
Духовне

На церковному подвір’ї в Івачеві Долішньо-
му височить зведений до 130-ліття  місцевого 
храму пам’ятний знак, на якому викарбувані такі 
рядки: 

«Їх вже нема. Зосталось це 
творіння. Підем у вічність й 
ми у вечоровій млі.  
Та просим вас, майбутні 
покоління, бережіть цей скарб 
на батьківській землі». 
Це рядки із «Псалому пам’яті», який написав 

парох Івачева Долішнього о. Орест Глубіш. Ми-
нуло лише двадцятиліття, а вже цими словами 
з вічності промовляють люди, які були тоді на 
велелюдному дійстві. Серед них —  поет Пе-
тро Тимочко, тодішній сільський голова Степан 
Тимочко, Ярослав Довбуш, який написав гімн 
села, старші брати Зіновій Ясиновський, Дмитро 
Олійник, Петро Вівчарик, вишивальниця Ганна 
Яськевич, палкий захисник церкви у часи біль-
шовицького безбожжя Микола Кудринський, 
артист Мирослав Коцюлим, котрий так натхнен-
но виступав тоді на святі з нагоди 130-ліття від-
криття духовної святині. 

За цей короткий час народились, виросли та 
створили сім’ї нові люди, які прийшли до Іваче-
ва Долішнього на святкування 150-річчя церк-
ви Святого апостола і євангеліста Луки. Помо-
лоділа, розцвіла від розмаїття національних 
вишиванок церква. Радісно зустрічала молодь 
архієпископа та митрополита Тернопільсько-
Зборівського Василія Семенюка, священиків із 
Тернополя та навколишніх сіл, студентів Терно-
пільської вищої духовної семінарії імені патрі-
арха Йосифа Сліпого, численних гостей. Після 
Aрхієрейської літургії та освячення води від-
бувся концерт духовної музики за участю де-

кана Великоберезовицького о. Василя Брони, 
церковного хору сіл Івачів Горішній та Івачів 
Долішній, учнів Івачеводолішнівської школи, 
тріо «Глорія». Концерт вів тернопільський поет 
Олег Герман.

До ювілею храму видано книжечку о. 
Ореста Глубіша про історію церкви Святого 
апостола та євангеліста Луки. Тут розповіда-
ється, зокрема, про священиків, дяків, які на 
певних етапах становлення парафії брали участь 
у духовному житті села. 

Продовження на стор. 6

Святині в Івачеві Долішньому — 
славних 150!

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

Роботи із землеустрою:
приватизація землі; геодезичні роботи;
нормативна оцінка земельних ділянок.

м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, 7-й пов., 
тел./факс 43-50-27, 067 797-93-04 
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Новації Актуально

Державні програми

Податкові новиниНа часі

Коли підприємець може не 
платити єдиний податок?
У Тернопільській ОДПІ нагадали, що платники єдиного податку першої 
і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняють-
ся від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на 
рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією 
листка (-ів) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календар-
них днів. Однак від сплати єдиного внеску за вказаний період підпри-
ємець не звільняється.
Інформацію про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатнос-

ті з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності необхідно подати з заявою у 
довільній формі до податкової інспекції за місцем реєстрації.

Платники міста Тернополя й Тернопільського району подають відповідні документи у 
Центр обслуговування платників за адресою: вул. Білецька, 1. Докладніші консультації за 
телефоном: 43-46-10.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ

У Тернопільському районі 
від початку року праце-
влаштовано сотні людей

Степан Барна:  
"Треба  відповідальніше 
ставитися до забезпечення 
учасників АТО земельними  
ділянками"

Жителі Тернопілля матимуть 
чим добратися на море

Розпочали прийом проектів для  
Фонду регіонального розвиту на 2018 рік
Стартувала кампанія подання проектів на 2018 рік, які можуть фінансувати з Дер-
жавного фонду регіонального розвитку. Отже, до 3 вересня об’єднаним громадам 
та районам Тернопільщини необхідно проаналізувати об’єкти, які найбільш на-
гально потребують фінансування, і якісно підготувати документи на конкурс. 

«Ці проекти, перш за все, повинні бути комплексними, з ура-
хуванням стратегічної перспективи, тобто, бути спрямованими 
на реальне вирішення проблеми, а не на точкове «латання дірок». 
Крім того, й самі документи повинні бути оформлені належним 
чином, щоби через технічні помилки не доводилося їх виправ-
ляти та гаяти час», — зазначив заступник голови Тернопільської 
ОДА Ігор Вонс.

Також він зауважив, що шанси отримати підтримку зростають 
у тих проектів, де частка співфінасування є більшою. На офіцій-
ному сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України йдеться, що про-
екти згаданої категорії повинні бути спрямовані на розвиток 
спортивної інфраструктури та реалізацію заходів з енергое-
фективності в державних і комунальних навчальних закладах. 

Для отримання додаткової інформації звертайтесь за тел. 52 26 74  
або пишіть на ел. пошту: invest_toda@ukr.net

Меморандум про співпрацю
6 липня підписано меморандум про співпрацю між Тернопільським районом та 
Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя. Дого-
вір передбачає, зокрема, взаємовигідну співпрацю в напрямках енергозбереження; 
термомодернізації існуючого обладнання у будинках та спорудах; створення більш 
ефективного управління на базі сучасних інформаційних технологій. 
«Університет вже давно роз-

виває соціальне партнерство з 
органами місцевого самовряду-
вання різного рівня, державної 
влади, — сказав ректор Терно-
пільського національного тех-
нічного університету імені Іва-
на Пулюя Петро Ясній. — Ми 
готуємо проекти щодо перспек-
тивного розвитку територіаль-
них громад, що актуально в час 
децентралізації. В університеті 
— значний науковий потенціал, 
обдаровані студенти, які можуть 
практикуватися і з часом знайти 
гідне застосування своїх знань 
на промислових, сільськогоспо-
дарських підприємствах, в апа-

раті управління Тернопільського 
району».

Голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий наголо-
сив, що нині багато підприємств 

Тернопільського району пропо-
нують високооплачувану робо-
ту. Єдина умова: ці місця мають 
зайняти люди молоді, креативні, 
працьовиті. Омолоджувати по-
трібно і владу.

Віднині розпочинається по-
слідовна конструктивна співпра-
ця між Тернопільським районом 
та Тернопільським національ-
ним технічним університетом 
імені Івана Пулюя. Меморандум 
підписали ректор Петро Ясній та 
голова Тернопільської РДА Олек-
садр Похилий.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.    

Із понад 8 тисяч звернень від 
учасників АТО щодо необхідності 
отримання земельних ділянок, які 
надійшли до Головного управління 
Держгеокадастру у Тернопільській 
області, стосовно 5 тисяч уже вида-
но відповідні накази про надання 
дозволів на виготовлення проек-

тів землеустрою. А це — 84% від 
усіх звернень, які надійшли до 
управління, що, власне, вважаєть-
ся одним із найкращих показників 
в Україні. 

«Намагаємося процес видачі 
земельних ділянок робити макси-
мально публічним. Водночас, у цьо-
му напрямі органам місцевого са-
моврядування потрібно працювати 
краще. Адже, як свідчить статисти-
ка, із 100% звернень до органів міс-
цевого самоврядування щодо отри-
мання земельної ділянки, позитивні 
рішення були прийняті лише у 74%. 
А тому головне завдання влади — 
це резервування земель для по-
тенційних військовослужбовців-
демобілізованих з метою 
забезпечення їх земельними ділян-
ками», — зауважив голова Терно-
пільської ОДА Степан Барна.

З 6-го липня й до кінця серпня 
через день між Львовом та Одесою 
курсуватиме додатковий потяг. 
Він робитиме зупинки на станціях 
Злочів, Тернопіль, Підволочиськ, 
Хмельницький, Жмеринка, Вапняр-
ка, Подільськ та Роздільна.

«Потяг відправлятиметься зі Львова о 
16:20 та прибуватиме до Одеси о 4:55. Звідти 
він курсуватиме з 7 липня по 31 серпня че-
рез день. Відправлятиметься з Одеси о 16:57 
та прибуватиме до Львова о 5:17», — йдеть-
ся у повідомленні «Укрзалізниці».

Окрім цього, наразі між Львовом та Оде-

сою курсують поїзди № 26/25 «Львів – Оде-
са», № 135/136 «Чернівці – Одеса», №107/108 
«Ужгород – Одеса» та № 228/227 «Львів – 
Одеса».

У сучасних умовах особливої 
актуальності набувають пробле-
ми ефективної зайнятості насе-
лення України, створення ринку 
робочої сили і запобігання ма-
совому безробіттю. Адже ринок 
праці дзеркально відображає 
більшість політичних і соціально-
економічних процесів, що від-
буваються в державі, та фокусує 
найгостріші проблеми: високий 
рівень безробіття, неконтрольо-
ваний відтік робочої сили за кор-
дон, зміни в якості робочої сили і 
мотивації праці, падіння рівня до-
ходів населення тощо. Звичайно, 
Тернопільський район щодо цьо-
го — не виняток, кількість безро-
бітних тут доволі велика.

— З метою підвищення рівня 
соціального захисту незайнятого 
населення на ринку праці, основну 
увагу приділяємо реалізації заходів 

активної політики стосовно зайня-
тості. Зазначимо, що впродовж січ-
ня – травня 2017 року проведено 
330 семінарів із техніки пошуку ро-
боти, в яких взяли участь 610 осіб, 
— зауважує головний спеціаліст 
з питань оплати, нормування 
та продуктивності праці відді-
лу з питань праці та соціально-
трудових відносин управління 
соціального захисту населення 
районної державної адміністра-
ції Ростислав Грицишин.

Також було проведено 27 се-
мінарів із відновлення престижу 
робітничих професій «Оволодій 
новою професією», 12 семінарів 
для зареєстрованої на ринку праці 
молоді та 57 профінформаційних 
семінарів на актуальні стосовно 
працевлаштування теми. 

— Постійно проводимо 
інформаційно-роз'яснювальну ро-
боту серед населення щодо можли-
вості започаткування власної спра-
ви за сприяння служби зайнятості, 
— додає Ростислав Мирославович. 
— Активна політика щодо зайня-
тості дала плідні результати — за 
п’ять місяців поточного року за-
вдяки сприянню Тернопільсько-
го міськрайонного центру зайня-
тості на вільні та новостворені 
місця були працевлаштовані 438 
незайнятих жителів Тернопіль-
ського району.
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Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньо-
політичного курсу України», який одним із пріоритетів націо-
нальних інтересів держави визначає членство в НАТО. 
«Відтепер курс України на вступ до НАТО чітко визначений як 
один із ключових чинників державної політики України», — за-
значив Порошенко і додав, що попереду – активна робота з ре-
формування безпекового та оборонних секторів, що дасть змогу 
Україні досягнути критеріїв членства. Нагадаємо, в нашій держа-
ві за останні два роки збільшилась кількість прихильників вступу 
до HATO. За даними соцопитувань, 69% учасників гіпотетичного 
референдуму підтримали б вступ країни у НАТО.

Колишній президент України подав у ГПУ заяву про «дер-
жавний переворот». Про це повідомив адвокат Януковича Ві-
талій Сердюк, інформує Еспресо.TV.
Адвокат уточнив, що заява президента-втікача була подана ще 
20 червня. В. Сердюк повідомив, що йдеться про події Євромай-
дану 2013-2014 років. На думку Януковича, саме вони спричини-
ли втрату Криму і війну на Донбасі.

Територіальні громади розвиватимуть інфраструктуру об-
ласті. 5 липня під час селекторної наради керівники об’єднаних 
територіальних громад області у прямому ефірі з Мінрегіоном 
обговорили актуальні питання стосовно реалізації інфраструк-
турних проектів.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 
року №410, для 36-ти громад Тернопільської області передбаче-
но 115,49 мільйонів гривень. Кошти будуть спрямовані на роз-
виток інфраструктури, що належить до комунальної власності 
сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних 
громад. Розгляд та підготовку висновків щодо проектних заявок 
об'єднаних територіальних громад області планують здійснити 
до 14 липня поточного року. Об’єднані територіальні громади 
мають намір використати кошти субвенції на ремонт та рекон-
струкцію доріг, об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури, а та-
кож оновлення інженерних мереж.

На Тернопільщині лише за однієї умови готові прийняти 
львівське сміття. Тричі міський голова Львова Андрій Садовий 
звертався до депутатів Тернопільської обласної ради з прохан-
ням прийняти на теренах області львівське сміття.
На минулій сесій облради депутати вирішили, що розглядати-
муть це питання, лише коли пан Садовий особисто прибуде до 
Тернополя та проситиме про допомогу. Проте 5 липня, під час 
п'ятого пленарного засідання, голова облдержадміністрації Сте-
пан Барна зауважив, що Тернопільщина готова прийняти львісь-
ке сміття лише за однієї умови: якщо пан Садовий вивезе те сміт-
тя, яке було завезене до нас нелегально. «На Тернопільщині було 
зафіксовано 15 таких випадків. По кожному відкрите криміналь-
не провадження», — зауважив Степан Барна.

За даними Головного управління статистики у Терно-
пільській області. Чисельність наявного населення в районі  
на 1 травня 2017 р. становила 67121 особу, в т.ч. у міських по-
селеннях – 11626 осіб та сільській місцевості – 55495 осіб. Упро-
довж січня–квітня 2017 р. чисельність населення зменшилася на 
110 осіб.

На Тернопільщині за резуль-
татами ЗНО підтвердили 
свої медалі 420 випускників. 
Кількість претендентів на зо-
лоті та срібні медалі становила 
690 осіб. Утім, після складання 
зовнішнього незалежного оці-
нювання лише 420 випускни-
ків стали медалістами. Золоті 
медалі отримали 235, срібні – 
185 випускників. Про це пові-
домила начальник управління 
освіти й науки Тернопільської 
ОДА Ольга Хома під час прес-
конференції, організованої з 
приводу підбиття підсумків 
ЗНО.

Служба безпеки України з нагоди 110 річниці від дня наро-
дження Романа Шухевича оприлюднила сім документів, які 
висвітлюють події його життя та діяльності. Більшість із них не-
відомі не лише широкому загалу, а й дослідникам визвольного 
руху.  Ці матеріали спростовують низку радянських міфів, зокре-
ма про співпрацю Шухевича з нацистами, наголосили в СБУ.

За 3,5 млн грн спорудять новий фонтан і відпочинкову зону. 
У парку Національного відродження розпочнуть демонтаж ста-
рого фонтану “Олімпіада”. Його замінять новим сучасним водо-
граєм.
Як зазначає головний інженер управління житлово-комунального 
господарства, благоустрою та екології ТМР Микола Лесів, старий 
фонтан ремонту не підлягав.
«Система нового фонтану буде працювати за принципом за-
мкненого циклу. Також водограй будуть освітлювати, – розповів 
Микола Лесів. – Крім того, тут здійснять благоустрій території, 
облаштують ліхтарі та місця для відпочинку».

Протягом січня-травня 2017 року кількість українських ту-
ристів, які відвідали Туреччину, збільшилася на 24,48%, 
порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це 
повідомляє офіс із питань культури та інформації посольства 
Туреччини в Україні. Найбільш популярними серед громадян 
України традиційно залишаються Анталія, Стамбул та курорти 
провінції Мугла: Фетхіє, Даламан, Бодрум та Мармарис.

Новини | Коротко про головне

В Україні збільшать мінімальний 
страховий стаж для виходу на пенсію  
На що очікувати і як рахувати?
Пенсійну реформу останнім часом не обговорював хіба що лінивий. Уряд пропонує 
поступово збільшити страховий стаж, ліквідувати всі спеціальні пенсії, крім тих, які 
отримують силовики.
Про особливості нарахуван-

ня страхового стажу та «підводні 
рифи» — у нашому матеріалі. Та 
спершу розберемось із терміноло-
гією. Страховий стаж — це період, 
протягом якого особа підлягала 
загальнообов’язковому держав-
ному пенсійному страхуванню та 
за який щомісяця сплачені стра-
хові внески в сумі не меншій ніж 
мінімальний страховий внесок 
(стаття 24 Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування»). Страхо-
вий стаж вимірюється в місяцях 
та є однією з основних складових 
під час визначення розміру май-
бутньої пенсії.

Від розміру стажу залежить  
право особи на той чи інший вид 
пенсії та розмір призначеної пен-
сії. До страхового стажу за-
раховують: періоди, за які 
було сплачено страхові вне-
ски; періоди трудової діяль-
ності до 1 січня 2004 року 
(до набуття чинності ЗУ 
«Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне стра-
хування» (далі — Закон)) 
на умовах, передбачених 
законодавством, що діяло 
раніше (пункт 4 статті 24 
Закону). Тобто, стаж вра-
ховується так, як вимагає Закон 
«Про пенсійне забезпечення» та 
законодавство СРСР. Іншими 
словами, весь трудовий стаж, на-
бутий до 1 січня 2004 року, при-
рівнюється до страхового.

У жовтні цього року плану-
ють перерахувати пенсії, спи-
раючись на зарплату останніх 
трьох років. В результаті цього 
5,6 мільйона пенсіонерів отрима-
ють виплати, збільшені на суму 
від 50 до 1000 гривень. Щоправда, 
пропонують також знизити кое-
фіцієнти оцінки стажу – за новою 
формулою він дорівнює 1. Хоча 
раніше становив 1,35.

Такий підхід буде на руку тим, 
хто на пенсії вже давно. Пенсії, які 
призначають із 1 січня 2017 року, 
обчислюють із використанням 
показника середньої заробітної 
плати за 2014, 2015 та 2016 рік, що 
дорівнює 3764 гривні 40 копійок. І 
саме цей показник середньої заро-
бітної плати (3764 гривні 40 копі-
йок) також використовуватимуть 
для перегляду пенсій, що були 
призначені попередніми роками. 
Однак пенсії, які призначені з 1 
січня 2017 року із використанням 
оновленого показника зарплати 
(3764,40 гривні), тимчасово, до 
2019 року, обчислюватимуть із 
використанням величини оцінки 
одного року страхового стажу на 
рівні 1,35 відсотка — для запобі-
гання зменшення їх пенсій за ни-
нішньому раунді перерахунку.

Таким чином перегляд пенсій, 
які призначають 2017 року, відбу-
деться вже після запровадження 
щорічного перерахунку пенсій із 
2019 року, який базуватиметься 
на показниках середніх зарплат 
за поточний рік та з урахуванням 
інфляції.

Та щойно мова зайшла про 
зміни у системі пенсійного нара-
хування, відразу ж почалися дис-
кусії про збільшення пенсійного 
віку. Однак уряд все спростовував. 
У законопроекті №6614 йдеться 
лише про збільшення страхового 
стажу. Втім, де-факто це означає і 
збільшення трудового стажу. За-
конопроектом передбачено, що 
від 2018 року вийти на пенсію у 
60 років зможуть ті, чий трудовий 

стаж становить 25 років. Щороку 
цей показник збільшуватиметься 
на один рік, і до 2028 року має до-
сягти 35 років.

Якщо трудовий стаж є мен-
шим за 25 років, але більшим за 
15, на пенсію можна буде вийти у 
63 роки. Якщо ж він менший, ніж 
15 років, вийти на пенсію можна 
буде у 65 років. Таким пенсіоне-
рам буде призначена тимчасова 
державна допомога. 

Багато хто сьогодні цікавиться, 
як саме нараховують пенсійний 
стаж. Це питання ми поставили 
перед заступником начальника 
Тернопільського об’єднаного 
управління пенсійного фонду 
Тернопільської області Галиною 
Юріївною Гумницькою.

— Галино Юріївно, чи врахо-
вуватимуть навчання в інститу-
ті та службу в армії під час об-
числення страхового стажу?

— Період навчання у ВНЗ по 
31 грудня 2004 року враховується 
згідно з записами у дипломі, а з 1 
січня 2005 року – за даними персо-
ніфікованого обліку. Опісля стаж 
не зараховують, оскільки виші не 
подавали інформацію про сплати 
до пенсійного фонду. Старшому 
поколінню, яке сьогодні оформляє 
пенсію, армію зараховують (по 3 
січня 2003 року) за даними дові-
док із військкомату або військових 
квитків, а з 1 січня 2004 року – згід-
но з даними персоніфікованого об-
ліку, тобто, відповідно до сплати 
внесків до пенсійного фонду, а не 
записів у трудовій книжці. На-
вчання після 01.01.2004 р. може 
бути зараховане до страхового 
стажу за умови сплати страхових 
внесків на умовах добровільної 
участі у пенсійному страхуванні. 
Періоди трудової діяльності, у тому 
числі навчання, що були врахова-
ні до стажу до набрання чинності 
цим Законом (до 01.01.2004), за-
раховують на умовах, визначених 
законодавством, що діяло раніше. 
Так, згідно з пунктом "д" статті 
56 Закону України «Про пенсійне 
забезпечення», до стажу роботи 
також зараховується навчання у 
вищих і середніх спеціальних на-
вчальних закладах, училищах і на 
курсах з підготовки кадрів, підви-
щення кваліфікації та перекваліфі-
кації, в аспірантурі, докторантурі 
й клінічній ординатурі.

— А як щодо роботи за суміс-
ництвом? На що очікувати осо-
бі, яка, для прикладу, мала не-
повні дві ставки на двох місцях 
роботи?

— Робота за сумісництвом за-
раховується людині і до страхово-
го стажу, і до виплати пенсії. Так, 
зарплату «плюсують» і тоді вихо-
дить більший коефіцієнт нараху-
вання заробітної плати та пенсії. 
Якщо заробітна плата не менша 
мінімальної, то її зараховують у 
повному обсязі. Стосовно ста-
жу, то він зараховується лише за 
одинарними принципом, інших 

підстав у законодавстві не пропи-
сано, бо ж не може рахуватися до 
стажу один робочий день за два. 
До слова, робота за сумісництвом 
враховується за умови, що є спла-
та внесків в індивідуальних відо-
мостях про застраховану особу.

— В ЗМІ чимало інформації 
про те, що люди, які не мають 15 
років стажу, за новою пенсійною 
реформою не отримуватимуть 
пенсії. Чи правда це? Адже чи-
мало громадян опинилися в та-
кій ситуації.

— Сьогодні важко говорити 
на цю тему, оскільки конкретних 
вказівок уряду немає, відповід-
но, ми діємо, як і раніше. Тобто, 
станом на сьогодні, людина має 
право звернутися для отримання 

пенсії за умови, що у неї є не 
менше 15 років страхового 
стажу, що передбачено за-
коном. У разі недостатнос-
ті цього стажу, вона може 
укласти договір добровіль-
ної участі і, так би мовити, 
«купити» собі стаж. При 
цьому особа звертається 
в податкову, укладає дого-
вір на потрібний їй період 
часу, і лише за умови повної 
сплати до пенсійного фонду 

ми вносимо зарахування до стра-
хового стажу.

Тим часом міністр соціальної 
політики Андрій Рева заявив, 
що початок збільшення зрос-
тання страхового стажу від 15 
до 25 років буде відбуватися так, 
як це передбачено урядовим за-
конопроектом. Це означає, що 
мешканцям Тернопільщини слід 
чекати на ці зміни вже з 1 січня 
2018 року. За його словами, уряд 
розглядав рекомендації про пере-
несення початку збільшення стра-
хового стажу з 2018 на 2020 рік. 
Однак, за інформацією А.Реви, 
від Президента України на ім’я 
Прем’єр-міністра надійшов офі-
ційний лист, у якому йдеться про 
те, що Україні вдалося зняти кате-
горичну вимогу МВФ про збіль-
шення пенсійного віку. Відтак, 
базовий вік виходу на пенсію за-
лишається незмінним за наявнос-
ті достатнього стажу.

«Президент просив дати укра-
їнцям більше часу, щоб підготу-
ватися до запровадження норми 
про збільшення страхового ста-
жу. Що запропонував уряд, і що 
знайшло відображення у цьому 
законопроекті? Це — новий вид 
адресної державної соціальної до-
помоги, який називається «тимча-
сова державна соціальна допомо-
га непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не 
має права на пенсійну виплату», 
— наголосив А. Рева.

Міністр зазначив, що протягом 
трьох років людям, які мають не 
менше 15 років страхового стажу, 
але не мають 25 років стажу буде 
призначено держсоцдопомогу за 
їхніми доходами в розмірі про-
житкового мінімуму, і її будуть 
виплачувати до моменту набуття 
такими особами права на пенсій-
ну виплату. Всі рекомендації, які 
внесла Нацрада реформ, додав 
він, були враховані в урядовому 
законопроекті. 

А поки що запитань більше, 
ніж відповідей. Експерти, як за-
вжди, скептично ставляться до 
пенсійної реформи, українці теж 
насторожено очікують змін. І дай 
Боже, щоб вони були на краще…

Лілія КУЛЕНИЧ

Актуально
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Поїздки освітян за кордон — це завжди 
нагода пізнати щось нове, перейняти досвід, 
заглибитися в атмосферу шкільництва. 10-12 
травня цього року представники педаго-
гічного колективу НВК «Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія ім. С. Балея» 
Людмила Радьо, Світлана Баула, Наталія 
Івасечко та Андрій Белейчик разом із го-
ловою районної організації профспілки 
працівників освіти за сприяння Терно-
пільської РДА, Тернопільської районної 
ради, відділу освіти Тернопільської РДА 
мали нагоду відвідати навчальні закла-
ди міста Катовіце (Республіка Польща) й 
ознайомитися зі структурою навчального 
року, розподілом тижневого навантаження 
вчителів, оплатою праці, обсягом посадових 
обов’язків, специфікою виховної роботи. 
Українську делегацію гостинно зустрів голо-
ва профспілки працівників освіти м. Катові-
це пан Єжи Шмайда, за сприяння якого від-
булися відвідини навчальних закладів. 

У IV загальноосвітньому ліцеї відбулася 
зустріч за круглим столом із педагогічними 
працівниками та представниками учнівсько-
го самоврядування ліцею, результатом якої 
став започаткований міжнародний про-
ект «Оживити легенду». Його мета — озна-
йомлення з історією, культурою, традиціями 
і фольклором двох держав, дружні візити, 
спільні конкурси, наукові розвідки, екскурсії, 
популяризація відкриттів на сторінках газет 
та Інтернет-сайтах. Якщо цей проект виграє 
конкурс, то його реалізацію профінансує 
Польсько-Українська рада обміну молоддю 
(Polsko-ukraińska rada wymiany młodzieży).

Ваш дільничний лікар

Шкільний меридіан Мандруючи рідним краєм

«Мрію, аби всі були здорові»

Обмін досвідом

Дотримуйтеся вимог пожежної безпеки під час жнив!
Літо — відповідальна пора для хліборобів. Невдовзі розпочнеться жнивна кампанія. Сільськогосподарські підприємства роблять усе можливе, 
щоби без втрат зібрати і зберегти зерно. Та не слід забувати, що літо — це пожежонебезпечний період, тому в цей час особливо важливим за-
вданням є захист урожаю від вогню.

Гостей та жителів краю на вихідні 
запрошують Теребовля і Кременець
Найближчими вихідними на Тернопільщині відбудеться низка цікавих 
святкових заходів, насичена програма яких гарантує неповторні вражен-
ня найвибагливішим любителям колоритного відпочинку. 
Усім поціновувачам неповторних українських традицій варто завітати 7 липня 

у с. Кімната Кременецького району. Театралізоване дійство із плетінням та пусканням 
вінків на воду тут розпочнеться о 17 год. Водночас відбуватимуться купальські хороводи 
із запаленням ватри та стрибками через вогнище, різноманітні конкурси й забави.

Того ж дня тут заплановані заходи й для любителів спорту: о 15 год. — змагання з во-
лейболу, о 16 год. — з гирьового спорту, армреслінгу, шашок та перетягування линви.

Святкування завершиться о 18 год. концертом аматорських колективів Кременецького 
районного будинку культури.

7 липня святкове дійство «Празник Купала» відбудеться й у Теребовлі. Гостей та 
жителів краю запрошують до ремісничого містечка «На березі Гнізни», що відкриється о 
18 год. А о 19 год. тут відбудуться купальські ігри та конкурси. О 21 год. — театралізоване 
дійство «В ніч на Купала оживають легенди». О 22 год. розпочнуться запальні танці під 
автентичну музику.

Наступного дня, 8 липня, у Теребовлі відбудуться заходи спортивного спрямування: об 
11 год. — волейбольна зустріч аматорських команд, а о 19 год. — шаховий турнір «Кня-
жий».

День народження Теребовля свят-
куватиме у неділю, 9 липня. На всіх, хто 
завітає на це свято, чекатиме історична 
театралізація з нагоди 920-ліття, яка роз-
почнеться о 12 год. Відбудеться фести-
вальна хода творчих та спортивних колек-
тивів міста, відкриття символічного знаку 
міст-партнерів. Друга частина програми 
святкування буде у молодіжному парку. 
О 18 год. тут розпочнеться захоплююче 
розважальне дійство «Княжий бенкет». У 
програмі: виступ гурту «Княжа забава» 
(м.Львів), середньовічні танці й майстер-
класи. Крім цього, діятимуть ремісничі майстерні, здійснять відтворення середньовічних 
боїв, лунатиме жива музика, відбудеться гастрономічний конкурс «Трапеза по-князівськи» 
та фаєр-шоу. Зіркові гості свята — гурт «Guns Live Band».

Тернопільський районний відділ управління ДСНС 
України у Тернопільській області рекомендує ретельно 
підготуватися до жнив з точки зору протипожежної без-
пеки. Комбайни, трактори, автомобілі, які вийдуть у поле, 
повинні бути обладнані іскрогасниками, забезпечені вог-
негасниками в необхідній кількості, відрами, штиковими 
лопатами. На комбайні — бак з водою, кошма (брезент), 
на тракторах та автомобілях — ящики з піском. Провод-
ка та електроприлади мають бути ретельно ізольовані та 
захищені, вся техніка обов’язково повинна бути оснаще-
на заземлюючими ланцюгами. Не допускається підтікання 
мастил та пального.  

Пожежі на хлібних ланах поширюються дуже швидко. У 
разі наявності високого і густого масиву зернових культур, 
сильного вітру й посушливої погоди лінійна швидкість 
поширення пожежі може досягати 8-9 м/с. Під час пожеж 
від різниці температур потоків повітря іноді утворюють-

ся завихрення — «смерчі», які перекидають вогонь на ве-
ликі відстані навіть через штучні та природні перешкоди 
(розорані смуги, дороги, річки завширшки до 12 м тощо). 
Причини пожеж на полях можуть бути різноманітні: по-
трапляння сторонніх предметів до робочих механізмів 
комбайну, підтікання пально-мастильних матеріалів, не-
справний іскрогасник та необережне поводження із вог-
нем. Однак усього цього можна уникнути, якщо виконува-
ти елементарні правила пожежної безпеки, а саме:

- поля  обкошувати та оборювати від доріг та лісосмуг 
захисними смугами;

- встановлювати біля них попереджувальні знаки;
- проводити  навчання з питань пожежної безпеки з 

особами, які задіяні на жнивах;
- зернозбиральну техніку забезпечити первинними за-

собами пожежогасіння та іскрогасниками, особливо ту, що 
залучена до збирання врожаю;

- масиви розбивати на ділянки площею 25 га, між ділян-
ками слід робити прокоси завширшки 8 метрів і проорю-
вання — 4 метри.

 Особливо наголошуємо: заборонено випалювання 
стерні, пожнивних залишків і соломи на полях під час 
жнив, оскільки це призводить до пожеж на сусідніх полях, 
відключень ЛЕП, пожеж у лісосмугах, лісах, завдає еконо-
мічних збитків населенню прилеглих територій, призво-
дить до людських жертв. Також випалювання стерні впли-
ває на знищення органічної речовини грунту, зменшення 
його родючості та протиерозійної стійкості, загибелі ко-
рисних комах та звірів, забруднення повітря.

Дотримання елементарних правил пожежної безпеки 
допоможе зберегти врожай на всіх його стадіях — від поля 
до комори!

Тернопільський районний відділ 
Управління ДСНС України у Тернопільській області

Інформує служба 101

«Мені завжди хотілося бути по-
трібною людям, допомагати їм. З ди-
тинства мала бажання стати лікарем», 
— пригадує пані Ореста. 

І мрії Орести Миколаївни збули-
ся. Вирішивши назавжди пов’язати 
своє життя з медициною, вона всту-
пила до Тернопільського медичного 
університету. Після закінчення вишу 
розпочала шлях дільничного лікаря 
у районній поліклініці, що на той час 
була розташована у селі Великий Гли-
бочок. 

«Спочатку було важко, — зізнаєть-
ся жінка. — Почувалася невпевнено, 
адже не мала ще практичних навичок, 
а в колективі — лікарі з досвідом. Од-
нак колеги з розумінням поставилися 
до мене, завжди підтримували, допо-
магали порадою».

Найбільше Ореста Миколаївна 
вдячна районному терапевту — Лю-
бові Михайлівні Гуті, яка була її на-
ставницею і багато чому навчила мо-
лодого фахівця.

Через деякий час Ореста Коро-
люк продовжила свою діяльність 
у селі Біла, де працює до сьогодні. 

«Обов’язків вистачає, — продовжує 
розповідати лікарка. — Треба про-
консультувати хворих, перевірити ді-
євість призначеного лікування, про-
контролювати, щоб вчасно зробили 
щеплення, відвідати пацієнтів удома, 
провести профілактичні огляди жи-
телів, здійснювати роз’яснювальну 
роботу. Так, це втомлює, але прино-
сить задоволення, особливо, якщо ба-
чиш вдячність в очах людей».

Щодня на прийом до дільничного 
терапевта приходять близько двох 
десятків людей. Найчастіше звер-
таються з гострими, хронічними та 
вірусними захворюваннями. Багато 
є пацієнтів із гіпертонією, цукровим 
діабетом, бронхіальною астмою. «Та-
ким хворим медикаменти виписуємо 
за програмою «Доступні ліки». Люди 
задоволені, — каже Ореста Микола-
ївна, — хоча список безкоштовних лі-
ків доволі обмежений. Потрібно його 
розширювати, але наразі добре, що 
держава забезпечує принаймні цей 
мінімум». 

Лікар Королюк підтримує запрова-
дження медичної реформи. Каже, що 

так буде краще, передусім, для гро-
мадян, які будуть більш захищеними 
й матимуть можливість отримувати 
повноцінну, кваліфіковану, дієву ме-
дичну допомогу й гарантії. На думку 
Орести Миколаївни, зміни в медичній 
сфері дисциплінуватимуть як пацієн-
тів, так і медиків. А це матиме бажа-
ний результат — зміцнення здоров’я 
кожної людини.

З усього видно, що пані Ореста 
любить свою роботу, хоча працювати 
з людьми непросто. Вона захоплено 
розповідає про своїх підопічних, тур-
бується про їх здоров’я, переймається 
проблемами кожного. 

«Праця лікаря — це велика 
відповідальність і хвилюван-
ня, але головне — любити 
людей», — ділиться терапевт. 
Вільний від роботи час Ореста 

Миколаївна присвячує внукам. Дуже 
любить різноманітні квіти, сама ви-
рощує їх. Мріє, аби всі були здорові і 
настав мир в Україні.

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА

Робочий графік дільничного лікаря с. Біла  
Орести Миколаївни Королюк: 
Середа і п’ятниця — з 9:00 по 12:00 — прийом 
у медпункті, з 12:00 по 16:00 — обслуговування 
пацієнтів за викликами. Понеділок — з 8:00 по 
15:50, вівторок — з 11:20 по 18:00, четвер — з 
8:00 по 15:50 — прийом у поліклініці.

Уже 37 років у селі Біла працює дільничний лікар Ореста Миколаївна Королюк.

Викладачі ліцею: віце-директор Ева Кост-
шевська, викладач історії Барбара Кєресь, 
викладач математики та інформатики 
Катажина Трайдос

Заступник директора з виховної роботи 
Світлана Баула, заступник директора з 
навчально-методичної роботи Людмила 
Радьо, вчитель інформатики Андрій Белей-
чик, педагог-організатор Наталія Івасечко, 
голова районної організації профспілки 
працівників освіти Ігор Ракочий
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Минають роки, все змінюється, 
оновлюється, та незмінним зали-
шається Тернопільський став, а на 
ньому — білосніжний теплохід, за 
штурвалом якого ось уже 54 роки 
щодня, якщо дозволяє погода, ви-
ходить курсувати Тарас Григоро-
вич Парій — незмінний капітан 
місцевих суден. Здавалося б, чому 
цей сивочолий 81-річний чоловік 
досі не покинув цю справу, невже 
не набридає вона? А ось і ні, бо 
це — справа життя. Про непросту 
долю  теплохода ПТ-50 «Капітан Т 
Г. Парій» та про те, чому вода не 
відпускає його зі свого полону, ми 
поспілкувалися з Тарасом Григо-
ровичем.

— Все почалося з армії. Я слу-
жив у Севастополі на підводних 
човнах середнього класу (на елек-
троакумуляторах човни могли хо-
дити під водою до 8 діб). У той час  
Чорне море я об’їздив, як то ка-
жуть, вздовж і впоперек, адже ми 
охороняли морські кордони СРСР. 
На підводному човні був рульо-
вим сигнальником — тримав за-
даний капітаном курс. Бувало, що 
доводилося стріляти торпедами, 
тоді потрібно втримати підвод-
ний човен на перископній гли-
бині, аби його не засікли радари 
опонентів. Різне було, але вже тоді 
я безтямно полюбив воду. Далі за-
кінчив службу в званні старшини 
першої статі. З флоту військового 
пішов на флот цивільний. Після 
навчання у Київському річковому 
училищі в 1963 році став працю-

вати у Дністровському районному 
управлінні Головрічфлоту Украї-
ни. Працював як на пасажирських 
(теплоходах), так і на вантажних 
(буксирах) суднах. Згодом мене 
перевели з Дністра на Серет. Із 
собою привіз два теплоходи. Так і 
став незмінним капітаном та при-
щепив цю любов і внуку Віталію, 
— розповідає Тарас Парій.

За час роботи у Тернополі ка-
пітан нерідко натрапляв на не-
розуміння. Так, каже він, через 
недбалість окремих людей, свого 
часу 16 років теплохід ПТ-50 про-
сто догнивав.

— Усі ці роки, поки судно стоя-
ло, я домагався, аби мені дали його 
зробити для Тернополя, туристів. 
Але ж ні, не давали. Лише після 

того, як строк попередньої оренди 
закінчився, мені його передали. Та 
це було вже не судно, а купа іржа-
вого металобрухту, непридатного 
для перевезення пасажирів. До-
велося витратити близько двох 
років, аби відновити його. Це була 
важка праця, безліч власних сил 
та коштів. Та розпочату справу ми 
довели до кінця. Фактично, ма-
лий теплохід ПТ-50 ми повернули 
з небуття. Коли дійшло до назви, 
то всі, хто долучався до його від-

новлення, вирішили, що він має 
носити моє ім’я, мовляв, це моя 
ініціатива і непосильна праця дала 
результат. Звичайно ж, я був про-
ти, адже вважав, що не дуже пра-
вильно називати теплохід ім’ям 
людини, яка ще жива. Та що поро-
биш, це було колективне рішення, 
і тернополяни підтримали. Тепер 
для мене це величезна відповідаль-
ність і гордість, — ділиться спога-
дами людина-капітан.

Зазначимо, що теплохід ПТ був 
виготовлений у 1964 році на Бо-
бруйському судноплавному заводі 
та одразу доставлений до Терно-
поля. «Герой Танцоров» (С-541), 
якого привезли з Дністровського 
каньйону, став ходити лише через 
чотири роки після того. До капі-

тальної реставрації ПТ-50 востан-
нє катав тернополян у 1995 році. 

Далі плавзасіб не курсував до 
2009-го та іржавів на березі тепло-
хідної стоянки у Кутківцях. Після 
ремонту 13 жовтня 2010-го від-
бувся спуск на воду, однак тоді ще 
катер не працював. У 2011 році зі 
стартом навігаційного періоду не 
вийшов, адже було ухвалене рі-
шення випускати в рейс на 100% 
готове для роботи судно (хоча вже 
тоді плани зробити презентацію 
були). Перших пасажирів онов-
лений теплохід прийняв на борт 6 
червня 2011 року. Тут додали ще 
одну, верхню, палубу (надпалуб-
не накриття, так званий «дашок» 
переоблаштували для перебуван-
ня на ньому пасажирів), відтак на  
судні вже могло поміститися вдві-
чі більше людей, ніж на звичайно-
му ПТ, а точніше, 80 чоловік. 

Пригадується, як у день його 
спуску на воду директор КП 
«Тернопільелектротранс» Андрій 
Мастюх сказав: «Цей теплохід 
— майже новий. Його не просто 
реконструювали, а заново побу-
дували — від самого початку і до 
самого кінця. Назва його «Капі-
тан Парій» — не випадкова, тому 
що ця людина присвятила життя 
тернопільському флоту, зберегла і 
відновила наш теплохід ПТ-50 та 
заслуговує на найвищу повагу».

Керманич судна зізнається: не-
зважаючи на те, що у сезон він пе-
ревозить багато пасажирів, це — 
дрібниці, порівняно з тим, скільки 
коштів потрібно на ремонт та об-
слуговування теплохода.

— ПТ-50, як і «Герой Танцо-
ров», перебуває на балансі КП 
«Тернопільелектротранс». «Капі-
тан Парій» мені віддали в оренду 
до 2024 року, щоб хоч гроші, ви-
трачені на дороговартісний ре-
монт «відбити». І мушу сказати, 
що утримання судна — дуже до-
роге і майже нерентабельне. 25% 

від доходу з кожного квиточка 
віддаю підприємству, залишаєть-
ся 75% на обслуговування (соляр-
ка, запчастини тощо). Це мало, 
хоча ціна проїзду вже 25 гривень, 
адже дорожчає все. Щодо «Танцо-
рова», то він зовсім збитковий, а 
цей мусить курсувати і виживає 
лише за рахунок того, що команду 
взимку не потрібно утримувати, 
інакше теж були б постійно в мі-
нусі. Багато грошей на цій справі 
не заробиш, та й не заради них я 
тут. Мені це просто подобається, 
— каже пан Парій.

Незважаючи на всі труднощі та 
поважний вік, чоловік не втрачає 
ентузіазму і на роботу іде, як на 
свято. Бо тут, на причалі, його за-
вжди з нетерпінням чекають і до-
рослі, і малі. 

— Мушу працювати, бо нікому. 
Відпочинок? Взимку відпочину, а 
поки — штурвал чекає. Мені по-
добається робота двигуна, шум 
води та радісні посмішки людей 
на борту. Водночас, добре ро-
зумію, що відповідаю за життя 
і здоров’я пасажирів, тому за-
вжди прислухаюся до теплохода 
і намагаюся у разі найменшої не-
справності ремонтувати, бо таких 
суден більше не залишилося. Це 
— останнє, — захоплено розпові-
дає співрозмовник.

Запитую: «Якби була можли-
вість відмотати плівку життя на-
зад, чи змінили б щось? Пішли б 
іншою дорогою?» У відповідь ка-
пітан з посмішкою, спрямувавши 
погляд кудись далеко за небокрай, 
відповідає: «Вода була моєю мрі-
єю, це — моя стихія, моє все. Не я 
її обрав, а вона мене… Мабуть, це 
доля, за яку я дякую Господу». 

А тим часом на борту «Капіта-
на Парія» вже у повній готовнос-
ті екіпаж. Керманич дає сигнал, 
теплохід відчалює від берега, ра-
дісно підстрибує малеча, і Тарас 
Григорович щасливий, бо щасливі 
вони. Така у нього робота — дару-
вати радість іншим.

Лілія КУЛЕНИЧ

Людина і її справа

Файне місто

Капітан Тернопільського озера
У неділю, 2 липня, відзначали День Військово-Морських сил Збройних сил України. Цю дату  встановлено згідно з указом Президента від 12 червня 
2015 року. Водночас цього дня своє професійне свято відзначають і працівники морського та річкового флоту. І нехай у Тернополі і немає моря, зате є 
мальовниче озеро у самісінькому центрі міста, яке вабить туристів, котрі скромно називають його маленькою Швейцарією. 

«Вода була моєю 
мрією, це — моя 
стихія, моє все. 
Не я її обрав, а вона 
мене… 
Мабуть, це доля,  
за яку я дякую  
Господу»

У Тернополі за 24 мільйони гривень збудують Центр веслування та водних видів спорту
Вже зовсім скоро у нашому місті 
візьмуться за будівництво Центру 
веслування та водних видів спорту 
«Водна арена «Тернопіль». За при-
близними підрахунками, загальна 
вартість проекту становить орієн-
товно 24 мільйони гривень.

З місцевого бюджету спрямували на спо-
рудження об’єкта 7 мільйонів гривень. Решту 
ж планується отримати від співфінансування 
обласної влади та Державного фонду регіо-
нального розвитку (ДФРР).

Міністр молоді та спорту України Ігор Жда-
нов під час останнього візиту на Тернопілля 

зазначив, що з боку Фонду регіонального роз-
витку передбачена інвестиція на суму при-
близно 17 мільйонів гривень. Тим часом мер 

Тернополя Сергій Надал каже, що тернопіль-
ське озеро має усі перспективи стати не лише 
туристичною перлиною міста, а й майданчи-

ком для розвитку усіх водних видів спорту.
— У місті є хороша база для організації 

такого Центру, адже у нас функціонує вес-
лувальна школа, працюють професійні тре-
нери, — пояснює міський голова. — Зазна-
чу, що у Центрі, окрім спортивних об’єктів, 
буде облаштована ще й інша інфраструктура, 
якою зможуть скористатися не лише спортс-
мени, а й тернополяни та гості міста.

Так, за попередніми прогнозами, «Водна 
арена «Тернопіль» запрацює вже наступного 
року. Тут після будівництва Центру плануєть-
ся проводити різноманітні чемпіонати Украї-
ни, Європи та світу на воді.

Лілія КУЛЕНИЧ
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Відпуст у Буцневі
9 липня в храмі Непорочного Зачат-
тя Пречистої Діви Марії в с. Буц-
нів Тернопільського району перед 
чудотворною іконою Матері Божої 
відбудеться урочисте проголошення 
повного відпусту.  Початок архієрей-
ської Служби Божої о 12 годині. 

Повний відпуст надаватимуть про-
чанам протягом наступних семи років у 
такі дні: перша неділя після Різдва Івана 
Хрестителя, свято Верховних апостолів 
Петра і Павла (12 липня) та свято Непо-
рочного Зачаття Пречистої Діви Марії 
(22 грудня). 

Насамперед, хотілося би нагадати, що 
таке відпуст. Як вчить Катехизм Католицької церкви, «відпуст — це про-
щення перед Богом дочасної кари за гріхи, провина яких уже стерта. Від-
пусту досягає за певних умов християнин, відповідно наставлений, через 
посередництво Церкви, яка як служителька Відкуплення розділяє і дає 
його своєю владою зі скарбниці заслуг Христа і Святих».

Духовне

Продовження, початок на стор. 1
Найтрагічнішим її часом був 1961 рік, коли 

церкву за розпорядженням більшовицької 
влади перетворили на продуктовий склад. 
Люди стали на захист своєї святині, але сили 
були нерівні. Сільські відчайдухи тоді через 
вікно винесли все церковне добро, щоб 
зберегти його до кращих часів. Парафіяни 
дійшли з клопотаннями про відновлення 
богослужінь аж до вищого московського 
керівництва. Подібно до мук Христа, церква 
зазнала страшного знущання. Руйнувалися 
стіни. Нищився розпис. Солдати за наказом 
обкомівців валили дзвіницю… Здавалося, 
вже ніщо не зможе відновити церкву до жит-
тя. Глибоко віруючі люди щодня зі сльозами 
на очах спостерігали цю наругу, але вірили, 
що прийде час і їх святиня оживе.

Це сталося лише навесні 1995-го, 
коли  відновилися богослужіння за греко-
католицьким обрядом. З цього приводу 
парох Івачева Долішнього о. Орест Глубіш 
писав: «Коли вийшла з підпілля УКГЦ, вірні 
парафії майже одностайно повернулись у 

Святині в Івачеві Долішньому — славних 150!

Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк разом із Зеновієм та 
Марією Когутами, депутатом Тернопільської районної ради Володимиром Мокрицьким, заступ-
ником голови Тернопільської РДА Андрієм Колісником, сільським головою Івачева Долішнього та 
Івачева Горішнього Михайлом Гуком, меценатами Зеновієм Голиком та Григорієм Пінязем, о. Ми-
колою Головецьким, секретарем Івачеводолішнівської сільської ради Оксаною Когут та дітьми з 
Івачева Долішнього Вадимом та Сашком Біловусами. 

Пісню «Стоїть церковця край села» 
заспівали учасники вокального 
колективу «Глорія».

Архієпископ і митрополит Тернопільсько-
Зборівський Василій Семенюк  та 
тернопільський поет Олег Герман.  

лоно прабатьківської Греко-католицької 
церкви. Дякуючи Богові та завдяки роз-
судливості місцевих людей, у селі не було 
міжконфесійного розколу… Саме тому 
нам не соромно перед нащадками, адже 

міжрелігійні чвари — велика ганьба і тяж-
кий гріх перед Богом. Молімося, щоб серед 
нас і надалі був мир, любов та злагода». 

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.        

14–16 липня відбудеться  
Загальнонаціональна проща  
до Марійського духовного центру "Зарваниця"
Цього року Загальнонаціональна проща приурочена 150-річчю коронації Зарва-
ницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, 125-літтю з дня народження 
патріарха Йосифа Сліпого та молитві за мир в Україні.
Традиційно з Тернополя до Зарваниці вирушить піша хода, чисельністю понад тисячу осіб. Збір 

паломників відбудеться вранці в п’ятницю, 14 липня, поблизу катедрального собору Непорочно-
го Зачаття в Тернополі. О 8:30 колона прочан розпочне свою ходу, її супроводжуватимуть поліція та 
медичні працівники. Усі паломники будуть забезпечені харчуванням та місцями для ночівлі (с. Стру-
сів). На маршрутах руху прочан будуть діяти в посиленому режимі медичні пункти, розташовані у 
стаціонарних медустановах сіл і селищ.

У суботу, 15 липня, на околиці м. Бучач відбудеться зустріч Блаженнійшого Святослава та кардина-
ла Леонардо Сандрі, похід зі свічками до Чудотворного місця. У неділю — Архієрейська Божественна 
Літургія, освячення води та релігійної атрибутики, привітання владик.

15 липня

15.30 – Зустріч Блаженнійшого Патріарха Свя-
тослава та кардинала Леонардо Сандрі 
(околиця Бучача)

16.00 – Зустріч молоді з Блаженнійшим Святос-
лавом та кардиналом Леонардо Сандрі 
(каплиця біля парафіяльної церкви)

18.30 – Вечірня (каплиця біля парафіяльної 
церкви)

19.30 – Архієрейська Літургія (каплиця біля 
парафіяльної церкви)

22. 00 – Похід зі свічками до Чудотворного місця
22.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці 

(площа біля собору)

16 липня

00.00 – Панахида за загиблими воїнами АТО
00.30 – Освячення води. Хресна дорога
00.30 – Духовно-мистецька програма (Співоче 

поле)

00.30 – Нічні чування (собор, підземна церква, 
парафіяльна церква, надбрамна церква 
та церква Пресвятої Євхаристії)

07.00 – Утреня (собор)
08.30 – Похід владик і священиків від собору до 

подіуму на Чудотворному місці. Приві-
тання владик

09.00 – Архієрейська Літургія.  
Освячення води та релігійної атрибутики

11.30 – Літургія (каплиця біля парафіяльної 
церкви)

12.00 – Літургія (собор)
14.00 – Літургія (собор)

 Депарамент  
інформації УГКЦ 

Програма Загальнонаціональної прощі до Зарваниці 2017 року

Відпуст буває повний або част-
ковий. Повний відпуст звільняє 
від усіх дочасних кар, що належать 
людині за скоєні гріхи, які були вже 
відпущені під час прийняття таїн-
ства Примирення і Покаяння (тоб-
то сповіді). Натомість частковий 
відпуст — це прощення частини 
дочасної кари.

Повний відпуст (індульгенція) 
пов'язаний із особливими вимо-
гами:

1. Після здійснення сповіді лю-
дина має бути повністю вільна від 
пристрасті до будь-якого (навіть 
найдрібнішого) гріха. Вона пови-
нна уникати будь-яких бажань, що 
перечать волі Божій, і щиро праг-
нути посвятити своє життя Богові.

2. Виконати одну справу мило-
сердя. Їх є три види: 

- побожні чи релігійні практики, 
наприклад, спів Акафісту, благо-
честиве здійснення Хресної Дороги, 
читання Розарію Пресвятої Богоро-
диці, відвідання вказаних храмів;

- діла милосердя, наприклад, 
відвідати хворих чи самотніх, при-
значити певну суму на потреби со-
ціального чи релігійного характеру, 
присвятити свій особистий час со-
ціальним потребам;

- діла покути — часткове відре-
чення від споживання (наприклад, 
куріння, алкогольних напоїв), піст, 
утримання від споживання м’ясних 

страв, пожертва певної суми гро-
шей убогим.

3. Прийняти Святі Таїнства По-
каяння і Євхаристії.

4. Молитися в наміреннях Свя-
тійшого Отця (тобто в тих намірен-
нях, в яких Папа молиться за всю 
Церкву, окремі спільноти вірних і 
окремо за певних людей).

Сьогодні багато хто з вірних мало 
що знає про відпусти і тому мало чер-
пає з цієї скарбниці Церкви. Завдяки 
відпустам ми не тільки самі можемо 
звільнитися від дочасних кар за грі-
хи, а й пожертвувати їх за померлих, 
тобто за душі в чистилищі.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА: 
Буцнівська ікона Пресвятої Богоро-

диці належить до сльозоточивих ікон 
України. Це копія Белзької ікони Бого-
матері, яку у XVIII ст. місцевий добро-
дій подарував монахам Василіанського 
чину. Отці василіани записали в літо-
писі буцнівського монастиря понад 
60 чудес оздоровлення перед іконою 
Богоматері. За висновками двох цер-
ковних комісій, які вивчали дива, що 
відбувалися за посередництвом цієї 
ікони, митрополит Атанасій Шептиць-
кий особливою Грамотою від 25 січня 
1737 р. проголосив Буцнівську ікону 
Божої Матері чудотворною. У 1738 р. 
за сприяння Андрея Шумлянського 
в Буцневі відбулася коронація чудот-
ворної ікони.
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Душа, спрагла поезії
«Моя улюблена поетеса — Ліна Костенко. Читаю також Тараса Шев-

ченка, Олександра Олеся, інших поетів. Сама намагаюся щось віршова-
не створювати», — зізналася гостя редакції, юна тернополянка Со-
ломія Джинжириста. Дівчинка навчається у Тернопільській ЗОШ 
№23. Розповідає, що коли пише вірші на чиєсь замовлення, то довго 
засиджується біля письмового столу чи комп’ютера. А буває, що віршо-
вані рядки з’являються ніби нізвідки, самі собою. Тоді відчувається така 
легкість і приємність від сотвореного. Юна Соломія пише про природу, 
кохання, милий серцю Тернопіль. Багато у її блокноті творів на духовну 
тематику. Дівчина поділилася, що дуже важко переживає теперішню 
війну в Україні. «Плакала за кожним воїном, що загинув у зоні АТО», — 
каже Соломія, і її очі наповнюються слізьми. Тому війна та подвиг укра-
їнських воїнів — ще одна тема її віршів.

Пропонуємо читачам кілька поетичних творів Соломії Джинжирис-
тої. Юна поетеса прагне до досконалості, але чистоти й щирості їй та-
кож не бракує. Хай цей творчий дебют на сторінках газети «Подільське 
слово» буде для Соломії вдалим. 

Галина ЮРСА.

Славетні земляки

Музей родини Барвінських у Шляхтинцях
Кожен, хто приїжджає у Шляхтинці, зачаровується красою його краєвидів. Ген-ген простягаються поля з пшеницею та ячменем.  
На найвищому місці, як годиться, — велична церква, а навколо святині — добротні сільські помешкання.

Аліна Лиса підкоряє Європу
Ця дівчинка дуже скромна, не 

любить говорити про себе, хва-
литися успіхами. 

Аліна Лиса — восьмиклас-
ниця Великоглибочецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ярослава Стець-
ка. Її рідне село — Курівці Збо-
рівського району. Тут уперше в 
п’ятирічному віці заспівала пісню 
для своїх земляків. З того часу 
сцена для неї — найзатишніше 
місце. Тут почувається впевне-
но, природно. Тут зрозуміла, що 
основне призначення артиста — 
дарувати людям радість. Таким 
бачить своє майбутнє, хоч усві-
домлює, що за легкістю, милою й 
шляхетною простотою будь-якого 
популярного артиста криється ве-
лика праця над собою. 

Двічі на тиждень Аліса бере 
уроки вокалу в педагогів Бориса та Лесі Бурміцьких у Тернопільському 
центрі творчості дітей та юнаків. Крім того, навчається гри на фортепіано 
у музичній школі. Це забирає багато часу. Тож на уроки у загальноосвітній 
школі залишаються лише вечір та ніч. «Які б не були мої успіхи в мистецтві, 
уроки у школі ніхто не відмінить і жодних поблажок не дасть», — усміха-
ється дівчинка.

Аліна Лиса — неодноразова переможниця пісенних конкурсів район-
ного, обласного та всеукраїнського рівнів. Удома не на видноті, а скромно 
у шафі зберігає чималу купочку грамот, дипломів, медалей. Ними навіть 
нема часу натішитися, бо кожен день приносить нові турботи та обов’язки. 
Робота, навчання, конкурси, поїздки. Такий графік у цієї юної дівчинки.

Днями Аліна повернулася з пісенного конкурсу, який відбувся у 
Варні (Болгарія). Привезла масу вражень, номери телефонів нових 
друзів із Польщі, Білорусі, України, Молдови, Казахстану, Грузії. А ще 
— радість перемоги. Адже на цьому престижному конкурсі посіла 
друге місце. Аліна співала дві пісні: одну — українською, другу — англій-
ською мовами. Твір «Черевички» виконувала, як годиться, в українському 
строї, а іноземну «We are on…» — у модному джинсовому одязі. За такий 
гарний результат дівчинка вдячна своїм батькам, учителям, усім, хто допо-
магав, хвилювався, чекав.

Бажаємо Аліні подальших успіхів та віримо, що вона ще неодноразово 
потішить нас новими вдалими й цікавими виступами.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Юні талантиВірші з конверта

Боже милий, вчини мені ласку,
Ти — творець і спаситель 

всього.
Як дитина, що вірить у казку,
Так і я вірю в Сина Твого.

В милосердя його і терпіння,
В доброту і спасіння для нас.
В час важкий і в годину три-

вожну,
Боже милий, не покинь же Ти 

нас.

Бо на Тебе ми всі уповаєм.
Просим миру, любові, добра.
Та найбільше за все ми благаєм,
Щоб скінчилась, нарешті, війна.

Щоб не плакали злякані діти,
Коли "градами" небо горить.
Щоб дружини, батьки, наре-

чені,
Перестали в жалобі ходить.

Та війна - наче чорна гадюка.
Хоче захід і схід розділить,
Тому треба нам всім 

об'єднатись,
Щоби гадину ту задушить.

Боже милий, дай сили, нарешті,
Україні піднятись з колін.
Щоб за сотню Небесну моли-

лись
Й пам'ятали героїв своїх.

Ти нам всім учини свою ласку,
Порятуй Україну і світ.
Розум дай, хто війну починає,
Мужність тим, хто за правду 

стоїть.

***

Ти за мене, брате, помолись.
Тихо й щиро прочитай молит-

ву. 
Вранці  побратими піднялись
На криваву і запеклу битву.

Ти за мене, брате, помолись,
Попроси для мене ласки в Бога,
Щоб живим додому повернувсь
І щасливою була моя дорога.

Ти за мене, брате, помолись,
Як колись в дитинстві вчила 

мати.
Ця молитва допоможе нам
Наших ворогів усіх здолати. 

Ти за мене, брате, помолись.
Сонце ясне вже за хмароньку 

сідає.
Вже кремлівський зайда  

зарядив —
Нашу землю «градом»  

накриває.

Ти за мене, брате, помолись,
За усіх — від заходу й до сходу.
Лиш тоді додому повернусь,
Як здобудем для усіх свободу.

Та якщо додому не вернусь,
А впаду в бою від кулі ката,
Ти за мене, брате, теж молись
І гордись, що мав такого 

брата.

Красою Шляхтинців, напевне, не раз 
милувався уродженець цього села Олек-
сандр Барвінський — відомий в Укра-
їні та далеко за її межами громадсько-
політичний діяч, історик, педагог, 
150 років із дня народження якого 
минуло у червні. Шляхетний рід Бар-
вінських гербу Ястшембець, до якого 
належав батько Олександра Гри-
горій, греко-католицький свя-
щеник, відомий ще з початку 
XVI ст. Крім Олександра, у 
великій родині священика 
зростали ще четверо синів та 
три дочки. Іван та Іполит ста-
ли духовними пастирями, 
Володимир — відо-
мим письменником, 
Осип — драматур-
гом. Діти Олександра 
Барвінського також за-
лишили помітний слід в 
українській історії. Богдан 
— історик, архівіст, Ро-
ман — художник, архітек-
тор, Василь — компози-
тор, Олександр — лікар, 
Олена-Галина — громад-
ська діячка Галичини. Як 
пишуть дослідники роду 
Барвінських: вони були 
багатодітними, і кожен з 
них мав талант від Бога, 
який щедро віддавав лю-
дям. 

Двадцять років тому 
на фасаді Шляхтинець-
кої школи було відкри-
то меморіальну дошку 
Олексанру Барвінсько-
му та присвоєно звання 
славного земляка цьому 
навчальному закладу. Че-
рез деякий час на подвір’ї 
школи спорудили по-
груддя Олександра Бар-
вінського. 

А теплого недільного дня, 2 липня 
цього року, у школі урочисто відкри-

ли кімнату-музей родини Барвінських. 
На подію зі Львова прибула правнучка 

Олександра Барвінського — Ганна Барвін-
ська з чоловіком та сином Олександром. 

«Схиляю голову перед подвижниць-
кою працею усіх, хто долучився 
до справи створення музею мого 
родича, — схвильовано сказала по-
чесна гостя. — І хоча нині, може, 
не модне слово «ідея», але інакше, 
як ідейними патріотами людей, 
які створили такий прекрасний 
музей родини Барвінських, назва-
ти не можу. Моя заслуга в тому 
невеличка — надала трохи мате-
ріалів. Дякую за пам'ять».

Кімнату-музей родини Барвінських 
у Шляхтинецькій ЗОШ І-ІІ ст. освя-
тив парох села о. Ігор. Сільський голова 
Байковецької об’єднаної територіальної 
громади Анатолій Кулик, вітаючи усіх з 
визначною подією в історії громади, ви-
словив сподівання, що підростаюче поко-
ління стане послідовником справи своїх 
земляків — славної родини Барвінських. 
«Олександр Барвінський написав низку 
праць про освіту, які сьогодні, у час ре-
формування місцевого самоврядування, 
особливо актуальні, — наголосив Анато-
лій Романович.— Маю на увазі праці про 
збереження шкіл у селах, недопущення 
оптимізації освіти. Ми нині робимо все 
для того, щоб Шляхтинецька школа на-
була статус закладу І-ІІІ ступенів. Не-
забаром перенесемо сюди відділ освіти 
Байковецької об’єднаної територіальної 
громади. Проведемо тут капітальний ре-

монт та зробимо все необхідне, щоб сіль-
ські діти отримували якісну освіту». 

Потім усіх чекала цікава екскурсія, 
яку провела Катерина Левчук, директор 
Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. Катерина 
Іванівна розповіла про історію Шляхтин-
ців, дитячі та юнацькі роки Олександра 
Барвінського, його сімейне життя, педаго-
гічну та громадсько-політичну діяльність, 
останні роки життя, вшанування його 
пам’яті, а також про інші видатні постаті 
цієї славної родини.

Після цього всіх запросили на кон-
церт, присвячений річниці ухвалення 
Конституції України, у якому взяли 
участь творчі колективи Байковецької 
об’єднаної територіальної громади. 

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.    
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З метою утеплення підвалів для проживання людей в зимовий період
ПОТРІБеН ПІНОПЛАСТ І ШифеР  
в селище Миронівське (Світлодарська дуга, Дебальцеве),  
а також транспорт для доставки.
 0672549506, 09503378089.

Справи приватніВітаємо!

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

ПРодам
Нерухомість

Земельну ділянку 0,10 га на терито-
рії Підгороднянської сільської ради. 
Мальовниче місце, межує з озером та 
лісом 0961533373
Земельну ділянку 0,12 га біля  
с. Гаї-Шевченківські, вздовж дороги на 
с. Лозова (500 м від об’їзної дороги) 
0504010033
Земельну ділянку на вул. Микулинець-
ка, 0,06 га, 0677005502
Продам 3-кімн. квартиру в центрі  
Тернополя, 79 кв.м, і/о, є/р, 6/9, цегл. 
0352420342
Житловий будинок, ділянка 0,099 га, 
в селищі Микулинці Теребовлянського 
району. Всі комунікації, гараж, госпо-
дарські прибудови, вулиця близько до 
автобусної зупинки 0962363513

Iнше
Ячмінь фуражний, півтон-
ни 0973171523, 0974400604, 
0686067067
Гараж в кооперативі Текстильник в 5 
ряду 0677005502
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 працевлаштуван-
ня 0675508623

оРенда
Здам в оренду дві кімнати під офіс по 
20 кв. м на вул. 15 квітня 0677005502

ПослуГи
СТО «Спектр», вул.15 квітня, 44а: 
ремонт двигунів, коробок передач, 
ходової частини, охолоджувальної і 
паливної систем, комп’ютерна діа-
гностика автомобілів, чистка форсу-
нок, ремонт інжекторів, рихтувальні 
і зварювальні роботи, фарбування 
0677005502, 510097
Лікування на бджолиних вули-
ках, бджолоужалення, інгаляція, 
пилок, перга, прополіс, мед, 
воскова міль, мертві бджоли.  с. 
Чернелів-Руський Тернопільського 
району 0679455186, 0685392533, 
0972076523 (Орест Лук’янець).

Знайомства
Для створення сім’ї хотів би по-
знайомитись із самотньою жінкою 
віком  47-55 років, яка  проживала 
б у Тернополі або одному із сіл 
Тернопільського району, не схиль-
ною до повноти, чесною, справед-
ливою. Дзвони, не пошкодуєш. 
0966207365

Справи приватні

Оголошення

Байковецька сільська рада проводить громадське обговорення містобудівної документації  «Детальний 
план території земельної ділянки Хрущ О. А. для будівництва індивідуального житлового будинку, господар-
ських будівель і споруд в селі Байківці Тернопільського району Тернопільської області».  Громадське слухання 
відбудеться 08 серпня 2017 р. о 15 год.  у приміщенні адміністративного будинку Байковецької сільської ради 
за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43.

Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухання містобудівної документації на ви-
конання рішення Петриківської сільської ради №533 від 04.05.2017 р. «Детальний план території земельної 
ділянки Питель Н. В. загальною площею 0,0930 га для будівництва індивідуального житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області».

Громадські слухання відбудуться 07.08.2017 р. о 17 год. у приміщенні сільської ради села Петриків. Пропо-
зиції та зауваження до містобудівної документації подають до Петриківської сільської ради з 9 год. до 16 год. 
30 хв. за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118А.

Великогаївська сільська рада проводить громадське обговорення:
- містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки для будівництва  індивідуаль-

них житлових будинків, господарських будівель і споруд в  с. Великі Гаї Тернопільського району» (замовник 
Романюк Володимир Ярославович);

- містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки гр. Жаловської Людмили Во-
лодимирівни для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Великі Гаї Тернопіль-
ського  району Тернопільської області».

Громадське слухання відбудеться  28.07.2017 року об 11 год. у приміщенні Великогаївської сільської ради 
за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н,  с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47.   

Підгороднянська сільська рада Тернопільського району Тернопільської області проводить громадське 
обговорення містобудівної документації «Детальний план території для будівництва багатоквартирного 
житлового будинку в с. Підгородне Тернопільського району на вул. Пасічна».

Громадські слухання відбудуться 15 серпня 2017 р. о 15 год. в приміщенні клубу с. Підгородне, вул. Бере-
жанська, 1, Тернопільський район. Тел. для довідок: 55-04-97, 55-03-50.

Великоберезовицька селищна рада проводить громадські обговорення містобудівної документації «Де-
тальний план території земельної ділянки гр. МИЛОГО Олега Васильовича площею 0,1469 га під будівни-
цтво багатоквартирного малоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського 
призначення, розташований на вул. Вишнева в селищі Велика Березовиця Тернопільського району Терно-
пільської області» (кадастровий номер земельної ділянки 6125255200:02:002:2853); громадські слухання від-
будуться 01 серпня 2017 року о 17 год. в приміщенні Великоберезовицької селищої ради.

В сільській раді с. Підгородне з 14.07.2017 р. по 14.08.2017 р. відбудуться громадські слухання детальних 
планів території щодо зміни цільового призначення земельних ділянок площею 0,2900 га, 0,0298 га, 0,3214 
га, 0,0739 га, розташованих біля дороги Стрий — Кіровоград — Знам’янка в межах населеного пункту с. Під-
городне для комерційного призначення. Для подальшого оголошення земельного аукціону. Матеріали ДПТ 
знаходяться в сільській раді у вільному доступі.

Великолуцька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області оголошує конкурс на ви-
значення виконавця послуг із вивезення твердих побутових відходів на території села Велика Лука. Доку-
менти приймають упродовж 30 днів із дня опублікування оголошення за адресою: 47731, с. Велика Лука,  
вул. Центральна, 22, Тернопільський район, Тернопільська область, тел. 29-07-35.

Колектив ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Ба-
ворів щиро вітає з днем народження 
працівника шкільної їдальні Іванну 
Володимирівну ДеРЛиЦЮ. 

Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад:
Здоров'я, миру, успіхів, надії.

НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 
гімназія ім. С. Балея» вітає з 60-річчям 
водія Івана Михайловича ДРОЗДОВ-
СЬКОГО.

Хай Матір Божа Вас охороняє, 
В душі панує світла доброта, 
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!

Колектив Територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Терно-
пільського району щиро вітає з днем 
народження  соціального  робітни-
ка с. Чистилів Іванну Миколаївну  
ЗОЗУЛЮ.

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

Великоберезовицька селищна  
рада вітає з днем Ангела Івана  Михай-
ловича ВАНиКА, депутата селищної 
ради Івана Григоровича ПРиШЛЯКА 
та члена виконавчого  комітету Івана 
Васильовича КРУПКУ. 

В день Ангела бажаємо любові,
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай Вас оберігає Бог!

З повагою — колектив селищної  ради, 
депутатський  корпус, члени  виконавчого  

комітету.

Виконком  Ігровицької сільської 
ради вітає з днем народження депута-
тів Петра Миколайовича ВиННиЦЬ-
КОГО і Сергія Петровича ШиЛІГУ.

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

Виконком  Ігровицької сільської 
ради вітає з днем народження секре-
таря Олександру Зіновіївну МО-
КРиЦЬКУ.  

Хай довгою буде життєва стежина,
Хай радістю кожна наповниться мить.
І все, чим багата й щаслива людина,
В щедротах своїх хай Господь освятить.

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм 
класного керівника Малоходачків-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів Юрія Олексан-
дровича ГАСІЛІНА.

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! 
Від душі любові вам бажаємо,
 І хай Вам Господь Бог допомагає.

 З повагою – учні та батьки 5 класу.

Вітаємо з днем Ангела голову гос-
подарства СФГ «Аванто» Івана Васи-
льовича МРиЧКА.

Нехай в день Ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ
У щасті й радості, любові та надії!

З повагою – колективи СФГ «Аванто» та СПП 
«Мричко».

Педагогічний колектив Малохо-
дачківської ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з 
ювілеєм учителя іноземної мови Юрія 
Олександровича ГАСІЛІНА. 

Щиро з ювілеєм вітаємо,
Здоров’я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить Вас Мати Божа,
Нехай Ангел Божий поруч Вас крокує,
А Господь многая літ дарує.

Колектив Територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Терно-
пільського району щиро вітає з днем 
народження  соціального  робітника   
с. Костянтинівка  Іванну Михайлівну 
ПРУС.

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

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження керівника апарату Тер-
нопільської райдержадміністрації 
Олесю Степанівну ГОЦМАНОВУ 
та головного спеціаліста відділу ве-
дення Державного реєстру виборців 
апарату Тернопільської райдержад-
міністрації Людмилу Богданівну 
ШКІРУ, голову Домаморицької сіль-
ської ради Олега Ярославовича 
ЛАДиКУ.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.

З повагою — колеги і друзі.

Надсилаємо щирі вітання з днем 
народження Катрусі КАПЧУР із  
с. Забойки Тернопільського району.

Ми  бажаєм  Тобі щастя стільки, 
Скільки зірочок на небі сяє! 
І нехай життя Твоє завжди 
Янголи і Бог охороняють. 
Ми  бажаєм, щоби кожен день 
Був таким чарівним, наче казка. 
І нехай, насамперед, у ній 
Запанує світло й Божа ласка. 
Ми  бажаєм, щоб в Твоїй душі 
Радісно метелики кружляли! 
Від усього серця ми Тебе 
З днем народження вітаєм!

З любов'ю — мама Тамара, тато Володи-
мир, дідусь Степан, бабуся Людмила та 

хрещений Василь.

Колектив Тернопільського район-
ного територіального медичного 
об’єднання вітає з днем народжен-
ня сестру медичного стаціонару 
Наталію Василівну КОТОВСЬКУ, 
слюсаря-сантехніка Петра Степа-
новича ЛІТиНСЬКОГО, медично-
го статистика Іванну Миколаївну 
ОЛІЙНиК, заступника головного лі-
каря з технічних питань Ігоря Оста-
повича Кирика, сестру медичного 
стаціонару Оксану Богданівну ГУ-
МеННЮК, акушерку Вікторію Ярос-
лавівну КОЗАК, сестру медичної 
загальної практики сімейної меди-
цини Ірину Омелянівну БЛАЖІЄВ-
СЬКУ, операційну медичну сестру 
Ольгу Романівну РеМеЗ, старшу 
медичну сестру Світлану Петрівну 
ПІВТОРАК, фельдшера-диспетчера 
станції (відділення) швидкої та не-
відкладної медичної допомоги Оле-
ну Володимирівну ЛУЦиШиН, 
лікаря-стоматолога-хірурга Віталія 
Романовича ЛІСОВиЧА, молодшу 
медичну сестру (санітарку) Марію 
Несторівну НеДОШиТКО, молодшу 
медичну сестру (санітарку палатну) 
Марію Петрівну КОТОВСЬКУ. 

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.

Великоберезовицька  селищ-
на  рада вітає з  днем  народження 
депутатів  селищної  ради  Валерія  
Анатолійовича ВОЛиНЦЯ,  Івана  
Михайловича ВАНиКА.

У цей чудовий день для Вас,
Прийміть вітання Ви від нас.
Хай зозуля довгий вік Вам кує,
А доля радість, удачу і щастя дає.
Здоров’я міцного з роси і води,
Щоб не стрічали Ви більше лиха і біди.
Хай Ангел-хранитель Вас оберігає,
Господь многая благая літ посилає.

Подяка

Територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тернопільського району висловлює щиру по-
дяку голові Білецької сільської ради Надії Ярославівні МОТИЦІ 
за надану грошову допомогу для лікування одиноких підопічних 
терцентру. 

Нехай Ваше милосердя повернеться Вам сторицею! 

Великогаївська сільська рада проводить громад-
ське обговорення:

- містобудівної документації «Детальний план тери-
торії для будівництва  індивідуального гаража в с. Ве-
ликі Гаї Тернопільського району Тернопільської області 
(в межах населеного пункту)» (замовник Зажерей Ігор 
Васильович);

- містобудівної документації «Детальний план тери-
торії для будівництва  індивідуального гаража в с. Ве-
ликі Гаї Тернопільського району Тернопільської області 
( в межах населеного пункту)» (замовник Зажерей Ро-
манія Василівна);

- містобудівної документації «Детальний план тери-
торії для будівництва  індивідуального гаража в с. Ве-
ликі Гаї Тернопільського району Тернопільської області 
( в межах населеного пункту)» (замовник Зажерей Ві-
кторія Орестівна);

- містобудівної документації «Детальний план тери-

торії для будівництва  індивідуального гаража в с. Ве-
ликі Гаї Тернопільського району Тернопільської області 
( в межах населеного пункту)» (замовник Білик Марія 
Григорівна);

- містобудівної документації «Детальний план те-
риторії земельної ділянки гр. Мазисюк  Ольги Михай-
лівни для будівництва житлового будинку, господар-
ських будівель і споруд у с. Великі Гаї Тернопільського  
району Тернопільської області»;

- містобудівної документації «Детальний план тери-
торії земельної ділянки гр. Бурака Руслана Михайло-
вича для будівництва та обслуговування громадського 
закладу торгівлі — комплексу автосервісу  у с. Великі 
Гаї Тернопільського  району Тернопільської області».

Громадське обговорення відбудеться 02.08.2017 року 
о 14 год. у приміщенні Великогаївської сільської ради 
за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район,  
с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47.   

Великогаївська сільська рада інформує про прийняте рішення від 30.06.2017 року за № 336 «Про вста-
новлення місцевих податків і зборів на 2018 рік». З повним текстом рішень можна ознайомитись на сайті 
Великогаївської сільської ради (http://velykogaivska.gromada.org.ua/docs/).
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00.50 Õ/ô “ßêùî òâîÿ äiâ÷èíà - 
çîìái”

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

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

14.00, 01.00 Õ/ô “Áîæi êîðiâêè”

22.40, 04.00 Õ/ô “Êîðîëü Ìiäàñ”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Íîâèíè

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

09.00, 16.45 Ò/ñ “Êðàñóíi Åäiò 
Óîðòîí”

09.55 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”

13.55 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”

17.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

19.55 Íàøi ãðîøi

22.55, 05.50 Âi÷íå

02.35 Ò/ñ “Òàêñi”
03.50 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 01.30 ÒÑÍ

12.40 Ò/ñ “Áàéêè Ìiòÿÿ” 
13.40, 14.55, 20.15, 21.20 Ò/ñ 

“Ñâàòè - 6”
16.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”

23.20, 01.55 Õ/ô “Ïåðåìàãàé”

05.50 Ì/ô

12.10, 20.40 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí” 

17.40 Íîâèíè

23.55 Ò/ñ “Âïiçíàé ìåíå, ÿêùî çìîæåø”
01.35 Ò/ñ “Áàíêiðøi”

ICTV

11.15, 13.20 Õ/ô “Îäèíàê” 

13.30, 16.10 Ò/ñ “Äåìîíè” 
17.50, 21.30 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ” 

22.20 Õ/ô “Âòiêà÷”
01.00 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”

03.00, 01.40 Çîíà íî÷i

04.00, 07.00 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 
05.49, 06.59 Kids Time

05.50 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
06.10 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
16.15 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”

21.40 Õ/ô “Çíàéîìñòâî ç áàòüêàìè” 
23.45 Õ/ô “Êiíîçiðêà â ïîãîíàõ”

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

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

07.30, 15.50, 18.50, 22.30 

14.00, 01.00 Õ/ô “Àìàçîíêè”

22.35, 04.00 Õ/ô “Êðèæàíèé ñìåð÷” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Íîâèíè

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.20, 07.15, 08.20, 12.50, 22.45, 

23.20, 00.20 Ïîãîäà

09.00, 16.30 Ò/ñ “Êðàñóíi Åäiò 
Óîðòîí”

09.55 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”

13.30 Íàøi ãðîøi

13.55 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”

17.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

22.55, 05.50 Âi÷íå

02.35 Ò/ñ “Òàêñi”
03.50 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ÒÑÍ

12.40 Ò/ñ “Áàéêè Ìiòÿÿ” 
13.50, 14.55, 20.15, 21.20 Ò/ñ 

“Ñâàòè - 6”
16.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”

23.20, 01.45 Õ/ô “Íàéêðàùèé 
åêçîòè÷íèé ãîòåëü “Ìåðiãîëä” 

05.50 Ì/ô
06.40, 20.00, 00.40, 03.00 

12.10, 20.40 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí” 

17.40 Íîâèíè

22.40 Ò/ñ “Âïiçíàé ìåíå, ÿêùî 
çìîæåø” 

01.30 Ò/ñ “Áàíêiðøi”

ICTV

10.45, 13.20 Õ/ô “Âòiêà÷”

13.30, 16.10 Ò/ñ “Äåìîíè”
17.50, 21.30 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ” 

22.20 Õ/ô “Ñëóæèòåëi çàêîíó”
01.00 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”

03.00, 09.50 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 16+
05.49, 07.05 Kids Time

05.50 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
06.10 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”

16.15 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
21.40 Õ/ô “Çíàéîìñòâî ç Ôàêåðàìè” 

01.50 Çîíà íî÷i

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

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

14.00, 01.00 Õ/ô “Ïðàâî íà ïàì’ÿòü”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Íîâèíè

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.25, 07.20, 08.25, 12.50, 22.40, 

23.20, 00.20 Ïîãîäà

09.00, 16.30 Ò/ñ “Êðàñóíi Åäiò 
Óîðòîí”

09.55 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”

13.55 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”

17.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

22.55, 05.50 Âi÷íå

02.35 Ò/ñ “Òàêñi”
03.50 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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

16.45, 19.30, 01.50 ÒÑÍ

12.35 Ò/ñ “Áàéêè Ìiòÿÿ” 
13.40, 14.50 Ò/ñ “Ñâàòè - 6”
16.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”

22.15, 02.15 Õ/ô “Ïiíãâiíè ìiñòåðà 
Ïîïïåðà”

05.50 Ì/ô
06.40, 20.00, 00.45, 03.10 

12.10 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí” 

17.40 Íîâèíè

20.40 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí” 
22.45 Ò/ñ “Âïiçíàé ìåíå, ÿêùî çìîæåø”
01.30 Ò/ñ “Áàíêiðøi”

ICTV

10.45, 13.20 Õ/ô “Ñëóæèòåëi çàêîíó” 

13.35, 16.10 Ò/ñ “Äåìîíè” 
17.50, 21.30 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ” 

22.20 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ” 
00.15 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”

03.00, 09.45 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 
05.44, 07.05 Kids Time

05.45 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
06.10 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”

16.15 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
21.40 Õ/ô “Çíàéîìñòâî ç Ôàêåðàìè 

2”
23.40 Õ/ô “Ñòàðå çàãàðòóâàííÿ”

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

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 

14.00, 01.00 Õ/ô “Óïiéìàòè áóðåâié”

22.35, 04.00 Õ/ô “Çåëåíi ðiçíèêè” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Íîâèíè

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

09.00 Ò/ñ “Êðàñóíi Åäiò Óîðòîí”
09.55 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”

13.55 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”

17.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

22.55, 05.50 Âi÷íå

03.55 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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

16.45, 19.30 ÒÑÍ

12.30 Ò/ñ “Áàéêè Ìiòÿÿ” 
14.30, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”

05.55 Ì/ô

12.10 Ò/ñ “Àííà Ãåðìàí” 

17.40 Íîâèíè

22.00 Õ/ô “Òðåñò, ÿêèé ëîïíóâ”

ICTV

11.20, 13.20 Õ/ô “Ñòþàðò Ëiòòë”

13.45, 16.10 Ò/ñ “Äåìîíè” 
17.55 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ” 

00.50 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ 4”
02.15 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ” 

10.00 Õ/ô “Âàì i íå ñíèëîñÿ”
11.50 Õ/ô “Ãîðäiñòü òà óïåðåäæåííÿ”

18.30 Õ/ô “Ç ïðèâiòîì, Êîçà íîñòðà”
20.30, 22.45 Õ/ô “Äîìðîáiòíèöÿ”

03.10, 01.30 Çîíà íî÷i

04.40 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 
05.49, 06.59 Kids Time

05.50 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
06.10 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”

21.10 Õ/ô “Íåïðîõàíi ãîñòi” 
23.20 Õ/ô “Êîõàííÿ áåç çîáîâ’ÿçàíü” 

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

14.45, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð 2” 

21.00, 00.00 Ò/ñ “Âàíãåëiÿ” 

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

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ ”Ñïðàâà Äîéëiâ”
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

14.00, 01.00 Õ/ô “Ìié õëîïåöü 
ïîâåðíóâñÿ”

22.35, 04.00 Õ/ô “Ñåëåñòiíà” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 

09.50 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”

21.00 Íîâèíè

03.50 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ

07.15 Õ/ô “Àáîíåíò òèì÷àñîâî 
íåäîñÿæíèé”

20.15 Õ/ô “Çíàé íàøèõ”

06.45 Ì/ô
07.15, 02.10 Õ/ô “Äiâ÷èíà áåç àäðåñè”

13.45 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè”
15.10 Ò/ñ “Âîíà íå ìîãëà iíàêøå” 

20.30 Ò/ñ “Âîíà íå ìîãëà iíàêøå” 
23.50 Õ/ô “Ñiì äíiâ äî âåñiëëÿ”

ICTV
05.00 Õ/ô “Ñòþàðò Ëiòòë”

12.35, 13.00 Õ/ô “Äåíü òðèôiäiâ” 

16.25 Õ/ô “Òàêèé æå çðàäíèê, ÿê i ìè”

20.05 Õ/ô “Iãðè ïàòðiîòiâ”
22.35 Õ/ô “Ïðÿìà òà î÷åâèäíà çàãðîçà”
01.10 Õ/ô “Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ 4”
02.35 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”

04.45 Ò/ñ “Êîä Êîñòÿíòèíà” 

15.15 Õ/ô “Ç ïðèâiòîì, Êîçà íîñòðà”
17.05 Õ/ô “Äîìðîáiòíèöÿ”
19.00 Õ/ô “40+ àáî Ãåîìåòðiÿ 

ïî÷óòòiâ”
22.40 Õ/ô “Ôîðìóëà êîõàííÿ”

03.00 Çîíà íî÷i

04.10 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
05.39, 06.59 Kids Time

05.40 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
06.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”

12.50 Ò/ñ “CàøàÒàíÿ” 
14.50 Õ/ô “Äåííiñìó÷èòåëü”
16.40 Õ/ô “Íåïðîõàíi ãîñòi”
19.00 Õ/ô “Êëiê: ç ïóëüòîì ïî æèòòþ” 
21.00 Õ/ô “Çàâæäè êàæè “Òàê”

01.10 Õ/ô “Êîõàííÿ áåç çîáîâ’ÿçàíü” 

08.45, 15.20 Ò/ñ “Âàíãåëiÿ” 
16.20, 19.40 Ò/ñ “Ìié êîõàíèé ãåíié”

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

07.35 Õ/ô “Áëiäîáëàêèòíà ñòðiëà”

12.30, 00.30 Õ/ô “Áåðè âiä æèòòÿ âñå”
14.30 Ì/ô
15.00 Õ/ô ”Ãàíñ, Ðåêëå i ÷îðò”

22.30, 04.00 Õ/ô “Äîðîãà íà ãðåöüêå 
âåñiëëÿ”

UA: ÏÅÐØÈÉ 

09.50 Õ/ô “Êîðîëiâñüêèé ãåíåðàë”

16.45 Õ/ô “Çîëîòî”
18.35 Õ/ô “Ìàðiÿ Àíòóàíåòòà”

21.00 Íîâèíè

03.50 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.00 Õ/ô “Àáîíåíò òèì÷àñîâî 

íåäîñÿæíèé”

09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”

11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

21.00 Õ/ô “Ïàïàðàöi” 
01.00 Õ/ô “Íåâäàõà iç Êàóíò Êàóíòi”

06.00 Ì/ô
06.25 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè”

12.00 Õ/ô “Òàòóñi áåç øêiäëèâèõ 
çâè÷îê”

14.00 Õ/ô “Ãðîøi äëÿ äî÷êè”
16.00 Ò/ñ “Ñâîÿ ïðàâäà” 

22.50 Õ/ô “Êîõàòè íå ìîæíà çàáóòè”
00.40 Õ/ô “Êàçêà ïðî æiíêó òà 

÷îëîâiêà”

ICTV
07.30 Ò/ñ “Âiääië 44”
11.05, 13.00 Õ/ô “Òàêèé æå çðàäíèê, 

ÿê i ìè” 

13.35 Õ/ô “Iãðè ïàòðiîòiâ” 
15.50 Õ/ô “Ïðÿìà òà î÷åâèäíà 

çàãðîçà”

20.35 Õ/ô “Àãåíò Õåìiëòîí: 
Âèêðàäåíà”

22.35 Õ/ô “Àãåíò Õåìiëòîí: Â 

00.45 Õ/ô “Ñòàðèì òóò íå ìiñöå”
02.50 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ” 

13.40 Õ/ô “Ôîðìóëà êîõàííÿ”
15.20 Õ/ô “40+ àáî Ãåîìåòðiÿ ïî÷óòòiâ”

03.10 Çîíà íî÷i

05.59, 07.49 Kids Time

06.00 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
07.15 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”

09.10 Õ/ô “Çíàéîìñòâî ç áàòüêàìè” 
11.30 Õ/ô “Çíàéîìñòâî ç Ôàêåðàìè” 
13.40 Õ/ô “Çíàéîìñòâî ç Ôàêåðàìè 2”
15.40 Õ/ô “Êëiê: ç ïóëüòîì ïî æèòòþ” 
17.40 Õ/ô “Çàâæäè êàæè “Òàê” 
19.40 Õ/ô “Ìåòîä Õiò÷à” 
22.00 Õ/ô “Âåñiëüíèé ìàéñòåð”
00.00 Õ/ô “Âæàëåíi” 
01.45 Õ/ô “Ñòàðå çàãàðòóâàííÿ” 

06.00 Õ/ô “Áëiäîáëàêèòíà ñòðiëà” 

12.00 Õ/ô ”Ãàíñ, Ðåêëå i ÷îðò”

22.15, 04.15 Õ/ô “Äèêà âå÷iðêà”
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Квітка папороті: красива легенда чи таємнича дійсність?
Найчарівнішою і найзагадковішою квіткою здавна вважається цвіт папороті, який, за переказами, розпускається дивним сяйвом опівночі  
на Івана Купала. Бутон розкривається з тріском і спалахує золотим або червоним кривавим полум’ям, настільки яскравим, що око не в змозі  
витримати дивовижного блиску.

Гриби на… грядці?
Страви з грибів — незамінні як на повсякденному, так і на 
святковому столі. Якою смачною і ароматною стає карто-
пелька, як пахне супчик! Та й просто підсмажені з цибулькою 
грибочки дарують смаковим рецепторам масу приємних 
відчуттів. Людям, котрі не бажають збирати гриби в лісі, або 
тим, хто не звик покладатися на удачу (невідомо, наповниш 
кошик грибами чи не пощастить), пропонуємо обзавестися 
власним грибним царством у себе на городі. Вирощувати 
можна будь-які гриби: і білі, і лисички, і маслюки — кому які 
подобаються. Правда, добре було б, аби на ділянці росли 
справжні лісові дерева: береза або дубок.

Підготовка грядки
Грядкою це можна назвати тіль-

ки умовно: перекопувати нічого 
не доведеться, гриби висаджують 
прямо на дерен під деревами або 
під кущами, але тільки не під пло-
довими. Підійдуть ліщина чи деко-
ративні чагарники, які, зазвичай, 
висаджують по периметру ділянки. 
На місці, де планується вирощу-
вання грибів, проводять підготовчі 
роботи: на грунт укладають зво-
ложений субстрат, в якому будуть 
рости гриби. Основа субстрату по-
винна бути легкою й максимально 

наближеною до природних умов. 
Під субстрат треба укласти солому 
або тирсу.

Існує кілька способів вирощу-
вання грибів. Перший — це ви-
користання спор свіжих їстівних 
грибів. Капелюшки обраних грибів 
розламують на кілька шматочків і 
разом із обрізками нижніх частин 
ніжок, які перебували в землі, укла-
дають на підготовлений і добре 
зволожений грунт. Через кілька 
днів (2-5) шматки грибів та їх ніжок 
можна прибрати, а місце висадки 
спор прикрити соломою, щоб збе-

регти землю вологою. Незабаром 
можна отримати свій перший уро-
жай грибів.

Другий спосіб передбачає ви-
користання капелюшків сухих 
грибів. У цьому випадку також тре-
ба підготувати ділянку і покришити 
на неї сухі капелюшки грибів. По-
тім грунт зволожити і чекати появи 
перших грибів.

Ще один спосіб полягає у ви-
рощуванні грибів на пні або ко-
лоді. Для цього в лісі вибирають 
старе дерево або пеньок, заражені 
грибницею, і переносять у спеці-
ально підготовлене місце. Необхід-
но забезпечити достатню вологість, 
листя на землі, тінь звичних дерев 
— осики, берези, ялини, під якими 
раніше росли гриби. Особливо цей 
спосіб підходить для вирощування 
опеньків. У лісі знаходять добре 
розвинену грибницю опеньків на 
пеньку або трухлявій колоді, ви-
різують кілька шматочків дере-
вини (робити це краще в період 
найбільш активного розмноження 
грибів) і для запобігання висихання 
загортають цю деревину в мох або 
тирсу. Потім поміщають шматочки 
дерева на пеньок — можна вико-
ристовувати просвердлені отвори, 
а можна просто прибити ці шма-
точки цвяхами до поверхні пня. 
Перший урожай з’явиться на пень-
ку через рік-два, а плодоносити ця 
грибниця буде 5-8 років.

Лисички, сироїжки, гливи, пе-
чериці, польський гриб й мас-
люки найбільш схильні до зрос-
тання на дачі і на балконі. Варто 
врахувати, що у різних грибів свої 
уподобання, наприклад: лисички 
краще вирощувати на глиняному 
і піщаному ґрунті; сироїжки дуже 
люблять глибоку тінь; ідеальний 
субстрат для маслюків — дубова 

тирса або ошурки листяних порід; 
польський гриб добре росте під 
тінню каштана; печериця потребує 
вологості 90%, і 100% тіні; гливам 
потрібна температура 10-16° С і 12-
годинне освітлення.

Як вирощувати білі гриби
Швидко, вже за 1,5-2 місяці, 

можна обзавестися садовими бо-
ровиками, купивши в «городньо-
му» магазині сухий порошковий 
міцелій. Для білих грибочків вибе-
ріть затінену місцину під деревами. 
Зробіть котлован, завглибшки 30 см 
і площею 2,5-3 кв. м, дно якого ви-
стеліть 10-сантиметровим шаром 
опалого листя або деревної кори. 
Зверху покладіть такий же шар пе-
регною або землі з-під дерев. Потім 
20 г сухого міцелію, змішаного з 1 
л піску чи сухої землі, рівномірно 
посійте на підготовленій грядці для 
вирощування грибів. Зверху укрий-
те майбутню грибницю рослинними 
залишками (шар 3 см) і прикрийте 
всі ці шари ґрунтом (3-5 см). Тепер 
справа за малим — полити, бажано 
крапельним поливом відразу після 
посіву, а потім підливати водичку у 
разі відсутності дощів. Якщо пого-
да посушлива, а ви не маєте змоги 
регулярно поливати грибну «план-
тацію», під час посадки міцелію 
додайте в грунт гідрогель (3 г/м2). 
Грибниця з пакетика буде плодоно-
сити впродовж 5 років.

Також добути посадковий 
матеріал можна в лісі. Вибирай-
те гриби (можна й червиві), що 
ростуть під одним видом дерева, 
наприклад, якщо плануєте «по-
селити» їх під березою, то беріть 
для посадки тільки під березами. 
Вам знадобляться кілька десятків 
зрілих грибів, з яких потрібно зрі-
зати гіменофор (губчастий шар під 

капелюшком) і пропустити його 
через м'ясорубку. Потім розмішай-
те «фарш» із водою (7:2) і дайте 
настоятися кілька днів. За цей час 
м'якоть спливе, а потрібні вам спо-
ри опустяться на дно. Обережно 
злийте все, що плаває на поверхні, 
або зніміть ложкою. Потім долийте 
води до попереднього рівня і по-
вторіть цю процедуру. В результаті 
отримаєте насичену концентрацію 
грибних спор. Візьміть по 1 ст. л. та-
кого концентрату, желатину і карто-
пляного крохмалю розбавте в 10 л 
води і поливайте цим грибним роз-
чином грунт під деревом у радіусі 3 
м з періодичністю 1 раз на тиждень. 
На урожай найближчим часом мо-
жете не розраховувати, в кращому 
випадку він з'явиться тільки через 
рік. І не забувайте поливати садову 
грибницю в сухі й спекотні дні на-
весні й улітку.

Відмінним добривом і стимулятором 
росту для «одомашнених» білих грибоч-
ків слугуватиме звичайна кавова гуща. 
Крім того, що майже вдвічі прискорить 
ріст боровиків, вона ще й оберігатиме 
їх від цвілі, різних грибних хвороб, 
мошкари і молі. В осад від ароматного 
напою треба додати 15% натуральної 
меленої кави і збагатити мінеральним 
комплексом. Норма внесення такого 
підживлення — 1 ст. л. на 1 кв. м, тобто, 
2 л ґрунту потрібно змішати з кавовою 
гущею і рівномірно розсипати на 
грибній грядці. Інший варіант — перед 
посадкою змішати 3 ст. л. гущі зі 100 г 
маточного міцелію.

Отож, щоб поласувати опень-
ками, лисичками і білими грибами 
зовсім не обов’язково вирушати до 
лісу. До того ж можна бути впевне-
ним в екологічності й безпечності 
цих грибів.

У пошуках щастя
Той, хто зірве цвіт папороті, 

стане щасливим, навчиться розу-
міти мову тварин, птахів і рослин, 
йому відкриються заховані в землі 
скарби, над ним не матиме влади 
нечиста сила, він позбудеться всіх 
хвороб, а все задумане — збудеть-
ся. Та варто бути обережним. Хто 
знайде купальську квітку з до-
брими намірами — дізнається про 
своє Божественне призначення, 
стане ясновидцем. Однак на того, 
хто прагне слави чи наживи, чека-
ють важкі труднощі й перешкоди, 
не матиме він у житті щасливої 
долі. Тому багато людей загину-
ли або збожеволіли, намагаючись 
оволодіти чарівним цвітом.

Знайти квітку папороті дуже 
важко. А ще важче зірвати і 
втримати. Давні легенди свід-
чать, що шукати слід у глушині 
лісу, де не чути на світанку співу 
півнів. Перш ніж зірвати квітку, 
треба здійснити магічні обряди. 
Саме тоді, як свідчать перекази, 
відбуваються всілякі дива, налі-
тає вихор, спалахують блискав-
ки і тріщать повалені дерева. Це 
нечисть намагається відібрати 
цвіт папороті всіма способами. 
Необхідно залишатися байду-
жим до її витівок, нічого не боя-
тися, інакше є шанс бути розтер-
заним. Квітку треба сховати за 
пазуху і щодуху втікати з лісу, не 
озираючись, бо чарівна знахідка 
безслідно зникне. 

Думка вчених
Звичайно, на жаль, це — всьо-

го лише казка. Папороть нікому 
не подарує свою квітку, адже 
біологи вже давно з’ясували, що 
ця рослина розмножується спо-
рами. На тильній стороні її листя 

можна побачити темні смуги або 
цятки. Це соруси — мішечки, де 
зберігаються спори. В потрібний 
час соруси розтріскуються і дозрі-
лі спори розлітаються навсібіч. Із 
них виростають нові рослини, але 
звичайного розміру вони досяг-
нуть тільки через багато років. 

Звідки ж виникли ле-
генди про диво-квітку?
Наші предки давно помітили, 

що ця рослина не має квітів. І тоді 
з'явився міф, що папороть таки 
цвіте, але не кожній людині дано 
побачити її вогняну диво-квітку. 

Народне повір’я все ж має дея-
ке підґрунтя. Зустрічаються в на-
ших лісах два дуже рідкісних види 
папороті — гронянка і вужачка. У 
суху спекотну погоду вони вики-
дають жовтуватий вузький колос, 
схожий на кисть квітів. Звичайно, 
це не цвіт, а спороносна частина 
листка на довгому черешку.

Дехто пояснює віру в цвітіння 
папороті тим, що в цей період ба-
гато світлячків. Саме світіння цих 

комах у заростях папороті люди 
і сприймали за диво-квітку. Цим 
також можна пояснити, чому не 
кожному щастить її побачити, і 
не всім, хто побачив, — зірвати, 
оскільки, якщо світлячків наляка-
ти, вони перестають світитися, за-
чаївшись у гущавині.

Та дарма, що наука доводить не-
можливість цвітіння папороті. Як 
же відмовитися від казки, якщо 
вона така обнадійлива?! Тому за-
вжди легенда про цвіт папороті 
захоплювала і спонукала молодих 
людей до пошуків квітки щастя. Та 
досі ще ніхто не знайшов її. Може, 
з тієї причини, про яку розповідає 
один із народних переказів?

ПАПОРОТь
Давним-давно цвіла папороть 

на Купала вночі, о дванадцятій 
годині. Її ходили шукати молоді 
люди, і тільки ті могли знайти, 
які були закохані вперше незрад-
ливою любов’ю. Один молодий хло-
пець пішов уночі на Купала до лісу і 
знайшов ту папороть. Вона цвіла, 

як сонце, і блиск давала, як сонячне 
сяйво.

Той хлопець не шукав папороть 
для щастя любові, а для слави сво-
єї. Бо коли знайти той цвіт папо-
роті і тримати при собі, то що 
задумаєш — сповняється.

Знайшов той хлопець цвіт па-
пороті і задумав стати великим 
ученим. Він так забажав — і так із 
ним сталося: легко поступив учи-
тися, і навчання йому за виграшки 
давалося, і все пішло в житті вда-
ло. Поїхав навіть учитися в чужі 
краї. Однак опанував його гонор, і 
скоро минали його роки, а він хотів 
славитися і славитися.

А коли вже нажився, коли минув 
його вік, подумав: «Я ціле життя 
про себе дбав, ніколи не подумав, 
як мої батьки живуть. Треба по-
їхати в свою країну і подивитися, 
як живе моя родина». Подумав так 
і зробив. Приїхав у свій край та й 
питає, де його батьки, бо то село 
вже змінилося, і він уже забув місце 
своє. Йому кажуть:

— Там нікого вже нема, уже й 

хата розвалилася. Батьки повми-
рали. Мали вони одного сина, а той 
лишив їх, утік десь у світ і не давав 
про себе знати. Мати дуже тужи-
ла за ним і скоро померла. Батько 
теж довго не жив після неї. Від туги 
за сином обоє померли.

Пішов він на своє дворище і дуже 
засумував. Знав, що ніхто, лиш він 
сам винен. Думав тільки про свою 
славу, а про рідних батьків зовсім 
не згадував. І його серце охопила ве-
лика розпука. Ліг долілиць і сказав:

— Свята земле, розступися, хай 
під тобою пропаду. 

Земля розступилася, і він про-
валився під землю. То цвіт папоро-
ті востаннє сповнив його волю. І з 
тих пір більше папороть не цвіте.

Не цвітом єдиним…
Відомо, що папороть, зокрема 

орляк, має багато корисних влас-
тивостей, передусім, лікувальних. 
Найбільше вивчена антипара-
зитарна дія. Ця рослина воло-
діє дивовижною здатністю ви-
водити з організму радіаційні, 
токсичні речовини. Медики вже 
давно й успішно застосовують у 
своїй практиці папороть-орляк 
для лікування багатьох хвороб. 
Приміром, він показаний пацієн-
там, які страждають від головно-
го болю, ломоти в суглобах і болю 
в кістках, шуму в вухах, запорів; 
хворіють на сухий і мокрий плев-
рит, жовтяницю (хворобу Боткі-
на), діарею, мають збої в роботі 
кишківника, шлунка і селезінки, 
порушення сечовидільної функ-
ції. Також його додають до салатів, 
щоби поповнити запас вітамінів 
та мікроелементів. Однак перед 
застосуванням обов’язково тре-
ба порадитися з фітотерапевтом 
щодо дозування й протипоказів.
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У неділю, 9 липня, у Скалаті Підволо-
чиського району відбудеться фінальний 
етап XVII Сільських спортивних ігор Тер-
нопільщини. Тернопільський район пред-
ставлятимуть 46 спортсменів. Початок зма-
гань о 12:00.

Дитячо-юнацька футбольна школа «На-
дія» у Великих Бірках запрошує на на-
вчання хлопців і дівчат шкільного віку. 
Також запрошуємо на роботу тренера з фут-
болу. Вік і досвід значення не мають, головне 
— любов до дітей та спорту. Звертайтеся за 
номером телефону: (096) 616-28-36 (Віктор).

У Тернополі вдруге провели Кубок Укра-
їни з картингу серед учнівської моло-
ді. Крім нашого міста, у змаганнях узяли 
участь 12 команд з Ужгорода, Рівного, Чер-
кас, Одеси, Львова, Хмельницького, Чер-
нівців і Луцька. Оновлена тернопільська 
картингова траса протяжністю близько 
800 метрів — третя за величиною в Україні 
та найбільша на Заході. Її реконструювали 
2015-го без витрачання бюджетних коштів.

У першому турі північно-західного ди-
візіону другої ліги «Тернопіль» розпо-
чне чемпіонат у Стрию на Львівщині з 
місцевою «Скалою». Згідно з календарем, 
тернопільська «Нива» мала стартувати в до-
машньому поєдинку проти «Черкаського 
Дніпра-2-Академія», але дублери команди з 
Черкас відмовилися від участі в чемпіонаті. 
Базовий день проведення ігор — 15 липня.

Відбулося жеребкування першого по-
переднього етапу Кубка України з фут-
болу. На цій стадії турніру зіграють 26 ко-
манд — володар і фіналіст аматорського 
Кубка України, 22 команди другої і 2 пер-
шої ліги. Поєдинки відбудуться вже цієї 
неділі, 9 серпня. «Тернопіль» зустрінеться 
на власному полі з волочиським «Агробіз-
несом», «Нива» (Тернопіль) поміряється 
силами з «Металістом 1925» у Харкові.

Професійні контракти з тернопільською 
«Нивою» уклали 11 футболістів, які захи-
щали честь клубу в аматорському чемпі-
онаті України: голкіпер Максим Механів, по-
льові гравці Костянтин Пікуль, Тарас Мороз, 
Дмитро Пріхна, Богдан Слоневський, Віктор 
Шевченко, Назар Ільчишин, Андрій Понє-
дєльнік, Юрій Головачук, Ігор Гатала, Святос-
лав Дзядикевич. У літнє міжсезоння «нивівці» 
вже провели дві товариські зустрічі — по-
ступилися дублю львівських «Карпат» (3:2) та 
івано-франківському «Прикарпаттю» (2:1).

«Агрон-ОТГ»  із Великогаївської об’єднаної 
територіальної громади переміг у повтор-
ному чвертьфінальному матчі Кубка Терно-
пільської області з футболу чортківський 
«Кристал» із рахунком  0:1 (перший поєдинок 
завершився перемогою «агронівців» — 2:1). 
Путівку до кубкового півфіналу виборов іще 
один представник Тернопільського району 
— «ДСО-Поділля», яке за сумою двох матчів 
перемогло «Кременець-Академію» — 5:1.

Чоловіча збірна України з волейболу у 
фіналі Євроліги здолала Македонію із за-
гальним рахунком 3:1 і стала переможцем 
турніру. Після цієї звитяги українці отри-
мали право наступного сезону виступити 
у Світовий лізі.

Чемпіон світу за версією WBO у важкій 
вазі Олександр Усик підписав контракт 
із World Boxing Super Series і офіційно 
підтвердив свою участь у першій в істо-
рії боксерській Лізі чемпіонів. Жеребку-
вання чвертьфіналів боксерської ЛЧ відбу-
деться 8 липня в Монако. В першому раунді 
чемпіони світу отримають у суперники ко-
гось із претендентів. Чвертьфінальні бої — 
у вересні-жовтні 2017-го, півфінальні — в 
січні-лютому 2018-го.

Українська легкоатлетка Аліна Шух 
перемогла на командному чемпіонаті 
Європи з багатоборства в Таллінні. Зо-
крема, у семиборстві 18-річна спортсмен-
ка встановила новий юніорський рекорд 
України (U-20). 100 метрів із бар’єрами 
вона пробігла за 14,64 секунди і показала 
кращий результат на 200-метрівці (26,14). У 
стрибках у висоту Шух узяла 1,81 метра, в 
штовханні ядра відправила снаряд на 13,47 
м, в стрибках у довжину полетіла на 6,10 м, 
метнула спис на 55,95 м і пробігла 800 ме-
трів за 2:12,61.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскопСпорт для всіх

"Олімпійське літо" дарує радість

Арбітри, зайці і слони

Здобутки "середняків"

У всіх куточках України 
школярі з нетерпінням чекають 
фізкультурно-оздоровчих за-
ходів у рамках «Олімпійського 
літа». Зокрема, на Тернопільщи-
ні для популяризації здорового 
способу життя, поширення ідей 
олімпізму впродовж літа про-
водять спортивні фестивалі, 
«Веселі старти», дні здоров’я, 
змагання з різних видів спорту, 
спортивні розваги, вікторини, 

показові виступи, майстер-
класи від відомих спортсменів, 
святкові концерти.

Діти із пришкільних таборів 
— «Промінчик» Малоходачків-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, «Шанс» 
Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
і пришкільного табору НВК «Ве-
ликобірківська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів – гімназія імені Степана 
Балея» — на спортивному май-
данчику зі штучним покриттям 

у Великих Бірках узяли участь в 
«Олімпійському дні».

Все розпочалося з ранкової 
руханки під музичний супро-
від. Після цього хлопці та дівча-
та змагалися у різноманітних 
змаганнях на спритність, швид-
кість, техніку володіння м’ячем 
і влучність — «Футбольній ес-
тафеті», «Швидкі та спритні», 
«Човниковому бігу», «Флорбо-
лі», «Вправі на скакалці», «Фріз-

бі», «Баскетболі», «Боулінгу» та 
«Мішечках».

Учасники спортивного дій-
ства отримали призи, відзнаки 
з логотипом від Тернопільсько-
го обласного центру фізичного 
здоров’я населення «Спорт для 
всіх» та видавництва «Школя-
рик», яке щороку надає спон-
сорську допомогу для прове-
дення різних акцій.

Олена ГИКАВА.

Футбол | Курйози

У футболі часто трапляються курйозні випадки. Ось деякі з них.

Уболівальник-рятівник. У 1950-ті роки в 
зустрічі двох західнонімецьких провінційних 
команд стався цікавий випадок. Напружений 
поєдинок добігав кінця, а рахунок залишав-
ся нічийним — 3:3. Раптом нападник гостей, 
отримавши м’яч, обвів одразу двох захисни-
ків, потім воротаря, що відчайдушно кинувся 
йому під ноги, і відправив шкіряного в порож-
ні ворота. Стадіон завмер. Не розгубився лише 
один із прихильників місцевого колективу. Він 
стрімголов кинувся до воріт і в останню мить 
вибив кулястого з лінії — рахунок залишився 
незмінним. У протоколі матчу арбітр написав: 
«Гра закінчилася внічию через утручання гля-
дачів».

На зло дружині. Одного разу англійський 
«Шефілд Венсдей» переміг співвітчизників із 
«Барнслі» завдяки голу в компенсований до 
другого тайму час. Керівництво клубу наго-
родило гравця, який забив переможний м’яч, 
премією в розмірі 9-ти фунтів стерлінгів. Але 
радість його була недовгою. Прийшовши до-
дому, він дізнався, що дружина зробила став-
ку у футбольному тоталізаторі. В разі нічийого 
результату вона могла би отримати 6 тисяч 
фунтів стерлінгів…

Тверда дисципліна. У середині 1950-х 
років влада іранського району Аль-Харвас, 
розташованого неподалік Перської затоки, 
наділяла арбітрів необмеженими правами. 
Місцеві судді виходили на поле, маючи при 
собі не лише свисток, а й… гумову палицю. 
Правила дозволяли їм попереджати і вида-
ляти футболістів, а також на власний розсуд 
завдавати гравцям ударів кийками. Кажуть, 
матчі в цьому регіоні відбувалися виключно 
коректно.

Суддя-годинникар. Улюбленим заняттям 
футбольного арбітра Паоло Гуци, який судив 
у 1960-ті роки, був ремонт і конструювання го-
динників. Створюючи один із них, він проявив 
хороше почуття гумору, зобразивши на ци-
ферблаті футболістів. Кожну чверть години чу-
лися незадоволені вигуки вболівальників. Що-
півгодини лунав свист шанувальників футболу. 
Кожна година супроводжувалася вигуками, 
аналогічними «Суддю на мило!» Найцікавіше 

відбувалося після того, як годинник бив 12-ту 
годину — з його корпусу з’являлися перебин-
тований рефері і натовп фанатів із парасолька-
ми і палицями, який його переслідував.

Сенегальський золотошукач. Футболіс-
там національної збірної Сенегалу за пере-
могу на Чемпіонаті світу 2002-го обіцяли чи-
маленькі преміальні. Але, схоже, не всі гравці 
вірили в успіх своєї команди, шукаючи інші 
способи заробити. Південнокорейська полі-
ція звинуватила сенегальського півзахисника 
Халілу Фадіга в крадіжці золотого намиста з 
ювелірного магазину, що відбулася напере-
додні стартового матчу з французами і ледь 
не обернулася для спортсмена ув’язненням. 
Урятувало те, що корейська влада вирішила 
не порушувати кримінальну справу через 
«незначну вартість украденого». Цікаво, що 
1970-го на світовій першості в Мексиці капіта-
на збірної Англії Бобі Мура також підозрюва-
ли у крадіжці ювелірних виробів, але згодом 
виправдали.

Слон на варті безпеки. В індійському шта-
ті Мадрас на футбольне поле замість поліції 
випускають спеціально дресированого сло-
на. У критичний момент він обхоплює арбітра 
хоботом і виносить у безпечне місце.

Вилучення заради весілля. Відомий ні-
мецький футболіст Гансі Мюллер вирізнявся 
винятковою коректністю. Але в одному матчі 
німець вступив у суперечку з арбітром, за що 
був видалений із поля. Згодом з’ясувалося, що 
зробив він це зумисне, оскільки керівництво 
клубу відмовилося відпускати його у відпуст-
ку. А для неї в нього були вагомі підстави — 
власне весілля.

На «швидкій» до стадіону. Пристрасний 
фанат із Неаполя Джовані Манкіні не зумів 
придбати квиток на матч «Наполі» – «Рома». 
До початку гри залишилося декілька хвилин. 
Але безнадійних ситуацій не буває. Знаючи, 
що найближчий медпункт розташований під 
трибунами, він імітував серцевий напад. 
«Швидка» негайно завезла його на стадіон. 
Коли медсестри відчинили дверцята машини, 
щоби забрати «хворого», той зірвався з нош і 
розчинився в натовпі глядачів.

Заєць-бомбардир. 1984-го в невеличкому 
вірменському містечку Гюмрі в матчі місцевих 
футболістів і команди Єреванського молочно-
го заводу рахунок до 80-тої хвилини не було 
відкрито. Але після неточного удару гравця 
господарів м’яч поволі йшов за межі поля, аж 
раптом невідомо звідки вискочив заєць і від 
нього кулястий залетів у ворота. Суддя зара-
хував гол. Його записали на спортсмена, який 
останнім торкнувся шкіряного.

Погрозливі листи. Відомий португаль-
ський арбітр Жозе Абендола отримував ано-
німні листи, автори яких погрожували вбити 
його, якщо він не перестане з’являтися на 
футбольному полі. Переляканий рефері звер-
нувся в поліцію. Після проведеного розсліду-
вання з’ясувалося, що листи судді надсилала 
його дружина. «Я ніяк не могла змусити чоло-
віка побути вдома хоча би тиждень. Тому мені 
довелося вдатися до таких дій», — заявила 
вона поліцейським.

Короткотривала радість. 1978-го року 
в матчі грецької першості «Етнікос» приймав 
«ПАОК». Відкривши рахунок, гості побігли до 
лави запасних бурхливо святкувати взяття 
воріт, ігноруючи пропозицію рефері продо-
вжити гру. Не довго думаючи, господарі роз-
вели з центра поля і без перешкод відновили 
рівновагу.

Заблукав у трьох соснах. Бразильський 
захисник Пінейро був рекордсменом за гола-
ми у власні ворота. Тільки в одному сезоні він 
забив 10 автоголів. Щоби виправити ситуацію, 
бразильця перевели в напад. У першому по-
єдинку він знову умудрився забити своїй ко-
манді. На 25-річчя одноклубники подарували 
йому компас, на якому було вигравіювано: 
«Пам’ятай: супротивник на іншому боці!»

Продовження — в одному з наступних но-
мерів «Подільського слова».

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Футбол | Європейські чемпіонати

В одному з попередніх номерів «Подільського слова» ми підбили підсумки сезону 2016/17 у топ-чемпіонатах 
Європи — Англії, Іспанії, Німеччини, Італії та Франції. Тепер розглянемо результати національних першостей 
середнього рангу.

БЕЛьГІЯ. Після дворічної перерви чем-
піонство здобув «Андерлехт», для якого це 
34-й титул в історії. Крім футболістів цього 
колективу, Бельгію в Лізі чемпіонів пред-
ставлятиме «Брюгге». В Лізі Європи зігра-
ють «Зульте-Варегем», «Остенде» і «Гент». 
«Вестерло», який покинув вищий дивізіон, 
замінив «Антверпен». До речі, найкращим 
бомбардиром став колишній польський 
нападник київського «Динамо» Лукаш Тео-
дорчик, забивши 22 голи.

НІДЕРЛАНДИ. Перше за 18 років і 15-те 
загалом звання чемпіона Нідерландів ви-

бороли футболісти роттердамського «Фейє-
ноорда». Зона Ліги чемпіонів: «Фейєноорд», 
«Аякс». Зона Ліги Європи: «ПСВ Ейндго-
вен», «Вітесс», «Утрехт». Вилетіли: «Гоу Егед 
Іглс», «Неймеген», замість них — «Венло», 
«Бреда».

ПОРТУГАЛІЯ. 36-й чемпіонський титул 
здобула лісабонська «Бенфіка». Зона Ліги 
чемпіонів: «Бенфіка», «Порту», «Спортінг» 
(Лісабон). Зона ЛЄ: «Віторія», «Брага», «Ма-
рітіму». Вилетіли: «Ароука», «Насьональ», 
замість них — «Портімоненсі» й «Авеш».

РОСІЯ. Московський «Спартак» після 
16-річної перерви виграв 10-й чемпіонський 
титул. Зона ЛЧ: «Спартак», ЦСКА. Зона 
ЛЄ: «Локомотив», «Зеніт», «Краснодар». 
Понизилися в класі: «Крила Рад», «Томь», 
«Оренбург». Їх місце займуть «Динамо» 
(Москва), «Тосно» і СКА «Хабаровськ». До 
речі, у складі «Тосно» виступав колишній 
нападник київського «Динамо» і національ-
ної збірної України Артем Мілевський (на 
фото). Минулого сезону 32-річний україн-
ський футболіст зіграв за новачка елітного 
футбольного дивізіону Росії 17 матчів, від-

значившись 3-ма гольовими передачами. В 
літнє міжсезоння керівництво російського 
клубу вирішило не продовжувати співпра-
цю з Артемом.

ТУРЕЧЧИНА. Золоті медалі турецького 
чемпіонату виграли гравці «Бешикташа». 
Зона ЛЧ: «Бешикташ», «Істанбул Башакше-
хірспор». Зона ЛЄ: «Фенербахче», «Галата-
сарай», «Коньяспор». Вилетіли: «Різеспор», 
«Аданаспор», «Газіантепспор». Замість них: 
«Малатьяспор», «Сівашспор», «Гезтепе».

ШВЕЙЦАРІЯ. Як і торік, чемпіоном став 
«Базель». Він разом із «Янг Бойзом» пред-
ставлятиме Швейцарію в Лізі чемпіонів 
Зона ЛЄ: «Лугано», «Сьон», «Люцерн». Виле-
тів «Вадуц», його місце зайняв «Цюріх».

ШОТЛАНДІЯ. 48-ме чемпіонство в іс-
торії вибороли футболісти «Селтіка», які 
не програли в сезоні жодного матчу і тепер 
зіграють у кваліфікації Ліги чемпіонів. Зона 
ЛЄ: «Абердін», «Глазго Рейнджерс», «Сент-
Джонстон». Вилетів «Інвернес». Його замі-
нить «Гіберніан».

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Традиційне варення  
з абрикосів
Інгредієнти: 2 кг абрикосів,1 кг 

цукру, 1/2 склянки води.
Абрикоси вимийте, просушіть 

і видаліть кісточки. У велику ка-
струлю висипте плоди, цукор і за-
лийте воду. Поставте на середній 
вогонь і варіть 20 хв., помішуючи 
ложкою. Після цього охолодіть ва-
рення і знову проваріть 20 хв. Так 
повторіть 3 рази, тоді варення буде 
густим. Гаряче варення розлийте в 
стерилізовані банки і закатайте.

Абрикосове повидло
Інгредієнти: 3 кг стиглих 

м’яких абрикосів, 1,5 кг цукру, 0,3 
л води.

Абрикоси вимийте і видаліть 
кісточки, потім помістіть в кастру-
лю, заливши невеликою кількістю 
води, і проваріть на слабкому вог-
ні протягом 15-20 хвилин. Фрук-
това маса повинна стати м’якою 
і однорідною. Залиште її остигати 
на кілька годин.

Потім перетріть через сито або 
друшляк у ємність, у якій будете 
варити повидло. Варіть, постій-
но помішуючи. Це може зайняти 
кілька годин, залежно від сти-
глості і соковитості плодів. Пюре 
має стати густим, а його об’єм 
зменшитися вдвічі.

Додайте цукор і продовжуй-
те варити, поки повидло ще 
більше загусне і набуде темно-
бурштинового відтінку. Головне 
— постійно помішувати, щоб не 
пригорів. Кипляче повидло роз-
кладіть у стерилізовані банки і 
щільно закрийте кришкою.

«П'ятихвилинка»
Інгредієнти: 2 кг абрикосів, 600 

г цукру.
Абрикоси помийте, видаліть 

кісточки і покладіть в ємність 
для варіння. Посипте цукром і 
лишіть на 10-12 годин. За цей час 
абрикоси пустять сік. Поставте 
на вогонь і, постійно помішуючи, 

нагрійте на великому вогні до ки-
піння. Варіть протягом 5 хвилин, 
після чого відразу розлийте в сте-
рилізовані сухі банки і закатайте. 
Переверніть банки догори дном, 
закутайте ковдрою і залиште до 
повного охолодження.

Абрикосово-
апельсиновий джем
Інгредієнти: 5 кг абрикосів, 2 

великих апельсини, 2,5 кг цукру.
Абрикоси без кісточок, пропус-

тіть через м'ясорубку. Цедру апель-
сина потріть на дрібній тертці, а 
м'якоть подрібніть у м'ясорубці. 
Змішайте фрукти й цедру. Постав-
те на невеликий вогонь, доведіть 
до кипіння і всипте 1 кг цукру. 
Прокип'ятіть 5 хв., постійно по-
мішуючи. Охолодіть, потім знову 
поставте на вогонь, додайте зали-
шок цукру і прокип'ятіть 5 хв.

Втретє прокип'ятіть через 6-7 
год. також 5 хв. Охолоджений 
джем розлийте в стерилізовані 
банки і закатайте.

Абрикосове варення  
з желатином
Інгредієнти: 1 кг абрикосів без 

кісточок, 2 склянки цукру, 30 г же-
латину швидкорозчинного.

Абрикоси помити, видалити 
кісточки. Покласти в каструлю, 
пересипаючи цукром і желатином. 
Лишити на добу. Потім довести до 
кипіння на малому вогні, розлити 
в стерильні банки і закатати.

Абрикоси у власному соку 
(з цукром)
Інгредієнти: 3 кг абрикосів, 1,2 

кг дрібного цукру або цукрової пу-
дри.

Стиглі тверді абрикоси розріза-
ти навпіл, вийняти кісточки, по-
класти в миску, засипати цукром 
і залишити на 24 години. Разом із 
соком розкласти в банки, закри-
ти їх кришками. Стерилізувати 
10 хвилин або пастеризувати при 
85° С протягом 30 хвилин. Заката-
ти, укутати і залишити до охоло-
дження.

Абрикоси в сиропі 
половинками
На 1 л банку: 600 г недозрілих 

абрикосів, 300 г цукру, 350-400 мл 
води.

Абрикоси розрізати на поло-
винки, щільно укласти їх в стери-
лізовані банки до плічок. Залити 
окропом на кілька хвилин. Злити 
воду в каструлю, всипати туди 
цукор, закип’ятити. Киплячим 
сиропом залити плоди, залиши-
ти на 20 хв. Сироп злити, ще раз 
закип’ятити, знову залити абри-
коси й закатати. Закутати в ков-
дру і залишити до охолодження.

Заморожені абрикоси
Неперезрілі плоди з твердою 

м’якоттю розрізати навпіл, ви-
йняти кісточки, розкласти на під-
нос на харчову плівку, накрити 
нею і помістити в морозилку. За-
морожені абрикоси пересипати в 
контейнер або пластиковий пакет 
із застібкою для подальшого збе-
рігання.

Домашня курага
Беруть великі свіжі й сти-

глі плоди. Після ретельного  
миття виймають кісточки. Для 
того, щоб зберігся природний 
колір, абрикоси необхідно потри-
мати в друшляку над киплячою 
водою 10-15 хвилин або на кілька 
хвилин занурити в киплячу со-
лодку воду. Потім розкласти їх на 
чисту тканину для видалення за-
йвої вологи. З абрикосового пло-
да потрібно випарувати 80-90% 
початкового вмісту води. 

Абрикоси можна сушити 
двома способами: на відкрито-
му повітрі під сонцем упродовж 
1-2 тижнів, прибираючи на ніч 
у місця, захищені від роси й 
дощу, або в сушарці чи духо-
вці. На початку і в кінці сушки в 
сушарці половинки плодів витри-
мують при низьких температурах 
(50-60° С) 2-3 години, потім темпе-
ратуру сушки потрібно підвищити 
до 65-80° С. 

У духовці сушать 8-10 годин 
при температурі 65 градусів. Пло-
ди розташовують на решітках, які 
виготовляють з дерева, або на ме-
талевих рамках, виконаних густим 
плетінням із прутиків, дроту (на 
них потрібно підстилати тканину). 
Плоди розкласти тонким шаром і 
часто перевертати.

Зберігати курагу в сухому, 
прохолодному місці, складеною 
в мішечки зі щільної тканини, в 
дерев’яних (але не з хвойних по-
рід) ємностях зі щільною криш-
кою або в картонних коробках і 
оберігати її від комах.

Смачного!

Лічилки

Все буде смачно

Фотомить
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Дейнека Андрій (другий справа)  
із сестричками Софією та Ніною і 
товаришем Володимиром. 
Перше причастя, липень 2017.

Тікав заєць через міст.
Довгі вуха, куций хвіст,
А ти далі не тікай,
рахувати починай,
раз, два, три — вийди ти.

Абрикосова насолода
Сезон консервування абрикосів припадає на червень-липень. Із цього улюбленого 
і дітьми, й дорослими диво-фрукта можна приготувати багато домашніх заготовок: 
варення, мармелад, конфітюр, цукати, повидло, компот. Краще вибирати плоди, які 
вже дозріли, але мають щільну м'якоть, оскільки перестиглі фрукти швидко розварю-
ються і втрачають форму. Отож, кілька рецептів до вашої кулінарної книги.

Купецький син
Давним-давно в одному місті жив купецький син, який 

дуже любив поезію. Якось він прочитав прекрасний рядок 
і став так часто його повторювати, що слова стали його дру-
гим ім'ям — «Кожний отримує те, що судилося».

Одного чудового дня у місті відбувалося свято, в якому 
взяла участь принцеса. Вона побачила прекрасного принца, 
закохалась і наказала покоївці передати йому прохання про 
побачення. Служниця виконала її волю, а принц із радістю 
погодився зустрітись. «Як тільки стемніє, приходьте до бі-
лого палацу й підніміться у вікно по мотузці», — сказала по-
коївка. Але вночі принц злякався й не прийшов.

А купецький син саме блукав біля палацу й побачив мо-
тузку, що звисала з одного з вікон. Він піднявся по ній і 
увійшов у розкішну кімнату. Принцеса вирішила, що це 
принц, оскільки було дуже темно й вона не змогла розгле-
діти його обличчя. Вона запитала: «Як тебе звати?» У відпо-
відь почула: «Кожний отримує те, що судилося». Почувши 
незнайомий голос, принцеса зрозуміла, що це був не принц, 
і наказала незнайомцеві покинути її покої.

Юнак пішов. Кілька місяців після того на ярмарку він по-
бачив весільну ходу. Раптом знавіснілий слон побіг на натовп 
людей. Почалася паніка, люди стали розбігатись навсібіч, а 
купецький син зміг заспокоїти слона і врятував усім життя. 
Наречена підійшла, обійняла його і сказала, що вона — прин-
цеса і вийде за нього заміж на знак подяки за порятунок.

Мораль: хороша поведінка й чесність не залишаються 
без нагороди.

Дитячий майданчик
Діти, діти, дітвора, 
Утікайте із двора. 
Хто не заховався, 
Хай кричить: «Ура!»

Раз, два, три, чотири, п'ять!
Вийшов зайчик погулять.
Як нам бути, що робити?
Треба зайчика зловити.
Будем знову рахувати:
Раз, два, три, чотири, п'ять.
Зараз я іду шукать.

Сорока-ворона на дубі сиділа,
Боярів лічила: калина-малина,
Суниця-чорниця, 
В’яз.
Хто буде жмуриться,
Той буде князь.

Лабіринт


