” 
22.40 Ò/ñ “Ãîëîâíèé êàëiáð” 
01.45 Õ/ô “Â iì’ÿ êîðîëÿ”
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Мандруючи рідним краєм

Карпатське Задзеркалля

Європейське Закарпаття
Межує Закарпаття з чотирма європей-

ськими державами: Польщею, Словач-
чиною, Угорщиною та Румунією. Від 
кожної з них запозичило певні особли-
вості. Гуляючи вулицями Берегового, де 
ми оздоровилися в термальних басейнах 
«Жайворонка», на фасадах будинків, які 
нагадують архітектуру Будапешта, помі-
тили меморіальні дошки угорською (ця 
мова лунає тут частіше української), тут 
багато пам’ятників відомим угорцям, а 
більшість автівок їздять із закордонними 
номерами. До слова, близько 12% населен-
ня Закарпатського краю — етнічні угорці. 
Тут не зважають на те, якого ти віроспо-
відання, якою мовою спілкуєшся — тут 
панує абсолютна європейська толерант-
ність. До того ж, угорська влада активно 
допомагає своїй діаспорі в Україні.

Гордістю Закарпаття є старовинні 
замки. Зупиняємося на території Чина-
дієвого, за 12 кілометрів від Мукачева. 
Тут розташований середньовічний за-
мок барона Перені, збудований у XIV 
столітті. Його особливістю є оригіналь-
ний інтер’єр, система надземних і під-
земних таємних ходів і спальня, де муж-
ня й освічена княгиня, католичка Ілона 
Зріні таємно зустрічалася з молодшим 
на 14 років графом, протестантом Імре 
Текелі. Завдяки цій легенді історичну 
споруду в Чинадієвому ще називають 
Замком кохання. 

Сьогодні в приміщенні замку функці-
онує картинна галерея, в ній виставлені 
портрети його колишніх власників, на-
писані художником Йосифом Бартошом, 
який дав нове життя цій архітектурній 
споруді. Тут проводять літературні ве-
чори, весільні церемонії та фестивалі. 
Завітавши на один із таких фестів — 
«Срібний Татош», ми поринули в атмос-
феру середньовіччя. «Він відбувається 
щорічно впродовж двох днів наприкінці 
травня. Цього року фестиваль відвідали 
гості зі Словаччини та учасники з Біло-

русі і Молдови. Татош — міфічний за-
карпатський крилатий кінь, який фігурує 
в давніх народних казках. Намагаємося 
залучити наших гостей до дійства, хоче-
мо, щоби було цікаво різним категоріям 
людей. В рамках фесту відбуваються дво-
бої лицарів на мечах і алебардах, кінний 
лицарський турнір, показові середньо-
вічні танці, змагання лучників із різних 
куточків України, майстер-класи, лунає 
автентична музика, функціонує тир і ди-
тячий майданчик «Татошник». Увечері 
небо спалахує від фаєр-шоу», — розповів 
організатор «Срібного Татоша», кандидат 
історичних наук Юрій Славік.

Смачне Закарпаття
Відвідавши фестиваль, ви не залишитеся 

голодними, адже працює середньовічна та-
верна «Ситий Татош». Вас почастують тра-
диційними ситними стравами української та 
угорської кухні: метеними галушечками по-
закарпатському зі шкварками, кулішем, боб-
гуляшем (м’ясо, копченина, квасоля, карто-
пля, солодкий перець, паприка та спеції), 
м’ясною рулькою, баношем і бограчем. Вта-
мувати спрагу можна прохолодними узваром 
і лимонадом, а також паленкою (фруктовою 
горілкою), вином і медовухою.

Кулінарним гурманам варто також за-
вітати у Ботар Виноградівського району. В 
цьому населеному пункті розміщені ферма 
та дегустаційний зал, в якому кожен скуштує 
різні сорти леквару (повидла) з лісових ягід, 
ковбаси з м’яса напівдикої свині мангали-
ці, сірої угорської корови. На згадку можна 
сфотографуватися біля пам’ятника свинці. 
Любителям солодощів радимо відвідати пер-
ший в Україні дегустаційний зал «Медовий 
дім» у Мукачеві, де можна посмакувати про-
дуктами бджільництва і придбати органічну 
продукцію.

In vino veritas (істина у вині)
На ночівлю ми зупинилися в Четфалві Бе-

регівського району, де живуть етнічні угорці. 
Крім традиційного бограча, пан Міклош із 
дружиною Мартою пригостили нас мадяр-
ськими голубцями, угорськими солодощами, 
лангошем (великими млинцями) з джемом і 
смачними напоями. До речі, за чаркою угорці 
кажуть «еґейшіґюнкре», що є аналогом укра-
їнського «будьмо!» і означає «за гармонію у 
всьому». Справді, неможливо не відчути гар-
монію, побувавши у таких гостинних людей.

Поснідавши, ми відвідали Затисянський 
краєзнавчий музей просто неба в Тисоби-
кені, що омивається норовливою Тисою. 
Він складається з палацу графів Фогораші 
1890-го року, хати бідняка, сільської школи 
20-х років ХХ століття та будинку заможно-
го селянина 1882-го з красиво різьбленими 
дерев’яними меблями. Тут також збереглися 

сімейна графська каплиця (сьогодні греко-
католицька церква) та залишки парку з пла-
танами і липами.

Із Тисобикені вирушили в один із вино-
робних центрів Закарпаття — Виноградів. 
Біля підніжжя Чорної гори оглянули руїни 
замку Канків XIII-XVI століття, з якого, як 
на долоні, видно панораму міста. Будували 
замок для охорони соляних шляхів. Коли 
споруда вже не виконувала свою страте-
гічну функцію, її почали розбирати на бу-
дівельні матеріали. Замкові руїни неодно-
разово надихали художників, фотографів 
і кінематографістів. Зокрема, тут знімали 
відому кінострічку «Табір іде в небо». У 
Виноградові можна також оглянути старо-
винні костели, літню резиденцію династії 

Перені (сьогодні Виноградівський район-
ний відділ освіти) та навіть поселення ци-
ганських баронів.

Єдиною діючою на Закарпатті раритет-
ною вузькоколійкою (курсує щопонеділка, 
щочетверга та щонеділі) вирушаємо в Ша-
ланку. Цей оригінальний вид транспорту 
місцеві жартома називають «Аншиця Куш-
ницька». Аншиця — бо повзе повільно, як 
бабця Аншиця, Кушницька — тому, що 
раніше її кінцевою зупинкою була станція 
Кушниця. Запустили вузькоколійну за-
лізницю шириною 75 см і довжиною 123 
км 1908-го року вздовж річки Боржава. 
Невід’ємним атрибутом Закарпаття є вино 
найрізноманітніших сортів, навіть медове. 
Кожен господар у цьому краї має власний 
виноградник. Шаланка, зокрема, унікальна 
тим, що тут досі роблять дубові діжки для 
вина, печуть хліб на кукурудзяному листі. 

У винному підвалі «Кабодере», де 1711-
го угорський правитель Ференц Ракоці ІІ 
провів останній куруцький сейм, туристів 
частують червоним вином сортів мерло і 
каберне власного виробництва. Крім цього, 
можна насолодитися білим фірмовим «Ша-
ланківська невісточка», яке, зі слів виноро-
бів, м’яке, як дівчата з Шаланки.

Отож, якщо ви ще не були на Закарпат-
ті, не зволікайте — швиденько пакуйте 
валізи і гайда мандрувати!

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Тернопіль-
Закарпаття-Тернопіль.

Фото автора. 

Закарпаття — це не лише красиві краєвиди, а й старовинні замки, фестивалі, вино і кухня різних національностей.
Обираючи місця для відпочинку, українці часто надають перевагу іноземним країнам, оминаючи увагою цікаві куточки Батьківщини. А їх насправ-
ді багато. Загадковою таємничістю, контрастністю і гостинністю зустрічає Закарпаття, де мені вдалося нещодавно побувати завдяки туристичному 
оператору «Відвідай». Наша подорож стартувала від залізничного вокзалу Львова. В дорозі керівник групи пані Ірина розповідала цікаві історії та 
легенди про населені пункти, якими ми проїжджали, навчала закарпатського діалекту і пропонувала послухати музику цього краю.
«На Закарпатті всього вдосталь. Це місце, де я відчуваю себе в Європі, ще не перетнувши кордон. Воно унікальне. Це — ідеальна форма поєднання 
різних національностей. Тут немає агресивності і нетолерантності до людей. Якби цю формулу можна було розповсюдити по всій Україні, ситуація в 
нашій державі була би зовсім іншою», — казав про Закарпаття фронтмен гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко, який частенько бував у цих краях.

І ще дещо цікаве, чого ви могли не знати 
про Україну та українців
Під час англо-бурської війни (Південна 

Африка) в 1899-1902 рр. командиром 
загону бурів був українець Юрій Будяк, який 
урятував від розстрілу молодого англійського 
журналіста. Згодом останній допоміг Будяку 
вступити до Оксфордського університету. В 
1917 р. Юрій працював в уряді Української На-
родної Республіки. Помер Юрій Будяк 1943-го в 
радянському концтаборі. Англійського журна-
ліста звали Вінстон Черчилль.

Українські народні пісні спонукали бага-
тьох композиторів до написання світо-

вих музичних шедеврів. Наприклад, в основі 
композиції Summertime — арії, яку створив 
Джордж Гершвін у 1935 р. для опери «Поргі та 
Бесс», — лежить українська колискова «Ой, 
ходить сон коло вікон». Її Гершвін почув у Нью-
Йорку у виконанні Українського Національного 
Хору під керівництвом Олександра Кошиця і 

написав одне з найгеніальніших і найвідомі-
ших джазових творінь. Відтоді її виконали без-
ліч виконавців, але найвідомішим лишається 
Summertime у виконанні Луї Армстронга, Елли 
Фіцджеральд, а також Чарлі Паркера.

Кобзарі визнавали авторство лише Григо-
рія Сковороди й Тараса Шевченка. Решту 

усних поетичних текстів цитували без вказання 
авторів.

Найдавніша згадка про українську мову 
датована 858 роком. Після видання 

«Енеїди» Івана Котляревського її почали вва-
жати літературною. Тож Іван Котляревський — 
основоположник нової української мови.

В сучасній українській мові, на від-
міну від російської, збереглися 

давньослов’янські назви місяців:  сiчень (час 

вирубки лісу), лютий (люті морози), березень 
(існує кілька тлумачень: починає цвісти береза; 
брали березовий сік; палили березу на вугілля), 
квітень (початок цвітіння берези), травень 
(зеленіє трава), червень (червоніють вишні), 
липень (початок цвітіння липи), серпень (від 
слова «серп» , що вказує на час жнив), вересень 
(цвітіння вересу), жовтень (жовтіють листя), 
листопад (опадає листя з дерев), грудень (від 
слова «груда» — мерзла колія на дорозі).

Пам’ятники відомому українському по-
етові Тарасу Шевченку встановлені в 

1200 місцях у всьому світі.

У ході русифікації російськими чи-
новниками було спотворено безліч 

українських прізвищ. Так, український рід 
Чехів у ХІХ столітті став чомусь Чеховими. 
Дід А.П. Чехова ще був Чехом, і письмен-

ник писав, що дід його 
– українець. Досить 
кумедно Дейнеки пере-
творились на Денікіних. 
Козаки Розуми стали Розумовськими, Чайки 
стають Чайковськими. Дід Петра Чайков-
ського, великого композитора – Петро Чай-
ка – закінчив Києво-Могилянську академію, 
і його як медика російський уряд відрядив 
штаб-лікарем у В’ятку. Ймовірно, українська 
атмосфера в родині Чайковських зберегла-
ся набагато краще, ніж у Чехових, бо з 24-
річного віку майбутній композитор майже 
щороку по кілька місяців жив в Україні, де 
написав понад 30 творів, серед яких – опе-
ри “Коваль Вакула” (“Черевички”), “Мазепа”, 
пісня-романс “Садок вишневий коло хати”, 
дует “На городі коло броду” на слова Т. Шев-
ченка. В жорстокі часи наступу імперії на 
українську мову він домагався постановки 

“Тараса Бульби” М. Лисенка, використав у 
своїх творах багато українських народних 
пісень.

Український “Південмаш” (м. Дніпро) 
виробляє найбільш екологічно чисті 

ракети-носії.

Найстарішим деревом в Україні є 1300-
річний дуб в урочищі Юзефін Рівнен-

ської області.

Ігор Губіліт, директор туристичного 
оператора «Відвідай»:

— Образно кажучи, Україна — це планета Земля в мініатю-
рі. Тут є гори, долини, моря, солоні і прісні озера, сприятливий 
клімат, гостинні люди, смачна їжа. Україна — це красиво, ком-
фортно і, що важливо, доступно. Закарпаття, зокрема, має ба-
гато визначальних рис. Насамперед — це мальовничі гірські 
краєвиди. Місцеве населення завжди щедро приймає гостей, 
переймаючи досвід європейського сервісу. Тут є де відпо-
чити. Можна посмакувати стравами закарпатської, угорської, 
словацької, румунської та циганської кухонь, оздоровитися в 
десяти різноманітних термальних комплексах. Окрім цього, 

можна відвідати старі міста, в яких безліч замків і храмів.
Наш туристичний оператор упродовж 8-ми років організовує екскурсійні поїздки для 

понад сотні тисяч туристів із різних куточків України. Сьогодні ми пропонуємо 250 турів 
відпочинкового, оздоровчого та краєзнавчого характерів. З ними можна ознайомитися 
на нашому офіційному сайті vidviday.ua

Не потребує реклами і користується особливою популярністю дводенний «Сиро-
винний тур» — вдале поєднання найцікавіших місць Закарпаття (гори, доли, термальні 
басейни, озеро Синевир). Для того, щоб цікаво провести відпустку, можна обрати семи-
денну мандрівку Карпатами. Серед інших цікавих пропозицій туроператора «Відвідай» — 
триденний круїз Кам’янцем-Подільським і його околицями,  подорож кораблем і відвід-
ини печер, «Карпатський трамвай і Скелі Довбуша», SPA-тур Карпатами (мальовничі гори, 
5 мінеральних джерел, 300 екзотичних звірів, церква з 2,5 тисячами мощей, 11 басейнів, 
18 саун і лазень).
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11 червня національна збірна 
України з футболу в рамках відбору 
до Чемпіонату світу-2018 зіграє на ви-
їзді зі збірною Фінляндії. Початок поє-
динку о 19:00 за київським часом. Пряма 
трансляція відбудеться на телеканалах 
«Україна» і «Футбол 1». У процесі під-
готовки до цього протистояння«синьо-
жовті» 6 червня в товариському матчі 
поступилися Мальті, пропустивши єди-
ний гол на 14 хвилині.

Минулого міся-
ця керівництво тер-
нопільської «Ниви» 
оголосило конкурс 
на створення нової 
клубної емблеми. 
Серед надісланих 
ескізів обрано варі-
ант на фото. «Якщо 
подивитися на історію нашого логотипу та 
інших клубів з аналогічною назвою, видно 
одну і ту ж картину — м’яч і колоски. Всі 
команди з назвою «Нива» майже не відріз-
няються одна від одної. Потрібно ввести 
новий символ, який нас виокремить. Нива 
— це родюче поле, тому всі зображують 
колоски. Я пропоную стилізоване зобра-
ження тура. Цей звір грізний, хоробрий, 
вміє і захищатися, й атакувати. Слов’яни 
здавна шанували турів, як символ достат-
ку, багатства і могутності. І найголовніше 
— він відповідає під поняття «нива», адже 
ці тварини безпосередньо пов’язані із 
сільським господарством та обробітком 
землі. Колоски, звісно, ми залишимо як 
традиційний мотив», — пояснює автор 
емблеми. Перед офіційним затверджен-
ням керівництво клубу презентувало но-
вий логотип для обговорення вболіваль-
никам. Свою думку можна висловити на 
офіційній Facebook-сторінці тернопіль-
ської «Ниви».

У завершальному турі першої ліги 
сезону 2016/17 футболісти «Тернопо-
ля» поступилися на виїзді «Черкасько-
му Дніпру» з рахунком 3:0. Черкащани 
зі стартових хвилин заволоділи ініціати-
вою, намагаючись швидко відкрити раху-
нок. Однак голи вболівальники побачили 
лише після перерви. В підсумку терно-
поляни фінішували на останній сходинці 
турнірної таблиці з 14-ма очками в активі. 
Наступний сезон тернопільська команда 
розпочне у другій лізі.

Минулої неділі відбулися матчі 
7-го туру чемпіонату Тернопільщини 
серед команд першої ліги. Вони за-
вершилися з такими рахунками: «Гра-
бовець» (Тернопільський р-н.)-«Скала-
Айва» (Скала-Подільська) — 1:5, «Збруч» 
(Підволочиськ)-«Тривалети» (Кременець-
кий р-н.) — 1:0, «Скалат»-«Шумськ» — 1:2, 
«Тернопіль-Педліцей»-«Копичинці» — 
0:0. Наразі турнірну таблицю очолює те-
ребовлянська «Нива» (18 очок). На п’яти 
їй наступають «Скала-Айва» (16 балів) 
і «Збруч» (12 пунктів). Єдиний першо-
ліговий представник Тернопільського 
району — колектив із Грабівця Вели-
когаївської об’єднаної територіальної 
громади перебуває на 9 сходинці серед 
11-ти учасників. У вищій лізі лідирують 
«Бережани» (12 очок), на 3 бали менше в 
«ДСО-Поділля» (Тернопільський район). 
Ще одна команда — «Агрон-ОТГ» (Великі 
Гаї) із 6-ма пунктами 6-та серед 8-ми фут-
больних клубів.

Півзахисник донецького «Шахтаря» 
Барселуш Тайсон продовжив із «гірни-
ками» контракт на 4 роки. Тепер якщо 
його і продадуть, то за «грубі гроші». 
Найактивніше цікавиться бразильцем ту-
рецький «Фенербахче», який готує нову 
пропозицію для керівництва донеччан.

Бельгійський «Генк» викупив у до-
нецького «Шахтаря» 24-річного півза-
хисника національної збірної України 
Руслана Малиновського, котрий із січ-
ня 2016-го виступав за бельгійців на пра-
вах оренди, забивши 7 голів і виконавши 
стільки ж результативних передач. Украї-
нець підписав контракт на 4 роки. За нео-
фіційною інформацією, вартість трансфе-
ру — в межах 3-4 тисяч євро.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскоп

Знай наших!

Єврокубки

Лідери йдуть у відрив

Мишковичі — переможці «Шкіряного м’яча»

Чемпіонат. Тур 6

Чинні чемпіони і срібні призери вищої 
ліги Тернопільського району — Великі 
Бірки і Плотича на 5 очок відірвалися від 
найближчих переслідувачів. Наразі в них 
по 16 балів і вражаюча різниця між заби-
тими і пропущеними м’ячам (18-2 та 19-4 
відповідно). В неділю, 11 червня, вони зі-
йдуться в очному протистоянні на стадіоні 
у Великих Бірках. Команда Залізців, яка йде 
третьою, має в активі 11 балів. Замикають 
турнірну таблицю з 2-ма пунктами футбо-
лісти з Білої. Крім цього, минулого тижня 
відбулися раніше перенесені зустрічі. Ре-
зультати ігор вищої ліги: Плотича – Вели-
кий Глибочок — 3:1, Острів – Озерна — 1:0, 
Великі Бірки – Дубівці — 3:1, Біла – Залізці 
— 0:0, Великий Глибочок – Велика Березо-
виця — 1:0, Озерна – Плотича — 2:6, Шлях-
тинці – Острів — 4:0.

У першій лізі поєдинки завершилися 
з такими рахунками: Байківці – Білоскір-
ка — 0:1, Забойки – «Динамо» (Тернопіль) 

— 1:5, Мишковичі – Малий Ходачків — 3:2, 
Соборне – Велика Лука — 3:2, Івачів – Про-
шова — 3:0, Пронятин – Товстолуг — 3:5. 
Перші бали втратили футболісти з Прошо-
ви. Загострилася ситуація на верхівці тур-
нірної таблиці — п’ятірка лідерів дихають 
у спину один одному: «Динамо» – 16 очок, 
Прошова – 15, Івачів – 14, Товстолуг – 13, 
Білоскірка – 12. Жодного залікового балу 
ще не здобули Забойки.

У другій лізі в групі «А» теж тісно: у Кут-
ківців 13 очок, у Гаїв Шевченківських 12. 11 
пунктів в активі Домаморича, 10 — Чисти-
лова, який є наймиролюбнішою командою 
чемпіонату (4 нічиї в 6-ти зустрічах). У 
групі «Б» чітко визначилася трійка лідерів. 
Футболісти з Великих Гаїв єдині в чемпіона-
ті здобули 6 перемог поспіль. Представни-
ки Баворова і Дичкова набрали по 15 балів. 
Уперше переміг колектив зі Стегниківців у 
принциповому дербі з командою Лозови. 
Курйозна ситуація склалася у Смиківцях, 

де господарі не зуміли вчасно підготувати 
футбольне поле, тому головний арбітр мат-
чу, відповідно до регламенту, вирішив не 
проводити гру.

Результати матчів другої ліги: група 
«А»:  Домаморич – Острів-2 — 1:0, Драга-
нівка – Гаї Шевченківські — 2:2, Чистилів 
– Кутківці — 2:2, Козлів – Петриків — 7:1; 
група «Б»: Стегниківці – Лозова — 3:1, Кур-
ники – Дичків — 2:4, Настасів – Баворів — 
0:6, Смиківці – Великі Гаї — 0:3 (–:+).

Юрій БУЧИНСЬКИЙ, заступник голови Терно-
пільської районної федерації футболу.

Мадрид тріумфує
У фінальному поєдинку Ліги чемпіонів мадридський «Реал» упевнено 

здолав туринський «Ювентус», ставши першим клубом, який двічі по-
спіль виграв найпрестижніший клубний турнір Європи. На 20 хвилині 
Кріштіану Роналду відкрив рахунок, замкнувши передачу Даніеля Кар-
вахаля з правого флангу. Завдяки влучному удару Маріо Манджукіча в 
падінні через себе туринці швидко відновили рівновагу.

У середині другого тайму футболісти «Реала» впродовж 3-х хвилин 
вирішили долю протистояння на свою користь. Спочатку Каземіро ме-
трів із 30-ти після удару Крооса зі штрафного з ходу добив м’яч у правий 
від Джанлуїджі Буффона кут воріт. Після цього Лука Модріч виконав 
фланговий простріл на Роналду, який подвоїв перевагу мадридців і з 12-
ма голами вп’яте поспіль став найкращим бомбардиром ЛЧ. У компен-
сований арбітром час крапку поставив Марко Асенсіо — 4:1.

У Мишковичах Тернопільського району відбулися обласні фінальні змагання на призи турніру «Шкіряний 
м’яч» серед учнів старшої вікової групи. В непримиренній боротьбі перше місце вибороли господарі поля, які 
захищатимуть честь Тернопільщини на всеукраїнському рівні. Другу позицію здобув колектив із Коцюбинців 
Гусятинського району, третя сходинка — у кременецьких футболістів, четверта — в бережанських спортсменів.
Команда Мишковичів перемогла однолітків із Бережан (2:0), 

Кременця (3:1) і зіграла внічию з суперниками з Гусятинщини 
(0:0). Коцюбинська команда декласувала бережанців із рахунком 
6:0, однак не змогла перемогти кременчан — 0:0. У поєдинку за 
третє місце кременецькі школярі здобули важку перемогу над бе-
режанцями (2:1).

Окрім цього, на турнірі відбулися індивідуальні змагання на 
краще володіння футбольною технікою у трьох номінаціях: точ-
ність, дальність та жонглювання. Переможцями стали Михайло 
Бабій (Коцюбинці, точність), Віталій Михалків (Коцюбинці, даль-
ність), Олександр Маринюк (Кременець, жонглювання).

На фото: Мишковицькі школярі — переможці обласних змагань на 
призи турніру «Шкіряний м’яч» із тренером, учителем фізичної культу-
ри Ольгою Суровою та директором Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Андрієм Чернецем.

У «Шахтаря» — «золото» і Кубок,  
у «Динамо» — новий тренер

Футбольний простір. Україна

Завершився 26 чемпіонат України з футболу. Головна інтрига української першості вмерла ще після першого кола, 
коли донецький «Шахтар» суттєво відірвався від свого найбільш принципового суперника і конкурента в боротьбі за 
золоті медалі — київського «Динамо». Найкращим бомбардиром чемпіонату із 15-ма голами став «динамівець» Андрій 
Ярмоленко (на фото).
Кияни, які завоювали чем-

піонство в попередніх двох 
сезонах, цього разу зіграли не-
стабільно, програвши ключові 
поєдинки з «гірниками» і не-
сподівано втративши очки зі 
значно слабшими суперника-
ми. Таким чином, донеччани 
достроково стали чемпіонами 
і виграли Кубок України, пе-
регравши у фіналі «Динамо». 
Відтепер столичну команду за-
мість Сергія Реброва очолив 
43-річний білорус Олександр 
Хацкевіч, до тренерського шта-
бу якого ввійшли Олег Лужний, 
Максим Шацьких і тренер гол-
кіперів Михайло Михайлов.

Уперше в українських чем-
піонатах бронзові медалі заво-
ювала луганська «Зоря», квалі-

фікувавшись у груповий раунд 
Ліги Європи. У третьому ква-
ліфікаційному раунді ЛЄ нашу 
країну представлять донецький 
«Олімпік», який дебютувати-
ме в єврокубках, та «Олексан-
дрія». Покинули Прем’єр-лігу 
«Дніпро» та «Волинь». До сло-
ва, «дніпряни» залишилися б 

у когорті найсильніших, якби 
не були покарані зняттям 15-
ти очок через заборгованості 
перед колишніми тренерами, 
гравцями і персоналом клубу.

Замість них в українській 
Прем’єр-лізі зіграють маріу-
польський «Іллічівець» і рів-
ненський «Верес» під керівни-
цтвом Віталія Кварцяного. За 
спортивним принципом в еліті 
замість рівненців мала грати 
чернігівська «Десна», яка ви-
борола «срібло» першої ліги. 
Однак центр ліцензування 
Федерації футболу України не 
надав чернігівцям відповідно-
го дозволу через непрозорість 
фінансування команди.

З першої ліги безпосередньо 
вилетіли «Тернопіль», стрий-

ська «Скала» і чернівецька 
«Буковина». «Суми» у двомат-
чевому протистоянні борються 
за право зіграти у другому за 
рангом футбольному дивізіоні 
з 4-тою командою другої ліги — 
«Балканами» з Одещини (пер-
ший поєдинок — 2:0 на користь 
сумчан). Друголігові — одесь-
ка «Перлина», винниківський 
«Рух» і кременчуцький «Кре-
мінь» — підвищилися в класі. 
Статус професіоналів утратили 
миколаївський «Суднобудів-
ник» і запорізький «Металург».

Про підсумки європейських 
топ-чемпіонатів читайте в на-
ступному номері «Подільського 
слова».

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Про матір-зозулю
Жила в одному далекому селі бідна 

вдова. І було в неї чотири сини, один  кра-
щий за іншого. Та спіткало їх велике горе: 
захворіла мати, лежить сама в хатині, й 
нікому навіть води подати.

От прийшов з поля найстарший син та 
й питає маму суворим голосом, чому вона 
не приготувала обід. А та лише зітхнула 
тяжко і просить:

– Подай, синочку, мені склянку водич-
ки, може, я вип'ю та здужаю піднятись.

Розсердився старший син – не звик мамі 
допомагати. Грюкнув дверима й пішов.

Так само зробили й два середні брати. 
Залишилась у матері надія на наймолод-
шого сина, котрий десь забарився. Та ось 
він повернувся додому і ще з порога крик-
нув:

– Мамо, подавай їсти!
А як побачив, що мати не підіймається з 

постелі, розсердився:
– Чого це ти й досі їсти не зварила?
– Синку, – каже мати, – я нездужаю. По-

дай мені склянку води!
Молодший син грюкнув дверима й 

вийшов надвір.
Зайшли ввечері сини до хати й бачать, 

що у матері виростають крила й покрива-
ється вона зозулиним пір'ям. А на ранок 
перетворилася у зозулю, випурхнула у 
вікно. Стали сини їй у слід плакати, про-
щення просити, каятися. Та почули тільки 
її останні слова:

– Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

Лабіринт

— На чому стоїш?
— На камені,
— Що п'єш?
— Квас.
— Ану, злови нас.
********************
Сіла качка на гніздечко,
Золоті несе яєчка.
Скільки їх там, відгадай?
Раз, два, три — і утікай!
********************
Раз, два, три, 
Чотири, п'ять — 
П'ять горобчиків летять. 
Раз, два, три, п'ять —
Йду четвертого шукать.

Лічилки

Дитячий майданчик
Хоч годинника не має,
Вранці він нас піднімає.
Кожен прокидається –
З сонечком вітається.

(Півень)

Я веселенький звірок,
Плиг з ялинки на дубок.

(Білка)

Загадки

Кросворд

Знайдіть відмінності

Часникові стрілки в сметані
Інгредієнти: 300 г часникових стрілок, 

200 мл сметани, 1 ст. ложка борошна, сіль, 
перець, зелень до смаку, олія для смаження.

Часникові стрілки помити, перебрати, 
видалити «коробочки» з насінням. По-
різати на частинки по 3-4 см. Покласти 
в сковороду з олією та смажити на се-
редньому вогні під кришкою 15-20 хв до 
розм’якшення. Час від часу піднімати 
кришку і помішувати.

Посолити, поперчити. Всипати борошно 
і перемішати. Влити сметану, довести все 
до кипіння та загущення. Всипати посічену 
зелень (найкраще смакує кріп), ще раз пе-
ремішати, протушкувати під кришкою ще 
хвилин 5-7 та вимкнути вогонь. Подавати 
часникові стрілки можна як гарячими, так і 
охолодженими.

Смажені стрілки часнику
Інгредієнти: стрілки часнику — 500-600 

г, соєвий соус (щоб покрити дно сковороди), 
олія — 4 ст. л., сіль, спеції.

Стрілки часнику порізати на відрізки за-
вдовжки приблизно 5 см. Обсмажити в олії 
впродовж 4-5 хвилин. Потім влити соєвий 
соус. Додати спеції за смаком. Можна по-

класти для краси (та й для смаку) болгар-
ський різнобарвний перець. Перемішати, 
накрити кришкою і тушкувати на серед-
ньому вогні, щоб овочі вийшли трохи не-
досмажені. 

Урізноманітнити смак можна, додавши 
до страви кунжутне насіння і обсмажену 
цибулю. 

Стрілки часнику в томаті
Смак цієї страви нагадує смажені гриби.
Інгредієнти: стрілки часнику — 0,5 кг, 

олія — 5 ст. л., томатна паста, сіль, спеції.
Стрілки нарізати і викласти на сково-

роду з розігрітою олією. Посолити, трохи 
прогріти, щоб виділився сік. Якщо його не-
має — долити води, щоб часник тушкував-
ся в ній. Готуємо до тих пір, поки стрілки 
не стануть прозорими. Далі додати томатну 
пасту і спеції і ще трохи протушкувати. 

Стрілки часнику з овочами
Інгредієнти: часникові стрілки — 0,5 кг, 

морква — 2 шт., цибуля — 2 шт., олія — 7 
ст. л., сіль, спеції.

Нарізаємо півкільцями цибулю, нати-
раємо на крупній тертці моркву, тушкує-
мо їх в олії 10 хвилин. Стрілки ріжемо на 
шматочки, завдовжки приблизно 5-7см, 
викладаємо в сковороду, додаємо спеції і 
тушкуємо до повної готовності. Посипаємо 
зеленню.

Мариновані стрілки часнику  
«Під горілочку»
Інгредієнти: часникові стрілки — 1 

кг, вода — 1 л, сіль і цукор — по 50 г, оцет  
9% — 100 г, чорний перець (горошок), лавро-
вий лист, гіркий чорний перець, парасольки 
кропу.

Стрілки нарізати паличками по чотири-
п'ять сантиметрів. Залити водою так, щоб 

ледве покривала поверхню стрілок. Потім 
відварити їх протягом двох-трьох хвилин. 
Відкинути на сито. Закип'ятити 1 літр води, 
додати сіль, цукор і оцет. У стерильні пів-
літрові банки укласти спеції і кріп, зверху 
— стрілки. Залити маринадом. Закатувати 
не потрібно. Зберігається закуска в прохо-
лодному місці до трьох місяців.

Часникові стрілки  
з приправами і гірчицею
Півкілограма стрілок помити і поріза-

ти, залити окропом, варити 2 хв на малому 
вогні, обсушити.

У банку покласти по одній столовій лож-
ці солі й цукру, перець-горошок, лавровий 
лист, насіння гірчиці, часникові стрілки, 
приправу для корейських салатів. Залити 
окропом (250 мл) та дев’ятипроцентним 
оцтом (5 мл), накрити металевою криш-
кою. Стерилізувати протягом семи хвилин. 
Закатати і загорнути в ковдру на добу.   

Мариновані стрілки часнику  
з лимоном
700 грамів стрілок нарізати на довгі шма-

точки. Води взяти стільки, щоби покрила 
стрілки, влити 1 ст. ложку лимонного соку, 
закип’ятити. В окріп опустити стрілки на 2 
хв. Далі викласти стовпчиками в банки.

У 800 мл води покласти 20 г цукру, 30 г 
солі, спеції (2-3 гвоздики, стільки ж горо-
шин перцю, 1 парасольку кропу, 2 лаврових 
листа, 1 ст. ложку насіння гірчиці). Все до-
вести до кипіння. Зняти з вогню і додати 60 
мл оцту. Закатати. Банки закутати. Зберіга-
ти у прохолодному місці.

Часникові стрілки  
з червоним перцем
1 кг стрілок нарізати шматочками за-

вдовжки три сантиметри, опустити в окріп 
на дві хвилини. Закип’ятити 1 л води, дода-
ти сіль і цукор (по 50 г). Варити 5 хв, зняти 
з вогню і влити 100 мл дев’ятипроцентного 
оцту.

У стерилізовані банк влити по одній сто-
ловій ложці олії, на дно укласти лавровий 
лист, червоний гіркий перець, парасольки 
кропу, запашний перець, зверху — часни-
кові стрілки. Залити гарячим маринадом, 
закатати. Можна зберігати півроку.

Часникові стрілки заморожені
Стрілки перекрутити на м'ясорубці, 

трохи посолити, укласти в контейнер і по-
містити в морозилку. Ця суміш може бути 
смачною приправою до страв, прикрасою 
або гарніром до м'яса чи риби, якщо її про-
тушкувати з овочами. А можна перемішати 
з олією і намащувати на чорний хліб. 

Можна заморозити стрілки, нарізані 
шматочками, в пакетах або контейнерах. А 
взимку смажити їх за першим рецептом.

Смачного!

Сидить у куточку і 
тче сорочку. 

(Павук)

І вдень, і вночі у ко-
жусі на печі. 

(Кіт) 

Хто із води вихо-
дить сухим? 

(Гусак, качка)

Витребеньки з часникових стрілок
Хто б міг подумати, що часникові стрілки, які зазвичай відразу викидають у сміття, можуть стати справжні-
сіньким делікатесом! Їх солять, квасять, маринують, смажать. Страви з них — чудовий гарнір як до м’яса, так 
і до молодої картоплі, рису чи макаронів. Зелені стрілки часнику тішать нас лише протягом двох тижнів. Тож 
покваптеся і спробуйте!

Все буде смачно


