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50 років  
з любов’ю  
до вас!

Значна частина вірних ішла до Зарваниці 
пішки. Цього року кількість піших паломників 
була дуже чисельною. Як зазначив архієпископ 
і митрополит Тернопільсько-Зборівський Васи-
лій (Семенюк), за три дні Зарваницю відвідало 
понад 100 тисяч прочан. Більша група, близько 
2000 осіб, традиційно здійснила пішу прощу 
від архікатедрального собору Тернополя. Най-
більше часу у дорозі провели прочани з Хмель-
ницького та Ходорова: до Зарваниці вони йшли 
близько 5 днів.

У Зарваниці зібралися віряни з усіх областей 
України. Серед них — прочани із Сіверодонець-
ка, Луганська, Харкова, Криму, Херсона, Вінниці, 
Волині, Рівненщини, Житомирщини, Буковини, 
Львівщини тощо. Окремо було відзначено участь 
паломників на чолі з архієпископом Харківсько-
Полтавським Ігорем (Ісіченком) УАПЦ(о). Також 
прибули паломники з Польщі, Словаччини, Ні-
меччини, Бразілії, Чілі та Австралії.

У Загальнонаціональній прощі, що 
об’єднала всю країну, взяли участь Глава  
УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук), Пре-
фект Конгрегації Східних церков Леонардо 
Кардинал Сандрі, Апостольський Нунцій в 
Україні архієпископ Клаудіо Ґуджеротті та 
архієпископ і митрополит Іван Девчіч із Хор-
ватії. 

У рамках прощі Блаженнійший Свя-
тослав провів зустрічі з молоддю та 
очолив багатотисячний похід зі свіч-
ками. Крім того, відбулася духовно-
мистецька програма для молоді та 
спільна Божественна Літургії на площі 
перед Собором Матері Божої Зарва-
ницької, під час якої десятки тисяч 
людей молилися за Україну.

За давнім переданням, Зарваницька святи-
ня бере свій початок із чуда явлення Пресвятої 
Богородиці монаху Києво-Печерської лаври. 
Сталося це в 1240 році, коли, рятуючись від на-
вали орди хана Батия, який спопелив Київ, інок-
християнин втік на галицько-подільські землі, 

звідки був родом. Знесилений багатомісячними 
скитаннями, вкритий кривавими ранами, ледве 
живий, чернець заснув, зморений сном, у якому 
раптом йому з’явилася Пресвята Діва Марія, яка 
простягала нещасному свій рятівний омофор. 

Продовження на стор. 6

Проща до Зарваниці об’єднала  
100 тисяч вірян у спільній молитві

16 липня завершилася Загальнонаціональна проща до Марійського духовного 
центру у Зарваниці на Тернопільщині. Цьогоріч її присвятили молитвам за мир та 
цілісність України, 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої 
Богородиці та 125-літтю з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.
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Уряд прозвітував  
за перше півріччя

Важливо для тих, хто займається 
тваринництвом і продає м'ясо

«Україна — на порозі великих 
змін і важливих реформ»
Тернопіль з офіційним візитом відвідав Глава держави. До його приїзду  найбільше 
готувались медики і правоохоронці, адже Петро Порошенко взяв участь у відкритті 
реконструйованого радіологічного корпусу з надбудовою під розміщення лабораторно-
го комплексу та централізованої стерилізації КЗ ТОР «Тернопільська університетська 
лікарня», а також вручив службові автомобілі «Mitsubishi Outlander» підрозділам На-
ціональної поліції області.

Під час урочистостей Президент 
України говорив про реформи, 
підвищення рівня мінімальної за-
робітної плати, зниження єдиного 
соціального внеску, ратифікацію 
Угоди з ЄС, безвіз для українців та 
перспективи, які перед нами від-
криваються. Він висловив переко-
нання, що комплекс реформ, який 
було започатковано, – децентралі-
зація, дерегуляція, судова, медична 
і освітня реформи, – буде заверше-
ний вже в скорому часі.

Окремо зупинився Петро Олек-
сійович на питанні пенсійної ре-
форми.

«Вчора вона була проголосована 
у першому читанні. І я сподіваюсь, 
що уже восени ми вийдемо на по-
зицію осучаснення і підвищення 
пенсій. Очікую, що у перших чис-
лах вересня реформа буде прийня-
та Верховною Радою остаточно, і 
українські пенсіонери отримають 
таке довгоочікуване підвищення 
пенсій, адже це – справедливе і 
чесне ставлення до українського 
громадянина», — наголосив Пре-
зидент та зазначив, що уряд і пар-
ламент повністю врахували його 
пропозиції у відповідному проекті.

Звертаючись до присутніх, Гла-
ва держави наголосив, що пози-
тивні зміни в місцевих громадах 
відбуваються саме за останні три 
роки. Завдяки децентралізації в 
сім разів збільшилися бюджети 
розвитку територіальних громад, 
зникла необхідність домагатися 
коштів у органах центральної вла-
ди. «Це — і боротьба з корупцією, 
бо не треба більше з торбами їзди-
ти до Києва – гроші залишаються 
тут, на місцях, і детінізація грошей, 
і прозорі закупівлі», - додав Петро 
Порошенко.

Він також нагадав, що вчора 
були ухвалені зміни до Державного 
бюджету, якими передбачено фі-
нансування надзвичайно важливої 
програми — реформування меди-
цини на селі.

«Крім збільшення видатків на 
оборону держави, нарешті, побу-
дуємо завод боєприпасів, почнемо 
виробляти нові танки, нові ракети, 
зброю, ще й передбачили, в тому 
числі, програму розвитку сільської 
медицини. Щоби третина населен-
ня України, яке нині проживає у 
селі, мало доступ до якісної, ефек-
тивної медицини», — зауважив Гла-
ва держави.

Президент зазначив, що кошти 
на цю та інші програми з’явилися 
завдяки ефективній роботі Гене-
ральної прокуратури, якій вдалося 
віднайти та повернути до бюджету 
1 млрд 300 млн доларів США, вкра-
дених колишнім президентом Яну-
ковичем та високопосадовцями з 
його команди.

Петро Олексійович оглянув та-
кож реконструйоване приміщення 
радіологічного корпусу та новий 
лабораторний комплекс, поспілку-
вався з колективом медустанови.

Церемонія ж передачі автомобі-
лів для працівників поліції Терно-
пільщини відбулася на Театрально-
му майдані, куди прийшло чимало 
людей.

Була в українського очільника і 
неофіційна зустріч. Він заїхав «на 
каву» до бійця АТО Дмитра Мерз-
лікіна, який два роки тому отримав 
з рук Президента орден Богдана 
Хмельницького III ступеня. Тоді 
Порошенко пообіцяв захиснику 
України покращити його житлові 
умови. І таки дотримав слова – в 
гості до учасника антитерористич-
ної операції керівник країни при-
їхав вже в нову квартиру.

До слова, це був четвертий візит 
Петра Порошенка на Тернопілля з 
часу обрання його Президентом.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Доходи фізичних осіб від продажу власної продукції тваринництва у розмірі 160 000 грн на 
рік — не підлягають оподаткуванню. Такий неоподатковуваний розмір в сумі 50 мінімальних 
зарплат передбачено в оновленому пункті 165.1.24 Податкового кодексу.

У разі, коли сума отриманого доходу перевищує 
цей розмір, фізична особа зобов'язана падати до 
податкової інспекції довідку про самостійне розве-
дення, відгодовування продукції тваринництва, що 
видає у довільній формі сільська, селищна, міська 
ради або рада об'єднаних територіальних громад, за 
місцем проживання власника такої продукції. Якщо 
довідкою підтверджено вирощування проданої про-
дукції тваринництва безпосередньо платником по-
датку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 
50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановле-

ної законом на 1 січня звітного (податкового) року.
Якщо ж таким платником податку не підтвердже-

но самостійне вирощування, розведення, відгодову-
вання продукції тваринництва, доходи від продажу 
якої він отримав, такі доходи підлягають оподатку-
ванню на загальних підставах (податок на доходи 
фізичних осіб – 18%, військовий збір – 1,5%).

Детальніші консультації – у Центрі обслуговуван-
ня платників за адресою: вул. Білецька, 1, та за теле-
фоном: 43-46-10.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Візити

Податкові новини

«Цю роботу можна назвати капітальним ремонтом країни», 
— зауважив Володимир Гройсман. — Економічне зростання за 
перший квартал — 2,5%, реальна заробітна плата збільшилася на 
майже 20%, середня заробітна плата зросла на 13% — до 6 тис. 
840 грн, а в червні-липні вона перевищить 7 тис. гривень. Обсяг 
капітальних інвестицій за січень-березень зріс на 20%, обсяг екс-
порту товарів з України збільшився на 25%. Бюджет перевико-
нали на 29 млрд грн, а мали дефіцит. Це свідчить, що економіка 
оздоровлюється і відбувається реальна детінізація». 

Прем’єр-міністр зазначив, що останнє десятиліття, на жаль, 
стало десятиліттям втрачених можливостей, і саме тому нині сто-
їть завдання вирішення проблем у багатьох сферах.

«Пріоритет – людина, і все, що її оточує. Людській капітал — 
найвища цінність. І треба виходити з інтересів людей», — наголо-
сив Прем’єр-міністр. Він додав, що йдеться про широкий спектр 
питань — від будівництва доріг та енергоефективності й енерго-
незалежності до підвищення рівня освіти та охорони здоров’я, а 
горизонт реалізації проектів – від одного до трьох років, як пе-
редбачає політика середньострокового планування, започаткова-
на цього року.   

Визначені орієнтири отримали схвальну оцінку бізнесу та 
міжнародної спільноти. Підтвердженням тому стала конферен-
ція з питань реформ в Лондоні. Найбільш визначальними ста-
ли — запуск електронного реєстру ПДВ, зміна принципу роботи 
митниці, що одразу дало змогу збільшити митні платежі на 37% і 
перерахувати в бюджет від 35 до 50 млрд грн.

«Уряд продовжує дерегуляцію і скасовує регуляційні речі, що 
заважали бізнесу бути вільним, — сказав Володимир Гройсман. – 
Уряд створює Раду інновацій. Нам треба запускати індустріальні 
і технологічні парки. Ми пропонуємо переглянути процес прива-
тизації в бік її максимальної прозорості і забезпечення гарантій 
інвестицій».

Окреме питання — розвиток промислового потенціалу й екс-
портних можливостей шляхом формування та підписання паке-
та угод про зони вільної торгівлі.

У середу, 19 липня, 
Прем’єр-міністр 
України відкрив 
засідання Кабінету 
Міністрів звітом 
про роботу уряду за 
1 півріччя. Він від-
значив позитивну 
динаміку змін. Бю-
джет перевиконано 
за доходами.

Військовим за контрактом 
збільшать суму одноразової 
матеріальної допомоги
У зв’язку із збільшенням планового завдання для району з від-

бору кандидатів на військову службу за контрактом у 2017 році та 
з метою додаткової активізації в районі процесу комплектування 
Збройних сил України військовослужбовцями за контрактом, го-
лова Тернопільської районної державної адміністрації О.І.  Похи-
лий видав розпорядження від 07 липня 2017 року №320-од «Про 
внесення змін до Програми стимулювання громадян, направле-
них Тернопільським ОМВК для проходження військової служби 
за контрактом у Збройні  сили України в 2017 році». Цим розпо-
рядженням передбачено збільшення з 10,0 тис. грн  до 15,0 тис. 
грн одноразової матеріальної допомоги для  стимулювання кан-
дидатів на військову службу за контрактом та відповідно додат-
кове збільшення на 150,0 тис. грн видатків з районного бюджету 
для фінансування районної Програми стимулювання громадян, 
направлених Тернопільським ОМВК для проходження військової 
служби за контрактом. Розпорядження у встановленому порядку 
подано на розгляд чергової сесії районної ради відповідно до ви-
мог її регламенту.

Офіційне

Актуально
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У четвер, 20 липня, Тернопільську область з робочим ві-
зитом відвідав Прем’єр-міністр України Володимир Грой-
сман. Глава уряду взяв участь у форумі «Децентралізація — 
основа формування нової системи управління та місцевого 
розвитку». Захід відбувся в контексті реалізації в Україні ре-
форми місцевого самоврядування та територіальної органі-
зації влади, децентралізації владних повноважень. Участь у 
ньому також взяли представники центральних органів вико-
навчої влади, заступники голів обласних державних адміні-
страцій, відповідальних за реформу децентралізації, голови 
об’єднаних територіальних громад, експерти, представники 
проектів міжнародної технічної допомоги у сфері реформи.

19 липня на засіданні Кабінету Міністрів України ухва-
лено рішення розширити перелік банківських установ, 
до яких зможуть звернутися сільгоспвиробники для отри-
мання 20% компенсації за придбання сільськогосподарської 
техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Зокрема, 
отримати часткову компенсацію можна буде не лише через 
державні банки, а й через банки, у статутному капіталі яких 
75 і більше відсотків належить державі. Компенсація вартості 
техніки є важливим інструментом державної підтримки, який 
враховує як інтереси національних виробників, так і інтереси 
сільгоспвиробників-покупців техніки», — зазначив перший за-
ступник міністра аграрної політики та продовольства Максим 
Мартинюк.

З початку дії програми «теплих» кредитів її учасники отри-
мали з держбюджету близько 1,5 млрд грн. відшкодуван-
ня. «Цього року для всіх, хто хоче скористатися державною 
програмою безповоротної фінансової допомоги на енерго-
ефективні заходи, створено ще більше можливостей. Стати 
учасником програми можна через чотири державні банки. 
Крім цього, нагадую, що програму продовжено. Уряд спрямо-
вує додатково 300 млн грн на її фінансування. Тож, усім радимо 
підготуватися до опалювального сезону. Уряд готовий вам до-
помогти у цьому», — прокоментував голова Держенергоефек-
тивності Сергій Савчук.

Міністерство освіти і науки дозволило подавати заяви до 
вишів у паперовій формі тим вступникам, які не можуть з 
технічних причин створити електронні кабінети. Так, з 15 
липня 2017 року абітурієнти можуть подати заяву та документи 
в паперовій формі, якщо в присутності представника приймаль-
ної комісії ВНЗ буде перевірена неможливість створення елек-
тронного кабінету. За результатами робочого дня приймальна 
комісія вишу має надсилати до ДП «Інфоресурс» таблицю вста-
новленого зразка з даними вступників. Рішення було ухвалено, 
насамперед, для того, щоб заяви встигли подати ті вступники, 
які вже нині мають проходити творчі конкурси. Адже через за-
провадження нового програмного забезпечення з посилени-
ми вимогами до ідентифікації вступників наразі трапляються 
окремі випадки відмови в реєстрації електронних кабінетів, 
пов’язані з розбіжностями в реєстраційних даних.

Індекси споживчих цін у червні 2017 року. За даними Дер-
жавної служби статистики України, індекс споживчих цін по 
Тернопільській області в червні 2017 року щодо травня 2017 
року становив 101,3%, з початку року – 108,1%, по Україні – 
101,6% та 107,9%, відповідно. 

18 липня на Тернопільщині нагородили нагрудними зна-
ками та присвоїли почесне звання «Мати-героїня» 21 жінці, 
яка народила і виховала 5 і більше дітей. Нагородження відбу-
лося відповідно до Указу Президента України від 13 травня 2017 
року. У зв’язку з цим матерям-героїням також було виплачено 
одноразову грошову допомогу в розмірі 10-ти прожиткових 
мінімумів громадян, а саме 16 тис. гривень. Участь у церемонії 
нагородження взяли голова Тернопільської ОДА Степан Барна 
та начальник відділу сім’ї і молоді облдержадміністрації Ігор 
Чорний. За офіційною інформацією, в області проживає 11 158 
багатодітних сімей, в яких виховуються понад 35 тисяч дітей. 

Тернопільська ОДА оголосила конкурс на зайняття ва-
кантної посади заступника начальника юридичного відді-
лу апарату облдержадміністрації. Конкурс буде проведений 
2 серпня 2017 року. Документи від претендентів приймають за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, каб. 744. Вимоги 
до кандидатів: вища юридична освіта за спеціальністю право-
знавство, досвід роботи на посадах державної служби кате-
горій чи в органах місцевого самоврядування, або досвід на 
керівних посадах підприємств, установ та організацій, вільне 
володіння державною мовою, знання вітчизняного законодав-
ства, навички роботи з комп’ютером.
Переможцю конкурсу обіцяють посадовий оклад в розмірі 
5500 гривень та інші виплати відповідно до Закону України 
«Про державну службу».

Щорічно благодійний фонд «Карітас» проводить акцію 
«Шкільний портфелик». Для дітей з багатодітних і малозабез-
печених сімей, переселенців збирають усе необхідне шкільне 
приладдя. «Цього року акція розрахована на 250 дітей з багато-
дітних і малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей воїнів АТО, а 
також дітей переселенців. За роки проведення акції більше ти-
сячі діток вже отримали необхідне шкільне приладдя. Тому за-
прошуємо всіх, хто має можливість, долучитися до цієї акції», — 
розповідають у благодійному фонді «Карітас» Шкільні зошити, 
ручки, олівці, фломастери, пенали, альбоми, кольоровий папір, 
фарби, пластилін, клей, щоденники можна приносити до благо-
дійного фонду, що на вулиці Замонастирській, 1, або ж перера-
хувати кошти на рахунок, з позначкою акція «Шкільний портфе-
лик». Триватиме благодійна акція до 25 серпня.

Новини | Коротко про головнеАктуально

Використання печаток не обов’язкове
19 квітня 2017 року у офіцій-

ному державному виданні «Го-
лос України» (№71) опубліковано 
Закон України від 23.03.2017 № 
1982-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо використання печаток 
юридичними особами та фізич-
ними особами-підприємцями». 
Відповідно до пункту 1 Прикінце-
вих положень закон набуває чин-
ності через три місяці з дня його 
опублікування, тобто 20.07.2017.

Метою документа є вдоскона-
лення державного регулювання 
використання печаток у госпо-
дарській діяльності, задля до-
сягнення якої впроваджено на-
ступні положення:

— із законодавства вилучено 
вимоги про обов’язкове викорис-
тання печаток (незалежно від їх 
наявності у суб’єктів господарю-
вання);

— виключається можливість 
визнання документа (угоди, пра-
вочину) недійсним (неукладеним, 
невчиненим) у зв’язку з відсутніс-
тю відбитку печатки;

— виключається необхідність 
використання печаток у взаємо-
відносинах суб’єктів господарю-
вання з державними органами та 
органами місцевого самовряду-
вання;

— встановлюється адміністра-
тивна відповідальність за вима-
гання державним органом або 
органом місцевого самоврядуван-
ня наявності відбитку печатки на 
офіційному документі.

Зміни внесено у низку зако-
нодавчих актів, зокрема у Кодекс 
України про адміністративні пра-
вопорушення, Цивільний кодекс 
України, Господарський кодекс 
України, Господарський процесу-
альний кодекс України, Цивіль-
ний процесуальний кодекс Укра-

їни, Кодекс адміністративного 
судочинства України, Податковий 
кодекс України, закони Украї-
ни «Про обіг векселів в Україні», 
«Про видавничу справу», «Про 
застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій у сфері тор-
гівлі, громадського харчування 
та послуг», «Про зерно та ринок 
зерна в Україні», «Про інститути 
спільного інвестування», «Про 
депозитарну систему України», 
«Про аграрні розписки».

Таким чином, починаючи з 20 
липня 2017 року, а саме тоді на-
буває чинності ухвалений закон, 
– вимога посадової особи орга-
ну державної влади або органу 
місцевого самоврядування про 
наявність на документі, що пода-
ється суб’єктом господарювання, 
відбитка його печатки або нотарі-
ального засвідчення вірності копії 
документа, якщо обов’язковість 
такого нотаріального засвідчен-
ня не встановлена законом, або 
відмова у прийнятті документа 
у зв’язку з відсутністю на ньому 
відбитка печатки суб’єкта гос-
подарювання або нотаріального 
засвідчення вірності копії доку-
мента, якщо обов’язковість та-
кого нотаріального засвідчення 
не встановлена законом, є пору-
шенням чинного законодавства, 
та відповідно до нової статті 166-
24 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення такі 
дії тягнуть за собою накладення 

штрафу від п’ятдесяти до ста нео-
податковуваних мінімумів дохо-
дів громадян (850-1700 грн.).

Крім того, згідно з новою стат-
тею 58-1 Господарського кодексу 
України законодавець уточнив, 
що суб’єкт господарювання має 
право використовувати у своїй 
діяльності печатки, однак вони 
не є обов’язковим. При цьому 
відбиток печатки не може бути 
обов’язковим реквізитом будь-
якого документа, що подається 
суб’єктом господарювання до 
органу державної влади або ор-
гану місцевого самоврядування. 
Копія документа, що подається 
суб’єктом господарювання до ор-
гану державної влади або органу 
місцевого самоврядування, вва-
жається засвідченою у встановле-
ному порядку, якщо на такій копії 
проставлено підпис уповноваже-
ної особи такого суб’єкта госпо-
дарювання або особистий підпис 
фізичної особи-підприємця. 

Законом вилучено абзац тре-
тій частини другої статті 207 
Цивільного кодексу України 
«Вимоги до письмової форми 
правочину», в якому вказано,  
що «Обов’язковість скріплення 
правочину печаткою може бути 
визначена за письмовою домовле-
ністю сторін».

Раніше у законодавстві України 
передбачалося, що довіреність від 
імені юридичної особи видається 
за підписом посадової особи з при-
кладенням печатки (за наявності). 
За новою редакцією – довіреність, 
яка подається в державні органи, 
може бути засвідчена лише підпи-
сом уповноваженої особи. Тобто, 
нотаріальне завірення копії не 
обов’язкове, якщо така вимога не 
встановлена законом.
Головне територіальне управління 

юстиції у Тернопільській області.

«Гаряча лінія»
Податкова консультує

 У приміщенні Тернопільської ОДПІ відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку. На 
запитання додзвонювачів відповідала начальник відділу реєстрації та обліку платників 
Тернопільської ОДПІ Ірина Іванко.
— Із засновників нашого товариства виходить 

одна фізична особа. Скажіть, потрібно якусь ін-
формацію про це подавати до податкової?

— Єдиний державний реєстр містить, зокрема, 
і дані про перелік фізичних осіб — засновників 
(учасників) юридичної особи, а саме: прізвище, ім’я, 
по батькові, дату народження, громадянство, місце 
проживання, реєстраційний номер облікової карт-
ки платника податків (за наявності), серію та номер 
паспорта. Тож, якщо у вашому товаристві виникли 
ті чи інші зміни, відомості про яких включаються 
до ЄДР, слід звернутись до державних реєстрато-
рів. Дублювати вказану інформацію та подавати її 
до нас нема потреби, адже відомості про зміну за-
сновників оновлюються в контролюючих органах 
на підставі відомостей, отриманих від державного 
реєстратора, в порядку, визначеному законодавчи-
ми актами.

—  У довідці про ідентифікаційний номер у пріз-
вищі моєї доньки неправильно написали одну бук-
ву. Треба буде змінювати номер?

— У разі виявлення помилок, чи неточностей 
щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи 
місця народження, місця проживання, допущених 
при реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі, 
виправлення даних здійснюється шляхом внесення 
змін до такого Реєстру на підставі відповідної заяви 
про зміну даних. За таким зверненням, ви протягом 
п’яти робочих днів з дня його подання, отримаєте в 
податковій інспекції нову довідку облікової картки 
платника податків.

— Я буду вперше заповнювати форму №20-ОПП, 
але знаю, що в ній потрібно вписати так званий 
ідентифікатор об’єкта оподаткування та КОАТУУ. 
Підкажіть, як і де можна знайти такі дані?

— Згідно з «Порядком обліку платників податків і 
зборів», у формі № 20-ОПП, дійсно, потрібно зазнача-
ти ідентифікатор об’єкта оподаткування. Він склада-
ється із коду типу об’єкта оподаткування й, так звано-
го, внутрішнього ідентифікатора, прийнятого самою 
особою, і складається з п’яти знаків.

Для прикладу, для магазину ідентифікатор об’єкта 

оподаткування може бути номер 3210001, де 321 – код 
типу об’єкта оподаткування відповідно до Довідника 
типів об’єкта оподаткування (Довідник можна знайти 
на веб-порталі ДФС (sfs.gov.ua), у розділі «Довідни-
ки»), а 0001 – внутрішній ідентифікатор, прийнятий 
особою (тобто, кількість однакових таких об’єктів).

Графи 6-7 «Адміністративна одиниця відповідно 
до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування» 
заповнюється відповідно до Класифікатора об’єктів 
адміністративно-територіального устрою, що роз-
міщений на офіційному веб-сайті Державної служ-
би статистики України. Для прикладу, якщо ваш 
об’єкт розташований у Тернополі, вписуйте номер – 
6110100000. 

— Підприємець зареєстрований у Тернополі, 
бере в оренду землю та приміщення під магазин в 
одному із сіл Тернопільщини. Які потрібно подава-
ти документи і куди?

— Про взяття на облік за неосновним місцем об-
ліку слід повідомити за формою № 17 ОПП, де й за-
значається податкова інспекція, в якій платник бажає 
стати на облік за неосновним місцем обліку. Проте 
такі платники не звільняються від обов’язку подання 
повідомлення за формою № 20-ОПП до податкового 
органу за основним місцем обліку.

Таку заяву може бути подано до податкової  як за 
основним, так і за неосновним місцем обліку.

У разі подання заяви за формою № 17-ОПП до 
податкової інспекції за неосновним місцем обліку, 
платник податків, у розділі 3 заяви, може зазначити 
податковий орган, до якого подається заява, та обрати 
адміністративно-територіальні одиниці (за місцезна-
ходженням об’єктів оподаткування), які обслугову-
ються таким органом.

У разі подання заяви за основним місцем обліку, у 
розділі 3 заяви можете зазначити всі податкові орга-
ни, у яких бажаєте стати на облік за неосновним міс-
цем обліку, та обрати адміністративно-територіальні 
одиниці (за місцезнаходженням об’єктів оподатку-
вання), які обслуговуються такими органами.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.
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Щоб земля віддавала сповна
На полях ПП «Агрон» та ФГ «Березовського», які очолює подружжя 
Юрій та Наталія Березовські, цими днями кипить робота у буквально-
му розумінні слова. 

Головний агроном Володимир Новосад,  
механізатор Володимир Балабан та 
агроном-практикант Юрій Оріховський.

Славне добрими справами Застав’я

Використовуючи кожну погожу годи-
ну, швидкими темпами зібрано озимий 
ячмінь з площі 280 гектарів. І одразу ж 
на поле виїжджають три потужні тракто-
ри, два з яких старанно рихлять грунт, а 
з допомогою третього у землю лягає зер-
но гречки. Щиро тому дивуюсь, адже ця 
культура повсюди вже цвіте. Агроном із 
чвертьвіковим стажем Володимир Ново-
сад лише усміхається: «Метод збору двох 
урожаїв за сезон у ПП «Агрон» та ФГ «Бе-
резовського» практикуємо шостий рік. 
Гречка встигає дозрівати і давати гарний 
урожай. У вересні приїжджайте — самі 
переконаєтесь».

На іншому полі за той час проводять 
збір та обмолот озимого ріпаку, а на пло-
щі з цукровими буряками — підживлен-
ня. Тішать око горох, озима пшениця, соя, 
кукурудза.

На полях цих господарств працює най-
новіша техніка відомих фірм. «Ми б за-
любки використовували вітчизняну, якби 
вона була більш потужна та ефективна, 
— любить повторювати Юрій Березов-
ський, — хочемо, щоб наші люди гарно за-
робляли, і пайовикам плануємо збільши-
ти виплати. Тому працюємо, щоб земля 
отримувала та віддавала сповна. Недавно 

оглядав поле з пшеницею. На одному з ко-
лосків нарахував майже 100 зерен. Якби 
вивести такий сорт, уявляєте, які можна 
було б урожаї отримувати! Вірю, що це 
справа недалекого майбутнього. Адже 
наші грунти — унікальні, як і люди».

Багато добрих слів почула у цей 
день про старанних працівників гос-
подарства. Тут трудяться цілі родини 
— механізатор Степан Матушевський 
із сином Юрієм, водій Микола Осад-
чук із дружиною Іриною, бухгалтером 
господарства, та сином Романом, меха-
нізатор Віктор Шугета та його дружи-
на Надія, бухгалтер, батько й син Гуля 
Богдан і Тарас, механізатор Василь На-
зарко та дружина Богдана, завідуюча 
їдальнею.

Для агронома-практиканта Юрія Орі-
ховського та комбайнера Віталія Карпи 
цьогорічні жнива — перші, проте з хлоп-
ців будуть гарні спеціалісти. Старанні у 
роботі механізатори Володимир Балабан, 
Володимир Микитов та багато інших, які 
заслуговують на повагу за те, що чесно 
трудяться на рідній землі, роблять замож-
ними свої сім’ї та державу.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Дорогою до ланів, які належать фермер-
ському господарству «Бучинський», що у 
селі Застав’я, милувалися Божим творін-
ням — великим лугом із польових квітів. 

Може видатися дивним, але на ньому 
в час, який називають маківкою літа, цві-
туть квіти кольорів українського прапора 
— лише жовтого та синього. Тут на від-
далі простягнутої руки побачиш сокола у 
польоті. А скільки у полі чайок та лелек! 
Вони збираються там, де нині жнивують. 
Дуже пошкодувала містян, які не бачать 
цієї краси.

Застав’я — село невеличке, лише 120 
дворів. Коли разом із керівником господар-
ства, депутатом Тернопільської районної 
ради Анатолієм Бучинським проїжджали 
селом та полями, з нами віталися всі люди, 
які зустрічалися. Кажуть, слова вітання ма-
ють дуже позитивну енергетику. У Застав’ї 
вона особливо відчувалася.

Жнивна пора — відповідальна. 
У ФГ «Бучинський» обробляють 
близько 700 гектарів землі. 
Механізатори кажуть, що готові працю-

вати навіть уночі, щоб не дати пропасти 
всьому вирощеному такою важкою пра-
цею. Тож доводиться, як кажуть хлопці, ло-
вити благодатні дні, навіть годинки, сонця 
й тепла, які дарує цьогорічний примхливий 
липень.

Механізатор Віталій Карпа.

Поруч із досвідченими працюють мо-
лоді. Назар Головатий успішно закінчив 
Баворівську школу, але не пішов у виш, як 
радили старші. Він хотів працювати, щось 
зробити своїми руками, допомогати бать-
кам. Тому, здобувши фах водія, прийшов 
працювати у господарство. Молодість не 
завадила здобути заслужені чесною пра-
цею авторитет та повагу.   

Ніби й невелике це господарство, але 
славне добрими справами. Дякуючи не-
втомній праці сільських трудівників, у селі 
постали нова церква, клуб, капличка, ре-
монтують місцеві дороги. ФГ «Бучинський» 
допомагає школі у сусідньому селі Баворів, 
дитячому садочку, лікарні, утримує фут-
больного тренера.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Короткий перепочинок: механізатори Назар Головатий, Роман Перч та Анатолій Бучинський.

Комбайнер  
Петро Ковтало.

У сільгосппідприємствах усіх 
форм власності Тернопільського 
району станом на 14 червня було 
засіяно 21891 гектар зернової 
групи, або 110,5 відсотків до про-
гнозованого. Пшениця посіяна на 
8192 га. До збирання маємо 3475 
гектарів озимого та 1000 га яро-
го ріпаку, 1822 гектари озимого 
ячменю. Серед ярих культур по-
трібно вчасно обмолотити і якіс-
но зберегти 1500 гектарів пшени-
ці, 3200 га ярого ячменю, 1800 га 
гороху. У структурі сівозмін до-
статньо й пізніх культур, зокрема, 
сої, бобів, вики, кукурудзи, соняш-
нику, гречки та цукрових буряків.

Щоб забезпечити процес зби-
рання і транспортування врожаю 
на токові господарства, елеватори, 
засіки і склади, буде задіяно до со-
тні зернозбиральних комбайнів, 
із них 80 відсотків — іноземного 
виробництва. Дехто з керівників 
ще напередодні жнив уклав угоди 

про залучення потужних висо-
копродуктивних комбайнів, що 
дасть змогу пришвидшити темпи 
збирання й обмолоту як озимих, 
так і ярих культур, зменшити їх 
втрати на полі.

Напередодні жнивної кампа-
нії намагаюся побувати майже в 
кожному сільгосппідприємстві та 
фермерському господарстві, що 
займається зерновиробництвом. 
Подивитися на стан польових 
доріг, культуру землеробства, 
територію токових господарств, 
справність електронних ваг, по-
цікавитися комплектацією екіпа-
жів, а головне — поспілкуватися з 
людьми-хлібодарами.

 У технічному парку аграрників 
відбулося значне поповнення. Но-
вий надсучасний зернозбиральний 
комбайн придбали в ПП «Агрон». 
На цій новинці виїде досвідчений 
комбайнер Віктор Шугету. У ПП 
«Агрофірма «Медобори» новий 

німецький комбайн 
довірили прекрас-
ному механізатору, 
сумлінному і ви-
сококваліфікова-
ному спеціалісту 
Володимиру Ду-
бівецькому, який 
зустрічає 15 жни-
ва в агрофірмі. 

У ФГ «Бучин-
ський» для тран-
с п о р т у в а н н я 
збіжжя закупили потужний зерно-
поїзд. Десятки нових одиниць тех-
ніки різних модифікацій поповни-
ли потужні машинно-тракторні 
парки ПАП «Агропродсервіс». 
Нові одиниці техніки отримали 
хлібороби ТОВ «Агрокомплекс». 
Тут також провели реконструкцію 
складських приміщень. Капіталь-
но відремонтували зерносушиль-
ний комплекс у СПП «Мричко» с. 
Баворів. У Байківцях створили всі 
умови для жниварів — постійно 
працює їдальня, є необхідні побу-
тові зручності.

Впорядкували території, 
складські приміщення, придбали 
чимало одиниць ґрунтообробної 
та посівної техніки, обприскува-
чів у ТОВ «Вікторія», яке, до речі, 
перше у районі розпочало жнива. 
Оперативно і, головне, без втрат 
обмолотили 156-гектарну площу 
біля Охримівців. 

Не зволікали й з обмолотом 
ячменю середньостиглого сор-
ту, який посіяли після кукурудзи 
в ТОВ «Дружба». Застосували 
пряме комбайнування. Потуж-
ний зернозбиральний комбайн 
«КLAAS», за штурвалом якого мо-
лодий механізатор Орест Шлю-

сар, успішно впорався 
з дорученою роботою. 
Чисте, без механічних 
пошкоджень зерно 
ячменю місцеві водії 
відтранспорт ували 
до відремонтованих 
складських примі-
щень. Відразу ж за 
комбайнами Андрій 
Климів на обладна-
ному пресом тракторі 
підбирає валки і тюкує 

солому.
У Лозівському гос-

подарстві висока 
щільність великої ро-
гатої худоби на сто-
гектарний вимірник, 
багаточисельне молоч-
не стадо, тож, за сло-
вами головного агро-
нома Михайла Мица 
і керівника Наталії 
Янкевич, тут цінують 
кожну сотку орендо-
ваної у земляків землі. 
До честі місцевих тру-
дівників та директора, 
рослинницька й тва-
ринницька галузь — прибуткові, 
місцеві виробничники мають гід-
ні умови праці й оплату за неї.

 Ставку на якісний урожай, 
багатопрофільне виробництво та 
безвідходні технології на осно-
ві передового досвіду Євросоюзу 
зробили вже давно у ПП «Агро-
фірма «Медобори», яким з 2002 
року керує заслужений працівник 
сільського господарства України, 
депутат Тернопільської районної 
ради Володимир Крупніцький. 
Нині там уже завершують збира-
ти стогектарну площу ріпаку, на 

черзі — колоскові культури, які 
обмолочують за певним графіком 
й у певні строки. В агрофірмі «Ме-
добори» у потужних круп’яних 
цехах переробляють основну час-
тину вирощеного врожаю. В Ско-
морохах продукують крупи кіль-
кох видів — пшеничну, ячмінну, 
кукурудзяну, перлову, горохову, 
гречану. А попит на них — чима-
лий: купують тернопільські гур-
товні, фірмова мережа магазинів 
облспоживспілки «ТЕКО», оптові 
партії відправляють до Львова, 

Одеси та інших 
міст України, в за-
клади спецпризна-
чення.

Ще задовго до 
жнив-2017 через 
Смолянку і цен-
тральною вулицею 
Скоморохів про-
клали асфальтну 
дорогу, на яку міс-
цеві жителі чекали 
добрих три десят-
ки літ. За рахунок 
господарства об-
ладнали автобусні 

зупинки, обгородили територію 
школи, завершують будівництво 
офіс-центру, відкрили нову їдаль-
ню для працівників, створили 
чимало зручностей для механіза-
торів, ремонтників і водіїв на трак-
торній бригаді в Смолянці.

Приємні і чудові зміни для по-
кращення життя на селі. Перші 
щедрі намолоти радують і дають 
добрі надії, що знову область і ра-
йон будуть зі щедрим українським 
короваєм.

Ярослав Бачинський
 Фото автора

Ветеран господарства, до-

свідчений комбайнер Богдан 

Вітровий ПП "Агрофірма 

"Медобори" с. Скоморохи.

Хліб — у засіки
Кожні жнива мають свої особливості хлібозбирання.  
Не стали винятком й цьогорічні, у моїй професійній 
біографії вони вже 35-ті. Написано сотні публікацій про 
людину-трудівника, хлібодара, ратая. Від рядового до 
керівника сільгосппідприємства — всі сумлінно і чесно 
виконують свою святу справу: зміцнюють продовольчу 
безпеку держави, забезпечують добробут і стабільність 
українських родин, імпортують збіжжя до 80 країн світу. 
Сталі врожаї, великі намолоти — до 2 млн. тонн збіжжя 
— стали вже нормою для аграріїв краю. Вагомий вне-
сок роблять не лише великі агрокомпанії та холдинги, а 
й середні і дрібнотоварні сільгоспвиробники, фермери, 
селяни-одноосібники, переробники та харчовики краю.

Передовий комбайнер ПП  
"Агрофірма  "Медобори" 
Володимир Дубівецький.
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Ваш дільничний лікар

Марія МАЦ: «Іноді скажеш людині добре слово, 
і вона вже здоровіша»

Укус інфікованого кліща —  
прихована небезпека для організму

Сімейним лікарем жінка працює вже 
понад десять років. До того близько трид-
цяти років — дільничним терапевтом. 
Фактично, Марія Леонівна усе своє свідоме 
життя присвятила медицині — у 1981-му 
році закінчила ТДМУ ім. І. Горбачевсько-
го, потім ще два роки інтернатури, після 
якої остаточно обрала для себе спеціаль-
ність терапію.

«Я ніколи не шкодувала про те, що стала 
лікарем. Пам’ятаю, були часи, коли бачила 
себе тільки в освіті, хотіла стати педагогом, 
працювати з дітьми, але мене «скерували» в 
медицину. Це був правильний вибір. Хоч і 
графік напружений, і роботи багато, але це 
моє. Зараз дякую Богу за те, що маю роботу, 
яка приносить мені задоволення», — каже 
Марія Мац.

Цьогоріч їй минуло 60 років, але вона про-
довжує щоденно трудитися на благо людей, 
адже вони покладають на лікаря усі надії.

«Мої пацієнти для мене вже, як рідні. 
Часом під час прийому скажеш добре слово 
людині і вона відповідає: «Знаєте, а я вже 
здоровіша». Так воно і є, бо і слово лікує, — 
додає співрозмовниця. — Я постійно кажу, 
що пацієнт завжди правий, тому стараюся 
вислуховувати кожного, підтримати».

Сьогодні на лікаря загальної практи-
ки — сімейної медицини покладено більше 
обов’язків, ніж на дільничного лікаря. Втім, 
говорить Марія Леонівна, хронічні хвороби 
амбулаторно лише підліковують, якщо по-
трібно — направляють в стаціонар, стежать 
за перебігом недуги. Два рази на тиждень 
Марія Леонівна працює на дільницях у Під-
городньому і Забойках (вівторок і п’ятниця), 
в інші дні приймає згідно з графіком у кабіне-
ті №212 ТРТМО.

За її словами, колектив ТРТМО вболіває, 
щоб у рамках медичної реформи і створення 
госпітальних округів зберегти лікарню в та-
кому статусі, в якому вона є сьогодні, адже 
побудована вона була важким трудом.

У розбудові районної лікарні допомагав 
і чоловік пані Марії — Михайло Йосипович 
Мац, який багато років працював начальни-
ком районного фінансового управління. Як і 
його дружина, він родом із Підволочиського 

району. Подружжя виховало двох прекрас-
них донечок, які пішли слідами батька та 
нині будують успішну кар’єру.

«Говорячи про реформи, хочу зауважити, 
що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Су-
прун намагається запровадити в Україні дуже 
дочасні та правильні ініціативи. Така рефор-
ма медицині вкрай потрібна, адже якщо ми 
в Європі, то й рівень надання медичних по-
слуг має бути відповідним, бо ж чим україн-
ський пацієнт гірший за німецького? Те саме 
стосовно кадрів — якщо не прийняти рефор-
му, багато хороших фахівців просто виїде 
за кордон у пошуках там кращої роботи, де 
їхня праця цінуватиметься, — вважає пані 
Марія. — Хороша програма «Доступні ліки», 
нею активно користуються пацієнти, які мо-
жуть отримати медпрепарати від серцево-
судинних захворювань, діабету ІІ типу та 
бронхіальної астми безкоштовно або з незна-
чною доплатою. Ось тільки асортимент ліків 
непогано було б розширити. Сподіваємося, 
що з часом уряд про це подбає».

А тим часом під кабінетом лікаря вже чер-
га — у кожного з цих людей своя історія, які 
обов’язково вислухає Марія Леонівна. Сьо-
годні вона приймає у своєму 212-му кабінеті, 
а завтра вранці знову за звичним маршрутом 
— автобус і дорога на села, де свого сімейного 
лікаря вже зачекалися місцеві пацієнти.

Лілія КУЛЕНИЧ.

 У Тернопільській області спостерігається різке погіршення епідеміологічної ситуації із захворюванням людей на 
хворобу Лайма. Про це під час прес-конференції повідомив ректор ТДМУ ім. І. Горбачевського Михайло Корда.

Якщо раніше кліщів можна було набра-
тися у лісі чи парку, то сьогодні зараза, яка 
переносить вкрай небезпечні для людини 
хвороби, водиться навіть у дворах багато-
поверхівок, де обслуговуючі компанії або 
ЖЕКи вчасно не скошують траву. Один 
лише укус цієї комахи може призвести до 
серйозних наслідків, у тому числі до пара-
лічу. Адже таким є результат кліщового 
бореліозу, або хвороби Лайма. Вона вра-
жає серце та центральну нервову систему. 
Недуга назавжди залишається в організмі 
людини. Медики університету Тернополя 
підтверджують: хвороба практично не-
виліковна. Якщо борелії потрапили в ор-
ганізм людини, то з імовірністю 95% вони 
повністю не будуть знищені. І протягом 
усього життя можливі рецидиви, тобто 
повтори захворювання. 

— Ми провели обстеження усіх ліс-
ників області і з’ясувалося, що 43% з них 
заражені борелією, тобто мають антитіла 
до борелії, яка є збудником хвороби Лай-
ма, — каже Михайло Корда. – Окрім того, 
аналогічні дослідження здійснили і серед 
військовослужбовців Тернопільської ар-
тилерійської бригади. Половина з них ви-
явилися хворими. 

Відтак, фахівці радять: як тільки ви 
виявили на тілі кліща — негайно звер-
тайтесь у лікарю та перевірте кров на на-
явність інфекції. Медики наголошують на 
тому, що хвороба може виявитися не од-
разу, а через 10-15 років, тож жартувати із 
цим не слід.

Зробити комплексне дослідження на 
предмет виявлення інфекції можна без-
посередньо в лабораторії медичного уні-
верситету Тернополя, адже це єдиний в 
Західній Україні центр, де проводять по-
вне обстеження на захворювання Лайма. 
Медустанова має всі засоби для того, аби 
швидко діагностувати цю небезпечну не-

дугу — на місці можна зробити всі необ-
хідні аналізи, які максимально точно відо-
бразять ситуацію та виявлять збудника.

Отож, тернополянам, які виявили на 
тілі кліщ, радять принести його на дослі-
дження в лабораторію університету та до-
слідити сироватку крові. Така діагностика 
вартуватиме 260 гривень. Ці кошти йдуть 
на реактиви, що потрібні для проведення 
аналізів. Безкоштовно обстежитися тут мо-
жуть учасники АТО та працівники вишу.

Та навіть якщо буде виявлено, що кліщ 
є переносником інфекції, це ще не озна-
чає, що постраждала від укусу людина 
обов’язково захворіє. Аналіз паразита 
необхідний для того, щоб заспокоїтися, 
якщо результат виявиться негативним, 
або проявити пильність до свого здоров’я, 
якщо наявність інфекції в паразиті під-
твердиться. Щоб точно дізнатися, чи від-
булося зараження, потрібно здати кров 
на аналіз. Робити це варто не відразу, бо 
інфекції потрібен час, щоб розвинутися. 
Найкращий час для обстеження свого 
здоров’я — через 10 діб після укусу.

Хвороба Лайма — захворювання ін-
фекційного характеру, що вражає роботу 

серця, нервової системи і опорно-рухового 
апарату. Переносником вірусу є кліщ. В 
останні роки інфікованих кліщів значно 
побільшало. Якщо самка заражена, то ін-
фекція передасться і її потомству. За один 
раз вона може відкласти кілька тисяч яєць. 

Симптоми кліщового бореліозу схо-
жі спочатку на застуду. Навколо укусу 
кліща з’являється почервоніння у формі 
кола, яке поступово збільшується та дуже 
свербить. Як правило, діаметр плями ста-
новить близько 10 см, але в деяких випад-
ках сягає і 60 см. У неї неправильна форма 
і запалений край трохи підноситься над 
рівнем шкіри. Без лікування пляма трима-
ється близько 3 тижнів, після чого зникає.

Спеціалісти зазначають, що кліщ може 
триматися на тілі людини чи тварини до 12 
діб і увесь цей час смоктати кров. Дорос-
лих кліщів, що присмокталися, найчасті-
ше помічають через 2-3 дні: у місці укусу 
з’являються припухлість, свербіж, почер-
воніння, а кліщ збільшується у розмірах. 
Але завдають клопоту і зовсім маленькі, 
майже прозорі німфи (статевонезріла ста-
дія кліща), які часто залишаються непо-
мітними для людини. Зі збільшенням три-
валості присмоктування ризик зараження 
збільшується. Якщо кліщ був на тілі менше 
доби, ймовірність інфікування доволі мала, 
проте після третьої доби наближається до 
100%. Тривалість інкубаційного (прихова-
ного) періоду хвороби Лайма становить від 
однієї до 60 діб, найчастіше – 14.

Тернопільські медики стверджують, що 
при цьому вже впродовж місяця в інфіко-
ваної людини спостерігаються симптоми 
ураження серцево-судинної і нервової 
системи, виникають болі в суглобах. Стан 
хворого відповідає стану початкової стадії 
застудного захворювання: головний біль, 
болі у м'язах і в горлі, слабкість і втома. До 
цього додаються ще й симптоми з боку не-
врології — параліч, втрата слуху, безсоння. 
Ускладнення недуги рідко стає причиною 
смерті, однак саме вони провокують роз-
виток небезпечних захворювань, які в по-
дальшому можуть закінчитися смертю. 
Саме тому не варто «гратися в лікаря», са-
мому собі ставити діагнози та нехтувати 
власним здоров’ям, адже ніколи не знаєш, 
до яких наслідків може призвести «неви-
нний» укус кліща.

 Лілія КУЛЕНИЧ.

Личинка  
0,5 мм

Німфа 
1,5 мм Чоловіча 

стать 
2,5-3,5 мм

Жіноча 
стать Після насичення 

10 мм

Лікарі застерігають

У розпалі літо, яке цьогоріч дошкуляє 
нам перепадами свого «насторою». То 
дощить і холодно, наче восени, то спе-
ка, що й з дому виходити не хочеться. 

Чим небезпечна спека?
 Наш організм у спеку швидко втрачає воду. 

Щоб не допустити зневоднення, потрібно пити 
не менше 2 літри води на день.

Як харчуватися в спеку?
 Відмовтеся від солоних, жирних і смажених 

страв. Вживайте легкі холодні супи, пісне м'ясо і 
рибу, овочеві салати і фрукти.

 Пам'ятайте, що харчові отруєння влітку тра-
пляються значно частіше, ніж іншої пори року. Не 
купуйте на базарі чи пляжі пиріжків, чебуреків, 
біляшів, а також салатів із майонезом у закладах 
громадського харчування.

Сонячне випромінювання
Необхідно використовувати крем для захисту 

від сонця. 
Бережіть очі. Тривале перебування на сонці 

може спричинити подразнення кон'юнктиви, фо-
токератит — дуже болючий сонячний опік рогів-
ки, симптоми якого виявляються зазвичай через 
6-12 годин після опромінення. А згодом це може 
стати причиною дегенерації рогівки - катаракти.

Одяг та взуття
Вибирайте легкий вільний одяг світлих відтін-

ків з натуральних тканин. У сонячні дні слід носи-
ти легкий головний убір.

Пам'ятайте, що від теплового і сонячного уда-
ру не застрахований ніхто.

Частіше приймайте контрастний душ. Можна 
час від часу обполіскувати холодною водою руки 
до ліктя й обличчя.

Варто знати

Хорошими лікарями можуть бути 
лише добрі люди, котрі йдуть осво-
ювати фах за покликом серця. Саме 
такою — завжди лагідною і приві-
тною, яка неодмінно вислухає та дасть 
потрібну настанову, є для пацієнтів 
Марія Леонівна Мац — лікар загаль-
ної практики – сімейної медицини 
ТРТМО. За плечима у неї – багаторіч-
ний досвід роботи в галузі медицини, а 
у районі — сотні людей, для яких вона 
— справжній фахівець. Лікар обслуго-
вує населення чотирьох сіл: Підгоро-
дне, Забойки, Драганівка і Почапинці. 
Хоч мешкає у Тернополі, каже, що знає 
практично всіх жителів цих населених 
пунктів — така вже у неї професія.

Як пережити 
спеку? 
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Час місцевий

Продовження, початок на стор. 1
Прокинувшись, чернець побачив перед 

собою чудотворний образ Божої Матері з 
Дитятком Ісусом на руках, що височів над 
джерелом. Обмивши рани водою з джерела, 
він із подивом зауважив, що вони загоїлись. 
Вдячно поклонившись Богові за чудесний 
порятунок, монах збудував каплицю, в якій 
молився перед явленою іконою, та невелич-
ку печеру для себе. І з того часу Зарваниця 
стала місцем паломництва й чернечого по-
двигу. Село, що виникло біля цього святого 
місця, назвали Зарваницею.

За переказами, ікона не раз зупиняла 
ворожі напади, а вода з джерела зцілюва-
ла калік і хворих. Життєдайне «джерело 
Поділля» якраз є тим яскравим прикладом 
в українському християнстві, що показує, 
скільки поколінь зверталося за допомо-
гою і заступництвом до Пресвятої Богоро-
диці. Ані татари, ані турки, знищення церков 
та монастирів, ні заборони відкрито відправ-
ляти Служби Божі, ні гоніння на монахів, ані 
московська та німецька окупації не тільки не 
знищили цю землю і чудотворні ікони, а на-
впаки, додали сил і натхнення вірним упова-
ти на Бога і Його допомогу і розпочати нову 
еру християнського відродження України.

У світі чимало коронованих ікон. Зокрема, 
на Тернопіллі таких налічується три: Збаразь-
ка, Теребовлянська і, звичайно, Зарваниць-
ка. У Католицькій церкві коронування ікон 
є особливим актом відзначення найшанов-
ніших чудодійних зображень Богородиці. 
Літургійний акт коронування здійснює Папа 
або делегований єпископ. Освячені корони 
називають «папськими» або «римськими». 
Коронування Діви Марії Царицею Неба від 

Самого Бога, згідно з доктриною Католицької 
церкви, є одним з епізодів, що входять у цикл 
Внебовзяття, і останнім епізодом її життя.

29 червня виповнилося 150 років з 
часу коронації Зарваницької чудот-
ворної ікони Пресвятої Богородиці. 
За багатовікову історію подільська 
святиня стала особливим місцем 
благословінь та ласк, які за посе-
редництвом Пресвятої Богородиці 
щедро зсилає Всевишній.

Отож, як це було? 
Наприкінці XIX століт-
тя, завдяки ентузіазму 
та копіткій праці то-
дішнього пароха о. По-
рфирія Мандичевсько-
го, Зарваниця стала 
Марійським центром. 
Спричинився до цього 
тодішній митрополит 
Спиридон Литвинович, 
який походив з Му-
жилова, що в кількох 
кілометрах від Зарва-
ниці. Отець Порфирій 
та отець Фома Левиць-
кий власним коштом у 
складі делегації з вісімнадцяти осіб виїхали 
до Ватикану на святкування 1800-річчя муче-
ницької смерті святих апостолів Петра і Пав-
ла та на канонізацію Йосафата Кунцевича, які 
відбулися 28-29 червня 1867 року. Саме тоді 
Папа Пій ІХ поблагословив корони для чу-
дотворної ікони Зарваницької Божої Матері. 
Власне коронація чудотворної ікони велича-
во відбулася 28 серпня 1867 року, на свято 
Успіння Пресвятої Богородиці.

На жаль, оригінальні документи і свідчен-
ня учасників, які перебували у місцевому 
церковному архіві, не збереглися, оскільки 
були знищені радянською владою у 1940 ро-
ках. Відомо про цю важливу подію з пізніших 
переказів, зокрема в «Українському като-
лицькому віснику» за 1938 рік читаємо: «Папа 
Пій ІХ поблагословив корону, що коштувала 
83 золотих ринських. 

Коронація відбулася в 1867 році. Мав її до-
вершити митрополит Спиридон Литвинович, 
але він занедужав і вислав свого делегата. На 
це велике торжество зібралося 80 священи-
ків, 100 процесій і безчисленні маси народа. 
Людей було так багато, що самі фіри стояли 
дорогою на  довжині 2 км.  Коронаційні тор-
жества тривали три дні…»

Святіший Отець Пій ІХ, за рекомендацією 
кардинала Йоана Сімеоні, окремим декре-
том відновив відпусти для прочан, надавши 
Зарваниці відпустового значення. Відпусти 
мали починатися на Вознесіння Господнє і 
тривати у всі неділі й торжественні свята аж 

до Покрови Пресвятої Богородиці включно. 
Доречно згадати, що саме Зарваницькій чу-
дотворній іконі Пресвятої Богородиці у 2001 
році нині святий Папа Іван Павло II доручив 
своє паломництво Україною.

«Що тоді думав Пій ІХ, коли чинив ті речі? 
Гадаю, що тоді Святіший Отець зрозумів, що 
майбутнє України, майбутнє нашого краю, як 
і майбутнє Європи кується у Зарваниці. Пій 
ІХ сам пережив падіння папської держави, 
об'єднання Італії, оголосив себе в'язнем Ва-
тикану. Він, мабуть, дивлячись на Схід Євро-
пи, бачив, що тут прийдуть і відійдуть різні 
імперії, ідеології, а ікона Зарваницької Бого-
родиці буде джерелом життя і відродження 
українського народу, який був тоді, є сьогод-
ні і буде завтра, — наголосив під час своєї 
промови на прощі Блаженнійший Святослав 
Шевчук. — Тому, святкуючи ювілей 150-річчя 
коронації цієї чудотворної ікони, ми від-

чуваємо, що тут сьогодні кується перемога 
України. Бо тут кожен прочанин може пере-
жити у своєму серці те, що пережив оцей 
розслаблений євангельський чоловік. Ми 
приходимо сюди, аби каятися в наших гріхах, 
воскресати до Божого життя, вчитися жити 
справжнім християнським життям, прощати 
навіть ворогам. А це означає, що тут разом із 
Марією ми перемагаємо зло, диявола, який 
є первопричиною війни, горя, страждань і 
всього того, що завдає сліз, ран і крові укра-
їнському народові».

Сьогодні Марійський духовний 
центр «Зарваниця» належить до 
20 найвідоміших паломницьких 
центрів Європи, це одна з найви-
значніших католицьких святинь 
світу і найбільша святиня Україн-
ської греко-католицької церкви. Із 
усіх святих куточків України вона 
щороку збирає найбільшу кількість 
прочан, чисельність яких сягає де-
кількох мільйонів. І не випадково, 
адже проща до Зарваниці — це не 
лише покаянна дорога для кожного 
окремого християнина, вона також 
об’єднує людей в єдину молитовну 
спільноту, дарує відчуття підтрим-
ки, дає нагоду і самому безкорисли-
во послужити ближньому.  Проща 
до Зарваниці — це стежина кож-
ного до Бога, де ми постійно пере-
буваємо в контакті з Богом. Вона 
була і залишається благословенним 
місцем усіх прочан, бо саме тут спо-
внюється Христовий заповіт: «Щоб 
усі були одно»…

Підготувала Лілія КУЛЕНИЧ.

Проща до Зарваниці об’єднала  
100 тисяч вірян у спільній молитві

Невідомий  поет
У приміщенні сільської ради села Баворів відбувся літературний вечір до 80-ти річчя 
місцевого письменника Зиновія Івановича Томчишина.

Чистилів святкував
15 липня 2017 року на стадіоні с.Чистилів відбулося 
районне святкування Дня молоді та Дня села.

Захід проводився за підтримки відділів молоді та спорту, культу-
ри, освіти районної державної адміністрації, місцевих підприємців, 
сільської ради, а також молодіжних громадських організацій.

Під час свята відбувся матч з футболу між командою ветеранів 
ФК «Нива» Тернопіль та ФК «Чистилів». А також циркова програма, 
концерт за участю народного артиста України Гриця Драпака, за-
служеного артиста України Володимира Вермінського та колективів 
художньої самодіяльності. Також відбулася лотерея від спонсора за-
ходу та забава від гурту «Край».

У творчій атмосфері, яку ство-
рили зацікавлені відвідувачі, Зи-
новій Іванович — колишній вчи-
тель, а нині — пенсіонер, читав 
свої твори про філософію життя, 

природу, історію, людські стосун-
ки. Односельчани впевнені, що та-
кою тематикою оповиті твори не 
дарма, адже знають письменника 
як хорошого сім’янина, господаря 

і вчителя. Зиновій Томчишин про-
жив довге та яскраве життя, тому 
має що сказати людям.

У перервах між читаннями 
поезій Зиновій Іванович розпо-
відав про історію написання ві-
ршів, відповідав на запитання 
присутніх.

«Ми запросили усіх охочих 
ознайомитись з творчістю нашо-
го земляка, адже, можливо, не всі 
знають про його обдарування, — 
розповіла староста села Баворів та 
Застав’я Надія Салабай. — Це наш 
перший досвід, але, сподіваюсь, 
не останній. Радо бажаємо юві-
ляру подальших успіхів, доброго 
здоров’я, творчого натхнення».

Євгенія Єднак, студентка кафедри 
журналістики Тернопільського на-
ціонального педагогічного універ-

ситету ім. В. Гнатюка.

Парафіяльна церква Пресвятої Тройці на 
листівці початку XX ст. 

Чудотворні ікони Тернопільської області
Бережанська • Борщівська • Буцнівська • Вере-
щаківська • Вишнівецька • Городоцька • Зарва-
ницька (коронована) • Збаразька (коронована) 
• Кременецька • Почаївська • Ратищівська • 
Решнівська • Савелівська • Теребовлянська 
(коронована) • Тернопільська • Улашківська • 
Чернихівська • Чортківська (копія) • Всецариці 
(Чортків) • Шумська • Язловецька

Чудотворне джерело у 1960-х роках.
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Дозвілля

Якими фестивалями порадує літо-2017
У теплу пору року не обов'язково вирушати за кордон, аби набратися вражень. Достатньо буде відвідати  
кілька вітчизняних фестів у мальовничих місцинах. Тим більше, що масових літніх заходів з року в рік стає дедалі більше.

Так, цими днями Тернопіль вже поринув в атмосфе-
ру музики — на території іподрому триває ювілейний 
п'ятий міжнародний музичний фестиваль «Файне 
місто». 

Загалом на сценах «території вільних людей» висту-
плять понад 100 артистів, які працюють у різних напрям-
ках та жанрах: Guano Apes, Poets of fall, Korpiklaani, Eskimo 
Callboy, Zardonic, Betraying the Martyrs, Annisokay, «Брати 
Гадюкіни», «Друга Ріка», «Антитіла», ТНМК, BRUTTO, 
Bloom Twins та багато інших.

Минулоріч  «Файне місто» відвідали понад 15 000 лю-
дей, цього року організатори очікують щонайменше 20 000 
меломанів, які на кілька днів, з 20 по 23 липня, залишать 
щоденні турботи, щоб відчути енергію свободи, шалений 
драйв життя та зробити свій відпочинок незабутнім. Тож, 
приєднуйтесь, тут весело! 

На "Файне місто" можна добратися як громадським 
транспортом, так і фестивальними автобусами, які від-
правляються кожних 30-40 хвилин від залізничного вок-
залу Тернополя.

А також 20-23 липня у парку «Топільче» Перший фес-
тиваль гончарів у Тернополі об’єднує професіоналів 
зі всієї України. Тут відбуваються конкурси майстерності 
гончарів, майстер-класи та ярмарок рукотворів, де можна 
придбати авторські роботи учасників фестивалю.

Під час свята майстри своєї справи виготовлять 
скульптуру-глека і в ніч з суботи на неділю будуть його ви-
палювати. Такого вогняного шоу у Тернополі ще не було! 
Вхід безкоштовний, тож приходьте усією сім’єю!

Та й це ще не все, що чекає на тернополян та гостей міс-
та цими вихідними. На «Козацькому острові», що в пар-
ку «Топільче», впродовж 21-23 липня триватиме Перший 
фестиваль вина та сиру у Тернополі. Деталі та про-
граму заходу організатори поки тримають у таємниці, але 
обіцяють багато смачних несподіванок. Захід покликаний 
популяризувати культуру відпочинку і помірного спожи-
вання вина.

Не менш насиченим на численні розважаль-
ні заходи буде і спекотний серпень. Тож ті, 
хто не матиме змоги «відірватися» цього 
місяця, можуть видихнути з полегшенням 
— попереду ще багато свят.

Вже 4-6 серпня у Луцьку очікують на фестиваль 
українського духу «Бандерштат». Ось лише кілька 
причин, чому його варто відвідати:

— Він безалкогольний, пропагує ідеї здорового способу 
життя. 

— Він патріотичний: більше людей у вишиванках мож-
на побачити хіба що у День Незалежності! Бандершта-
тівці люблять національний одяг і залюбки спілкуються 
солов’їною. 

— Він ідейний: пам’ятати свою історію та гідно творити 
нову – важливий лейтмотив «Бандерштату». Щороку захід 
відвідують ветерани УПА, відбуваються показові рекон-
струкції повстанських і визвольних боїв.

— Він інтелектуальний: невід’ємна частина «Бандерш-
тату» — зустрічі із лідерами думок. Сюди приїжджають 
на запрошення організаторів письменники, журналісти, 
музиканти, історики, міністри, політики та відомі блоґери.

— Він бюджетний: не треба витрачати тисячі гривень 
на вітер, щоб відпочити на фестивалі. 450 грн — вартість 
квитка на три дні «Бандерштату». Проживання у наме-
товому містечку, традиційно, безкоштовне. На території 
фесту можна буде і харчуватися — у середньому на обід 
потратите 40-80 гривень.

Тяжієте до пізнання народної спадщини, традицій та 
культури? Завітайте на знаний далеко за межами Терно-
пільщини етнографічний фестиваль «Дзвони Лем-
ківщини»! Фестивальне дійство проведуть 5-6 серпня 
2017 року в урочищі «Бичова», неподалік міста Мо-
настириська Тернопільської області.

Цей унікальний захід гуртує навколо себе лемків 
із різних куточків України та світу, які спеціально 
приїжджають сюди щороку, аби поринути у дружню 
і майже рідну атмосферу.

Традиційно участь у ньому візьмуть вокалісти та 
мистецькі колективи. На фестивальній території ді-
ятимуть містечко майстрів, куточок лемківської кухні, 
спортивний майданчик, виставка лемківської різьби, жи-
вопису та декоративно-ужиткового мистецтва.

Меломанам також припаде до душі фестиваль «Zaxid 
Fest», який 18-20 серпня відбудеться у селі Родатичі (Львів-
ська область). Це найбільший open-air фестиваль України, 
де традиційно виступають відомі українські та зарубіжні 
виконавці. Вхідний квиток коштує: 940 гривень на три дні, 
абонемент в наметове містечко — 250 гривень. 

Організатори не вигадують нічого космічного: гігант-
ська сцена (не одна), хороший звук та комфортна інфра-
структура. Що ще потрібно для класного фестивалю? На 
«Zaxid Fest 2017» вас чекає потужна музика, незабутня ат-
мосфера свята, метелики в животі від закоханості, старі та 
вірні друзі, нові знайомства і смачна кухня.

Щорічно напередодні Дня Незалежності України у 
Львові вибухає яскравими барвами Міжнародний фес-
тиваль «Етновир», який цього року відбуватиметься 23-
27 серпня. 

До речі, до Дня Незалежності України у Львові пройде 
загальнонаціональний проект «Українська пісня», а у сто-
лиці відбудеться військовий парад.

Втім, навіщо далеко їхати? Розважитися буде 
де і в Тернополі. 24 серпня святкуємо День 
Незалежності, який обіцяє бути багатим на 
концентри та патріотичні заходи з гастроно-
мічним «нахилом», а вже 28 серпня — День 
народження Тернополя. 

26-27 серпня в Тернополі відбудеться Чемпіонат світу з 
водно-моторного спорту в класі F500 та чемпіонат Європи 
у класах F250 та F125. 

Відзначення 477-ї річниці нашого славного міста ор-
ганізатори обіцяють зробити, як завжди, масштабним та 
яскравим — розваги знайдуться і для дорослих, і для дітей, 
а молодь розважатимуть знані виконавці та музичні колек-
тиви. Словом, святковий настрій нам гарантований!

Низка святкових заходів 
відбудеться і в селах 
Тернопільського району. 

23 липня — День молоді у Ко-
зівці, о 15 год. 30 липня — День 
села в Дичкові, о 18 год. та у Ско-
морохах, о 15 год. 6 серпня — 
День села Петриків. 20 серпня — 
День Незалежності у Товстолузі, 

о 17 год. 24 серпня — День Неза-
лежності і День села у Домаморичі 

та Миролюбівці, 27 серпня — у Пло-
тичі, Романівці, Драганівці, Ступках і 

Лучці. А 2 вересня у селі Мишковичі від-
значатимуть 40-річчя школи. 

Час, місце і програма заходів ще уточнюватимуться, тож 
шукайте інформацію на сторінках нашої газети.

Лілія КУЛЕНИЧ.

20-23 липня

20-23 липня

4-6 серпня

5-6 серпня

23-27 серпня

18-20 серпня

21-23 липня
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Вітаємо!

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
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
Земельну ділянку на вул. Микулинець-
ка, 0,06 га 0677005502

Iнше
Ячмінь фуражний, півтонни 
0973171523, 0974400604, 0686067067
мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15 
к. с.), трактори (від 12 к. с.), мототракто-
ри, двигуни різних потужностей, навісне 
обладнання. Гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете дешевше — від-
дамо ще дешевше 0985989484, 
493000, 0982591958, 0666653606, www.
tractor_c.com.ua

Гараж в кооперативі "Текстильник" в 5 
ряду 0677005502

робоТа
Менеджера, автослюсаря, автоелектри-
ка 0677005502, 510097.

оренда
Здам в оренду дві кімнати під офіс по 
20 кв. м на вул. 15 квітня 0677005502
Здам в оренду механічний цех 100 кв. 
м (токарне, фрезерне, зварювальне об-
ладнання, листогин) 0677005502

послуГи
СТО «Спектр», вул.15 квітня, 44а: ремонт 
двигунів, коробок передач, ходової 
частини, охолоджувальної і паливної 
систем, комп’ютерна діагностика авто-
мобілів, чистка форсунок, ремонт інжек-
торів, рихтувальні і зварювальні роботи, 
фарбування 0677005502, 510097
Лікування на бджолиних вуликах, 
бджолоужалення, інгаляція, пилок, 
перга, прополіс, мед, воскова міль, 
мертві бджоли.  с. Чернелів-Руський 
Тернопільського району 0679455186, 
0685392533, 0972076523 (Орест 
Лук’янець).

доКуменТи
Втрачено сертифікат на право власності на 
земельну частку (пай) серія ТР №0147170  
виданий  Підгаєцькою районною дер-
жавною адміністрацією 15 серпня 1996 
року на ім'я Петрів Параскевія Iванівна  
(с.Литвинів, Підгаєцький р-н, Тернопіль-
ської області).

Справи приватні

Оголошення

З днем народження вітаємо пер-
шого заступника голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації Володи-
мира Борисовича ОСЯДАЧА.

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!

З повагою — колеги та друзі.

Працівники відділу освіти  Терно-
пільської РДА та районного методич-
ного кабінету надсилають щирі вітан-
ня методисту з дошкільної освіти РМК 
Любові Дмитрівні БІДНЮК.

Бажаємо здоров'я, сонця в зеніті, 
Любові, доброти і щастя повен дім. 
Душа хай ласкою Господньою буде зігріта
І соняхом квітує золотим.
Ми вам посилаємо ці вдячні слова, 
А Бог хай дарує многая літа!

Колектив Територіального цен-
тру соціального  обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціального ро-
бітника с. Настасів Роксану Євста-
хівну ДУДАР.

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

Надсилаємо щирі вітання з  
80-річчям вчителю-пенсіонеру  
Лозівської школи Марії Григорівні 
РАТУШНЯК. 

Бажаємо здоров’я міцного, 
Без нього не милі ніякі діла, 
В здоров’ї — багатство і радість, 
І більшого щастя нема. 
Всього, що прекрасне є у житті,
Від щирого серця бажаємо всі. 

З повагою — вчителі та випускники  
Лозівської школи 1972 р.

Колектив селищної  ради, депутат-
ський  корпус, члени  виконавчого  
комітету вітають з днем  народження  
члена  виконавчого комітету Людми-
лу Володимирівну КЛИЗУБУ.

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

Колектив АЗПСМ с. Ігровиця вітає 
з днем народження завідуючого, лі-
каря загальної практики - сімейного 
лікаря Володимира Антоновича 
ШПИТКОВСЬКОГО.

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

Колеги та друзі вітають з днем на-
родження депутата Тернопільської 
районної ради Юрія Богдановича 
МАЛЕЦЬКОГО.

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

Вітаємо з днем народження на-
чальника фінансово-господарського 
відділу – головного бухгалтера Ната-
лю Богданівну ВІТРОВУ.

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

З повагою — колеги.                                                      

Педагогічний колектив Собор-
ненської ЗОШ І-ІІст. ім. В. Гарматія 
вітає з днем народження вчителів-
пенсіонерів Петра Івановича КІТИ-
КА та Іванну Семенівну СТАХУРУ.

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. 

Працівники відділу культури Тер-
нопільської РДА, бібліотечної систе-
ми району, районної організації пра-
цівників профспілки району щиро 
вітають з ювілеєм ветерана бібліо-
течної справи, колишню завідувачку 
бібліотекою-філією с. Буцнів Яросла-
ву Ільківну ПІДГРУШНУ. Миру, до-
бра, здоров’я, благополуччя, щастя 
зичимо Вам ще на багато-багато ро-
ків! Нехай усе на Вашому життєвому 
шляху відбувається з благословення 
Божого, множиться і вдається! По-
стійно відчувайте добро, увагу і по-
вагу. Доля нехай буде прихильною до 
Вас і Вашої родини.

Колектив CФГ «Аванто» щиро вітає 
з днем народження с/г робітника Ва-
силя Богдановича МРИЧКА.

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

Колектив ПП « Агрон» вітає з днем 
народження тракториста Ярослава 
Івановича БОЙКА, водія Романа 
Олеговича МАСЛО, тракториста Ан-
дрія Ілліча РИБАЧУКА.

Хай щастя сонцем усміхається,
І життя сповнює теплом,
Усе омріяне збувається,
Й дорога стелиться добром.

Колектив комунального закладу 
НВК "Довжанківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
- ДНЗ" щиро вітає з ювілеєм виховате-
ля дитячого садка Галину Олексіївну 
СТЕфАНІВ та з днем народження 
вчителя початкових класів Світлану 
Йосипівну БУРМУ.

Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді і радості прожить.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з днем народження повара 
шкільної їдальні Ольгу Теодозіївну 
ВОРОБЕЛЬ.

Хай квітує доля у роках прекрасних,
А життя приносить радість і любов.
Миру і здоров’я, злагоди і щастя,
Многая літа Вам знов і знов.

Колектив Смиковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
щиро вітає з днем народження пра-
цівника школи Надію Степанівну 
ЧУЙКО.

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

З днем народження вітаємо ви-
хователя Миролюбівської ЗОШ І 
ступеня-дитсадка Зоряну  Рома-
нівну БУТКОВСЬКУ та вчителя по-
чаткових класів Наталію Петрівну  
КОВАЛЬСЬКУ.

Щоб Ви добра мали багато,
А доля квітла, наче сад,
І щоб на Вас із неба падав
Лише щасливий зорепад. 
З повагою — колектив Миролюбівської 

ЗОШ І ступеня-дитсадка

Колектив Тернопільського 
районного територіального ме-
дичного об’єднання вітає з днем 
народження завідуючу ФАПом  
с. Смиківці, медсестру Софію Пе-
трівну ЯБЛОНСЬКУ, двірника 
Ганну Луківну СТУДЕННУ, завід-
уючу ФАПом с. Чернелів-Руський 
Марію Степанівну ЛАЗАР, молод-
шу медсестру (санітарку) Наталію 
Романівну ГАВРИЩАК, акушерку 
ФАПу с. Смиківці Тетяну Ігорівну 
КМЕТИК, лікаря загальної практи-
ки - сімейного лікаря Володимира 
Антоновича ШПИТКОВСЬКОГО, 
завідувача господарством Віктора 
Петровича ОБЛЕЩУКА, лікаря-
стоматолога Ігоря Михайловича 
СИМЦЯ, акушерку ФАПу с. Рома-
нівка Юлію Ігорівну ГНАТИШИН, 
фельдшера з медицини невідклад-
них станів Зеновія Богдановича 
ЗАЯЦЯ, сестру медичну Галину 
Ярославівну ЗВАРИЧ, сестру 
медичну Ірину Михайлівну МУ-
ЖИЛО, сестру медичну стаціона-
ру Олену Августівну ХАМУЛЯК, 
акушерку Баворівської дільничної 
лікарні Ганну Василівну МАР-
ЧУК, акушерку ФАПу с. Петриків 
Марію Володимирівну фІРМАН, 
сестру медичну Ольгу Степанівну  
ДЯЧУК.

Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить Вам завжди,
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди та дружби у родині,
Життя Вам – довгі-довгі роки,
Без сліз, без горя, без біди,
Хай буде радість в вашім домі
Сьогодні, завтра і завжди.

Колектив Ігровицької сільської 
ради вітає з днем народження за-
відуючого, сімейного лікаря Ігро-
вицької АЗПСМ  Володимира  
Антоновича ШПИТКОВСЬКОГО.

Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А Вашу працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо бухгалтеру 
відділу культури Тернопільської 
РДА Лирисі Петрівній фАБРИЦІ. 
В цей день Вашого свята бажає-
мо Вам міцного здоров’я, світлого 
оптимістичного настрою. Нехай 
кожен день життя буде світлим і со-
нячним, дарує лише приємні події – 
успіхи в роботі, душевний комфорт, 
шану і авторитет. Хай Господь при-
множує ваші сили на многії літа!

 З повагою — працівники відділу  куль-
тури Тернопільської РДА, районного 

будинку культури, центральної районної 
бібліотеки, районна організація проф-

спілки працівників культури.
 
Працівники відділу культури 

Тернопільської РДА, районного 
будинку культури та районна ор-
ганізація профспілки працівників 
культури щиро вітають з днем на-
родження режисера народного 
аматорського театру будинку куль-
тури с. Великий Глибочок Тетяну 
Сергіївну ЗАЯЦЬ та художнього 
керівника цього театру Романа 
Мироновича ВИННИКА.

У цей святковий день від усьо-
го серця бажаємо здоров'я, щастя 
і добробуту вам і вашим родинам, 
великих успіхів і здобутків у всіх 
справах, наснаги та натхнення, до-
вгих років життя у міцному родин-
ному колі та серед вірних  друзів. 
Нехай Господь завжди оберігає 
Вас.

10 липня 2017 року у приміщенні Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації відбулося засідання комісії з визначення на кон-
курентних засадах суб’єктів оціночної діяльності на проведення екс-
пертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення площею 1,9537 га для розміщення й експлуатації осно-
вних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств пере-
робної, машинобудівної та іншої промисловості межами населеного 
пункту на території Мишковицької сільської ради.

На розгляд комісії було подано 2 (дві) пропозиції.
В результаті голосування комісія ухвалила рішення про прийнят-

тя пропозиції ТзОВ "Регіональний земельно-кадастровий центр "Га-
лицькі землі", яка запропонувала оцінити земельну ділянку 1,9537 га у 
п'ятиденний термін за 3595 грн.

21 серпня 2017 р. о 15 год. у приміщенні Байковецької сільської 
ради, за адресою с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43, відбудуться 
громадські слухання з обговорення містобудівної документації «Де-
тальний план території земельної ділянки  гр. Зарічної М. С., для будів-
ництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд на вул. Вишнівецького, 2а в селі Байківці, Тернопільського 
району Тернопільської області».

Петриківська сільська рада має намір провести громадські 
слухання містобудівної документації на виконання рішення 
Петриківської сільської ради №393 від 22.12.2016 р. «Деталь-
ний план території земельної ділянки Сухецької Н. М. загаль-
ною площею 0,0402 га, для будівництва торгово-офісної будівлі 
у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської облас-
ті, кадастровий номер 6125286700:02:001:0778»

Громадські слухання відбудуться 21.08.2017 р. о 17 год. у 
приміщенні сільської ради села Петриків. Пропозиції та за-
уваження до містобудівної документації подають до Петриків-
ської сільської ради з 9 год. до 16 год. за адресою: с. Петриків, 
вул. Шептицького, 118А.

Петриківська сільська рада оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади спеціаліста-землевпорядника. Особам, які бажають 
взяти участь у конкурсі, необхідно подати наступні документи: за-
ява про участь у конкурсі; заповнена особова картка (форма П-2 ДС) 
з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копії до-
кументів про освіту, підвищення кваліфікації; декларація про май-
но, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік 
за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання 
корупції";  копія документа, який посвідчує особу; копія військового 
квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних). Ви-
моги до учасників: вища освіта у галузі землевпорядкування, воло-
діння державною мовою та вміння працювати на комп’ютері, стаж 
роботи землевпорядника 3 роки.  Документи подають до 13 год. 
21.08.2017 р. до Петриківської сільської ради (вул. Шептицького, 118А,  
с. Петриків Тернопільського району). 

Конкурс відбудеться  о 10 год. 22 серпня 2017 року в приміщенні Пе-
триківської сільської ради. За додатковою інформацією просимо звер-
татися за тел. (0352) 49-56-65, 49-56-13.

Миролюбівська сільська рада оголошує конкурс на визначення ви-
конавця з вивезення твердих побутових відходів на території сільської 
ради. Тел. 29-69-98.

Білецька сільська рада проводить громадські обговорення місто-
будівної документації «Детальний план забудови земельної ділянки під 
будівництво житлового будинку гр. Питель А.С. в с. Біла».

Громадські слухання відбудуться 21 серпня 2017 року в приміщенні 
Білецької сільської ради. Телефон для довідок 29-98-93.

Великикоберезовицька селищна 
рада 28.07.2017 року о 15 год. буде про-
водити встановлення межових знаків 
земельної ділянки загального користу-
вання Великоберезовицької селищної 
ради, що розташована на вул. Польова, 
суміжником якої є гр. Твардовський  
Роман Мирославович.

Великоберезовтицька селищна рада 
просить суміжного землекористувача 
з’явитися на встановлення меж вищевка-
заної земельної ділянки.

Підгороднянська сільська рада Тернопільського району Терно-
пільської області проводить громадське обговорення містобудівної 
документації «Детальний план території земельної ділянки ПП НВФ 
«ТИРАС» площею 0,2000 га для будівництв офісно-складських примі-
щень у селі Підгородне Тернопільського району Тернопільської області 
в межах населеного пункту.

Громадські слухання відбудуться 1 серпня 2017 р. о 15 год. в примі-
щенні клубу за адресою: с. Підгородне, вул. Бережанська, 1, Тернопіль-
ського району. Тел. для довідок: 55-04-97, 55-03-50.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
24 ËÈÏÍß

Â²ÂÒÎÐÎÊ
25 ËÈÏÍß

ÑÅÐÅÄÀ
26 ËÈÏÍß

×ÅÒÂÅÐ
27 ËÈÏÍß

Ï’ßÒÍÈÖß
28 ËÈÏÍß

ÑÓÁÎÒÀ
29 ËÈÏÍß

ÍÅÄ²Ëß
30 ËÈÏÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Íîâèíè

06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

09.00, 22.20 Ùîäåííèê 

02.15 Ò/ñ “Òàêñi”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1

16.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. Ðîêñîëàíà”
20.15, 21.20, 22.20 Ò/ñ “Õàçÿéêà”
23.25, 01.45 Õ/ô “Ãîëîäíi iãðè. 

Ïåðåñïiâíèöÿ” 

06.00 Ì/ô

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè

09.20 Õ/ô “Òîðêíóòèñÿ íåáà” 
11.10 Õ/ô “Àðèôìåòèêà ïiäëîñòi” 

20.40 Ò/ñ “Ðàéñüêi ÿáëó÷êà”
23.25 Ò/ñ “Âàðåíüêà”
02.10 Õ/ô “Âåðñiÿ ïîëêîâíèêà Çîðiíà”

ICTV

10.50, 13.20 Õ/ô “Áàéêåðè” 

13.30 Õ/ô “Ïîçà ïîëåì çîðó”
16.10 Õ/ô “Ìèðîòâîðåöü” 

21.25 Ò/ñ “Áåç ïðàâà íà ïîìèëêó” 
22.20 Õ/ô “Áåçìåæíèé îáðié”
00.15 Õ/ô “Òèïó êðóòi ëÿãàâi” 

03.10 Ïðîâîêàòîð

09.05 Õ/ô “Ìîÿ ñòàðøà ñåñòðà”

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”
07.00 Ì/ô “Ìiíëèâà õìàðíiñòü, ÷àñîì 

ôðbêàäåëüêè”
08.40 Õ/ô “Ñiìåéêà âàìïiðiâ”
10.40 Õ/ô “Ìèòi Íüþ-Éîðêà”
12.15 Õ/ô “Ìà÷î i áîòàí 2” 
14.20 Õ/ô “Íå ãàëüìóé” 
16.15 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”

01.00 Õ/ô “Öiëóé äiâ÷àò” 

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

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

09.45 Ïðî êiíî

14.00, 01.00 Õ/ô “Ñìàê ðîìàíòèêè” 
17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà

22.40, 04.00 Õ/ô “Êóëÿ” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Íîâèíè

06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

09.00, 22.45 Ùîäåííèê 

02.15 Ò/ñ “Òàêñi”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1

13.15, 14.20, 15.25, 20.15, 21.20, 
22.20 Ò/ñ “Õàçÿéêà”

16.30 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 
Ðîêñîëàíà”

23.25, 01.35 Õ/ô “Ñåðåíà” 

05.45 Ì/ô

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

11.00, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Ðàéñüêi 
ÿáëó÷êà”

23.25 Ò/ñ “Âàðåíüêà. Âèïðîáóâàííÿ 
ëþáîâi”

02.40 Õ/ô “Ç æèòòÿ âiäïî÷èâàþ÷èõ”

ICTV

11.00, 13.20 Õ/ô “Áåçìåæíèé îáðié” 

13.30 Ò/ñ “Íi÷íi ëàñòiâêè” 
15.25, 16.10 Ò/ñ “Âèêðàäåííÿ áîãèíi” 
17.45, 21.25 Ò/ñ “Áåç ïðàâà íà ïîìèëêó” 

22.30 Õ/ô “Ïî ñëiäó” 
00.50 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ” 

03.05 Ïðîâîêàòîð

04.45, 09.15 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 
05.59, 07.15 Kids Time

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

16.15 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
21.00 Õ/ô “Âóëè÷íi òàíöi”
23.00 Õ/ô “Ìà÷î i áîòàí”
01.00 Õ/ô “I ïðèéøîâ ïàâóê”

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 

09.30, 17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà

12.15 Ïðî êiíî

22.35, 04.00 Õ/ô “×àñ ïiä âîãíåì” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Íîâèíè

06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

09.00, 22.05 Ùîäåííèê 

02.15 Ò/ñ “Òàêñi”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1

13.20, 14.25, 15.25, 20.15, 21.20, 
22.20 Ò/ñ “Õàçÿéêà”

16.30 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. Ðîêñîëàíà”
23.25, 01.40 Õ/ô “Iëþçiîíiñò”

06.00 Ì/ô

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

11.00, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Ðàéñüêi 
ÿáëó÷êà”

23.25 Ò/ñ “Âàðåíüêà. Âèïðîáóâàííÿ 
ëþáîâi”

00.20 Ò/ñ “Âàðåíüêà. Íàïåðåêið äîëi”
02.45 Õ/ô “Ñiìåéíå êîëî”

ICTV

10.45 Õ/ô “Ïî ñëiäó” 

13.20, 16.10 Ò/ñ “Âèêðàäåííÿ áîãèíi” 
17.40, 21.25 Ò/ñ “Áåç ïðàâà íà 

ïîìèëêó” 

00.35 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”

02.50 Ïðîâîêàòîð

04.40, 09.15 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 
05.59, 07.14 Kids Time

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

16.15 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
21.00 Õ/ô “Âóëè÷íi òàíöi 2”
22.50 Õ/ô “Âiëüíi” 
01.00 Õ/ô “Âîâ÷å ëiãâèùå” 

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

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

09.30, 17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà

14.00, 01.00 Õ/ô “Ëåãåíäà ïðî 
äðàêîíà”

22.40, 04.00 Õ/ô “Çàêîí ñèëè” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Íîâèíè

06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

09.00, 22.45 Ùîäåííèê 

02.15 Ò/ñ “Òàêñi”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 

13.30, 14.35, 15.35, 20.15, 21.20, 
22.20 Ò/ñ “Õàçÿéêà”

16.40 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 
Ðîêñîëàíà”

23.25, 01.35 Õ/ô “Óñiì ïîòðiáíà Êåò”

06.00 Ì/ô

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

10.10, 12.25 Ò/ñ “Ðàéñüêi ÿáëó÷êà”

20.40 Ò/ñ “Ðàéñüêi ÿáëó÷êà” 
23.25 Ò/ñ “Âàðåíüêà. Íàïåðåêið äîëi” 
02.05 Õ/ô “Äèêå êîõàííÿ”

ICTV

13.30, 16.10 Ò/ñ “Âèêðàäåííÿ áîãèíi” 
17.45, 21.25 Ò/ñ “Áåç ïðàâà íà 

ïîìèëêó” 

22.25 Õ/ô “Ñîëîìîí Êåéí” 
00.35 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ” 

02.50 Ïðîâîêàòîð

04.00, 09.10 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
05.49, 07.09 Kids Time

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

16.15 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
21.00 Õ/ô “Âóëè÷íi òàíöi: Âñi çiðêè”
23.00 Õ/ô “Òàíöi íà âóëèöÿõ: Ìîâà 

òiëà”
01.00 Õ/ô “Âiëüíi” 

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, 21.30, 22.30 

09.30, 17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà

14.00 Õ/ô “Ãîìåð” 

22.35, 04.00 Õ/ô “Âòå÷à ç â’ÿçíèöi” 

01.00 Õ/ô “Ãîìåð”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Íîâèíè

06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

09.00, 22.45 Ùîäåííèê 

ïîïåðåäíi

02.15 Ò/ñ “Òàêñi”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1

13.20, 14.25, 15.25 Ò/ñ “Õàçÿéêà”
16.30 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”

06.00 Ì/ô

07.00, 08.00, 12.00, 17.40 Íîâèíè

11.00 Ò/ñ “Ðàéñüêi ÿáëó÷êà”
12.35 Ò/ñ “Ðàéñüêi ÿáëó÷êà” 

22.55 Õ/ô “Ùèðî âàø...”
00.45 Õ/ô “Iãðè äîðîñëèõ äiâ÷àò”

ICTV

10.55, 13.20 Õ/ô “Ñîëîìîí Êåéí”

13.30, 16.10 Ò/ñ “Âèêðàäåííÿ áîãèíi” 
17.45 Ò/ñ “Áåç ïðàâà íà ïîìèëêó” 

00.40 Õ/ô “Âàæêà ìiøåíü” 
02.20 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”

06.50 Õ/ô “Ñïîêóòà”
08.40 Õ/ô “Íà ìîñòó”
10.35 Õ/ô “Ìiñöå çóñòði÷i çìiíèòè íå 

ìîæíà”

18.30 Õ/ô “ß ïîäàðóþ ñîái äèâî”
20.35, 22.45 Õ/ô “Ï”ÿòü ðîêiâ òà 

îäèí äåíü”

04.50 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”
07.00 Õ/ô “Ñiìåéêà âàìïiðiâ”

21.00 Õ/ô “Êðîê âïåðåä: Ðåâîëþöiÿ”
23.00 Õ/ô “Êðîê âïåðåä: Âñå àáî 

íi÷îãî”
01.10 Õ/ô “Òàíöi íà âóëèöÿõ: Ìîâà 

òiëà”

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 “Æèâèì”
17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà

22.35, 04.00 Õ/ô “Íå çàáóâàé ìåíå, 
çàðàäè âñiõ ñâÿòèõ” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 

09.00, 22.45 Ùîäåííèê 

20.40 Íîâèíè

02.15 Ò/ñ “Òàêñi”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1

12.20 Õ/ô “Ãðîçà íàä òèõîði÷÷ÿì”

06.15 Ì/ô
06.40 Õ/ô “Ãiñòü ç Êóáàíi”
08.10, 04.15 Õ/ô “Äâà Ôåäîðè”

11.00 Õ/ô “Êàëèíà ÷åðâîíà”
13.10 Õ/ô “Âîíè âîþâàëè çà 

Áàòüêiâùèíó”
16.15, 20.30 Ò/ñ “I âñå-òàêè ÿ êîõàþ...”
23.05 Õ/ô “Äîâiðà” 
01.05 Õ/ô “Ïîäðîáèöi”
01.35 Ò/ñ “Êàëèíà ÷åðâîíà”

ICTV
05.05 Ò/ñ “Âiääië 44” 

13.00 Õ/ô “Êîñòîëîì” 
15.00 Õ/ô “Âàæêà ìiøåíü” 
16.55 Õ/ô “Ðîçïëàòà” 

21.55 Õ/ô “22 êóëi. Áåçñìåðòíèé”
00.10 Õ/ô “Ïîõìiëëÿ ó Âåãàñi”
02.00 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
03.25 Ïðîâîêàòîð

15.15 Õ/ô “ß ïîäàðóþ ñîái äèâî”
17.05 Õ/ô “Ï”ÿòü ðîêiâ òà îäèí äåíü”
19.00 Õ/ô “Áiëÿ ði÷êè äâà áåðåãè”
22.55 Õ/ô “Äiâ÷àòà”

05.59, 07.15 Kids Time

06.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”

13.30 Ò/ñ “CàøàÒàíÿ” 
14.50 Õ/ô “Êðîê âïåðåä: Ðåâîëþöiÿ”
16.45 Õ/ô “Êðîê âïåðåä: Âñå àáî 

íi÷îãî”
19.00 Õ/ô “Áëàêèòíà ëàãóíà”
21.00 Õ/ô “Ïîâåðíåííÿ â Áëàêèòíó 

ëàãóíó”
23.00 Õ/ô “Áëàêèòíà ëàãóíà: 

Ïðîáóäæåííÿ”
00.50 Õ/ô “Ðàéñüêå îçåðî” 

06.00, 14.00 Ïðî êiíî

07.35 Õ/ô “Äîãîðà”

14.30 Ì/ô
15.00 Õ/ô ”Ïiäìiíåíà êîðîëåâà”

21.00, 03.30 Õ/ô “Äæåôôåðñîí â 
Ïàðèæi” 

00.30 Õ/ô “Âòå÷à ç â’ÿçíèöi”

UA: ÏÅÐØÈÉ 

09.00, 22.35 Ùîäåííèê 

21.00 Íîâèíè

02.15 Ò/ñ “Òàêñi”

04.05 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.00, 04.50 Ì/ñ “Êîòèãîðîøêî”

09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”

12.10, 13.15, 14.20, 15.20, 16.15 

20.15 Õ/ô “Òðàâà ïiä ñíiãîì”
00.05 Õ/ô “Íåáåçïå÷íà iëþçiÿ”

06.05 Ì/ô
06.35 Õ/ô “Êóõàðêà”

12.00 Õ/ô “Ëþáîâ - öå äëÿ äâîõ” 

16.00, 20.30 Ò/ñ “I âñå-òàêè ÿ 
êîõàþ...” 

22.55 Õ/ô “Àëüïiíiñò” 
00.45 Õ/ô “Ùèðî âàø...”

ICTV
05.10, 03.15 Ò/ñ “Êîä Êîñòÿíòèíà” 
06.50 Ò/ñ “Âiääië 44” 
10.40 Õ/ô “Ðîçïëàòà” 
12.25, 13.00 Õ/ô “22 êóëi. 

Áåçñìåðòíèé”

16.45 Õ/ô “Ãóäçîíñüêèé ÿñòðóá” 

19.10 Õ/ô “Ìåðêóðié ó íåáåçïåöi” 
21.30 Õ/ô “ÐîáîÊîï” 
23.45 Õ/ô “Ïîõìiëëÿ ó Âåãàñi”
01.35 Õ/ô “Êîñòîëîì” 

13.10 Õ/ô “Äiâ÷àòà”
15.05 Õ/ô “Áiëÿ ði÷êè äâà áåðåãè”

05.39, 07.49 Kids Time

05.40 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
06.50 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
07.50 Ì/ô “Ñüîìèé ãíîì”
09.20 Õ/ô “Ïîìñòà ïóõíàñòèõ”
11.00 Õ/ô “Ìèòi Íüþ-Éîðêà”
12.50 Õ/ô “Áëàêèòíà ëàãóíà” 
15.00 Õ/ô “Ïîâåðíåííÿ â Áëàêèòíó 

ëàãóíó”
17.00 Õ/ô “Áëàêèòíà ëàãóíà: 

Ïðîáóäæåííÿ”
18.45 Õ/ô “Çîëîòî äóðíiâ” 
21.00 Õ/ô “Ëàñêàâî ïðîñèìî äî 

ðàþ!”
23.00 Õ/ô “Ëàñêàâî ïðîñèìî äî ðàþ! 

2: Ðèô” 
01.00 Õ/ô “Âîâ÷å ëiãâèùå” 

06.00 Õ/ô “Äîãîðà”

12.00 Õ/ô ”Ïiäìiíåíà êîðîëåâà”

22.15, 04.15 Õ/ô “Æiíêà ïiä äîùåì” 

01.30 Õ/ô “Âòå÷à ç â’ÿçíèöi”
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Здорове харчування

До витоків | Що в імені мені твоєму?..

Екзотичними можуть бути й українські імена

Продукти, що підсилюють корисну дію один одного

 Сьогодні вже далеко не дивина почути на Тернопільщині, як дітей батьки кличуть Стефані, Ванесса, Роберт чи Лука. Рідкісними стали імена Іринка, Тетянка, 
Михайлик та, до прикладу, Орест.

«Хлопчиків називають такими 
неординарними іменами, як Іліан, 
Роберт, Златозар, Лука. Також вар-
то відмітити і такі імена, як Єгор, 
Йосип, Еммануїл,  Трофим, Богодар, 
Ярема тощо. Дівчаток називають 
Моніка, Олівія, Іларія, Агата, Мія, 
Мілена, Ізабелла тощо», — повідо-
мляє начальник Тернопільського 
міськрайонного відділу ДРАЦС 
Людмила Гурська.

Разом із тим, в українській історії 
можна знайти чимало не менш екс-
травагантних імен, про які чомусь 
забули. Про це – у роздумах на тему 
від української поетеси, просвіт-
ниці, фольклористки, письмен-
ниці, журналістки, громадського 
діяча та краєзнавця Любові Сер-
дунич:

Якщо запитати дітей: «Які ви 
знаєте українські імена?», то нази-
вають: Галя, Іван, Андрій, Наталка, 
Микола, Оксана… Після того, як їм 
пояснити, що у цих імен іноземне 
походження, починають називати 
інші: Гаврило, Горпина, Пріська, 
Фрося, Кіндрат, Христя, Явдоха... Ну, 
ви зрозуміли: тобто в нас закладено 
таке собі підсвідоме і, мабуть, на-
півсвідоме поняття, що всі оті давні 
(а в чиємусь розумінні — негарні) 
сільські імена і є українськими.

Живе собі Степан, Леонід, Семен 
і не знає, що означає його ймення, 
яка причетність чужого «святця» до 
нього, українського чоловіка. Мало 
хто й вибирає ім’я, споглядаючи на 
календар імен, які християнська 
Церква канонізувала, себто назвала 
святими, серед котрих українським 
є лише Володимир, бо запровадив 
християнство на Русі. А називають 
нас чужими іменами здебільшого 
випадково, адже нічого спільного зі 
значенням цих символів не маємо. 
Судіть самі: Петро з грецької – «ка-
мінь», Павло з латинської – «малий», 
Оксана з грецької – «чужоземка»…

Нам байдуже, що імена – грецькі, 
латинські, єврейські… які завгодно, 
але не українські! Якщо рідко зустрі-
чаються Ярослава, Гордій, Мирос-
лав, Ростислав, то про наші давні й 
такі гарні, зрозумілі без перекладу 
імена Величко, Бажан, Ярош, Орій, 
Соловей, Дарина, Любава, Добро-
люба, Калина, Ждана, Оріяна, Роса-
ва – ми й не чули. Хіба що – як про 
прізвища, в які перейшли багато 
імен і саме тому збереглись. А тим 
часом український іменослів налі-
чує понад 1000 наймень!

Отже, якщо дослідити значення 
всіх імен, то побачимо, що нас на-
звали ними випадково, і спільного 

з ними, з їхніми значеннями ми не 
маємо нічого. Наші імена – випад-
кові для нас і чужі. Давні наші пред-
ки – арії, орії, укри – були набагато 
практичнішими від нас, бо вірили в 
силу Слова, у магію імені, котре су-
проводжувало людину все життя.

Іноді мене запитують: «Як же ви 
знаєте, котре ім’я українське, а яке 
чуже?» Справді, як їх відрізняти? 
Років 20 тому був у моїй педагогіч-
ній практиці такий випадок. У кла-
сі – 24 учні. Серед них лише одна 
дитина мала українське ім’я: Ярос-
лава. Про те, що воно українське, 
ніхто й не задумувався: в радянські 
часи про рідне не говорили. Тож 
кожне слово-ім’я ми розібрали за 
будовою, визначили його корінь, 
бо діти якраз вивчали, що значення 
слова визначається за коренем.

І всі ці корені: Юр-, Ларис-, Ва-
лер-, Серг-, Олекс-, Микол- — були 
дітям не зрозумілими. А коли ді-
йшли до ім’я Ярослава, то побачи-
ли, що в слові два корені й обидва 
зрозумілі: яра, тобто весняна, мо-
лода, і слава. Переклад був не по-
трібний! Дівчинка була щасливою, 
що носить українське ім’я, це було 
помітно. Скажіть, будь ласка, чи не 
буде вона навіть підсвідомо нама-
гатися «виправдувати» своє ім’я і 

стати славною? Як Людмила – ми-
лою? А Леся – ласкавою і ніжною? 
Чи зможемо ми вже зараз або тоді, 
коли наші діти стануть перед вибо-
ром імен для своїх дітей, підказа-
ти їм українські імена? А їх, рідних 
імен, існує понад 1000.

Отож, які вони — імена з україн-
ським корінням? Ось лише малень-
ка частинка з них:

Яйця + помідори або цибуля = 
вічна молодість
Цибуля і помідори багаті на селен, який ві-

діграє важливу роль у розвитку статевої сис-
теми організму. А він максимально засвою-
ється за участю вітаміну Е, якого достатньо в 
яйцях і олії. Вживати продукти з вмістом цих 
речовин потрібно одночасно. Отже, найпро-
стіше — зробити з цих продуктів яєчню на 
олії. Однак зауважте: тривала термообробка 
руйнує ці корисні речовини.

Яйця + шпинат = життя без 
остеопорозу
Жінки, які отримують з їжею необхідну 

кількість кальцію і вітаміну D, на 30-40% рід-
ше страждають від остеопорозу. Курячі яйця 
— найкраще природне джерело вітаміну D. 
А листя шпинату містить бета-каротин (по-
передник вітаміну А), багато кальцію, який 
без вітаміну D засвоюється погано, і вітамін 
К, котрий разом із вітамінами D і А не лише 
спрямовує кальцій до кісток, а й виводить 
його звідти, де йому не місце. Тож частіше 
їжте яйця разом зі шпинатом. З цих продук-
тів можна приготувати омлет. А якщо ще до-
дати сиру (джерело легкозасвоюваного каль-
цію), вийде смачна і корисна страва.

Сочевиця + перець або кунжут 
+ зелень = бадьорість
Дієтологи стверджують, що достатня кіль-

кість заліза в раціоні додає енергії. Тому радять 
їсти сочевицю, яка є коморою заліза: майже 12 
мг у кожних 100 г продукту, а це більше, ніж в 
яловичій печінці (8,2 мг у 100 г). Але вживання 

продуктів, багатих на цей мікроелемент, мало 
чим зарадить, якщо в організмі не вистачає 
вітаміну С, який сприяє максимальному за-
своєнню заліза. Він міститься в паприці, пе-
трушці, кропі, черемші. Додавайте до страви 
з сочевиці червоний болгарський перець, а 
насінням кунжуту або соняшника і зеленню 
посипайте будь-який салат, і відчуватимете 
приплив енергії.

Помідори + олія = молодість 
шкіри і захист від раку
Лікопін — потужний антиоксидант, що 

міститься в помідорах, захищає шкіру від 
згубного впливу ультрафіолетового випро-
мінювання під час перебування на сонці. А 
рослинні жири, зокрема оливкова і лляна 
олія, допомагають лікопину краще засвоїти-
ся. Результат: менше зморшок, поліпшення 
стану шкіри і волосся.

До речі, помідори можна їсти з оливками, 
це навіть корисніше, ніж із олією. Нещодав-
но в США провели експеримент, в результаті 
якого з'ясувалося, що чоловіки, які вживали в 
великих кількостях салат із помідорів з олив-
ками, змогли вилікуватися від раку простати 
набагато швидше, ніж ті, хто цього не робив.

Курка + морква або сало + зеле-
на цибуля = міцний імунітет
Важко знайти коренеплід, в якому було 

би більше каротину, необхідного організ-
му для зору і боротьби з інфекціями, ніж 
морква. Однак без цинку, що міститься в 
курятині, вітамін А не може потрапити 
в тканини організму. Ось чому курячий 

бульйон із морквою — перший помічник у 
разі грипу.

А сало з зеленою цибулею або часником 
— національний український «антибіотик». 
Сало багате на жиророзчинні вітаміни A, 
E і D, у ньому 40% ненасичених жирних 
кислот, які виводять токсини і холестерин. 
Арахідонова кислота допомагає організму 
включити «імунну відповідь» під час зу-
стрічі з вірусами і бактеріями. Речовини, 
що містяться в часнику й цибулі, разом із 
вітаміном D стимулюють вироблення імун-
них клітин. 

Свинина + брюссельська  
капуста = профілактика раку
У свинині є селен — потужний антиокси-

дант, який має антиракову дію. Поєднання 
свинини з овочами, багатими на сульфора-
фан (протимікробна і протиракова речови-
на), наприклад, із брюссельською або цвітною 
капустою, в 13 разів підвищує ефективність 
селену.

Крім того, білки і свинини, і капусти є 
джерелом незамінних амінокислот, необхід-
них для кровотворення, росту і відновлення 
тканин, стимуляції функцій нирок, наднир-
кових залоз, щитовидної залози, а також роз-
чинення і виведення з організму чужорідних 
білків.

Яловичина + червоне вино = 
здорове довголіття
Ізраїльські вчені довели, що поєднан-

ня м'яса з червоним вином дуже корисне, 
оскільки останнє зменшує рівень холесте-
рину, шкідливого для людського організму, 
який надходить в організм разом із м'ясом.

Печінка + капуста або гранат чи 
яблуко = геть анемію
В яблуках і гранатах багато заліза (2,2 г на 

100 г), проте з рослин цей елемент важко за-
своюється. Але якщо поєднувати яблука або 
гранат із печінкою, анемія відступить. 

А їсти печінку разом із капустою ще ко-
рисніше. Капуста багата не тільки на вітамін 
С, а й на вітамін К, необхідний для нормаль-
ного обміну речовин, згортання крові, а та-
кож на вітамін U, який теж покращує засво-
єння заліза.

Йогурт + насіння льону =  
відмінне травлення
Йогурти, розроблені спеціально для того, 

щоб налагодити травлення, містять пробіо-
тики — корисні бактерії, яким для розмно-
ження вкрай потрібні особливі рослинні 
волокна, яких вдосталь у насінні льону. Щоб 

зберегти здоровий баланс у травній системі, 
додайте чайну ложку подрібненого насіння 
в йогурт.

Вівсянка + яблука або  
апельсиновий сік = здорові 
судини і серце
Вівсяні крупи містять речовини, що за-

хищають судини від холестерину. Посилити 
оздоровчий ефект можна, додавши до каші 
шматочки свіжого яблука, в якому багато 
антиоксидантів, які захищають організм від 
вільних радикалів і борються із запальними 
процесами.

Апельсиновий сік і вівсянка є прекрасним 
засобом очищення судин і профілактики сер-
цевих нападів. 

Хліб + сир або каша + молоко = 
міцні нерви і кістяк 
Засвоєння кальцію залежить від його спів-

відношення з жирами і жирними кислотами, 
білками, магнієм, фосфором. Недостатня 
кількість білка в раціоні погіршує засвоєння 
кальцію. Тому корисніше вживати хліб із си-
ром, каші на молоці, м'ясні та рибні страви з 
овочевими гарнірами.

Зелений чай + лимон = профі-
лактика онкозахворювань
Любителі зеленого чаю, котрі випивають не 

менше двох чашок цього напою на день, більш 
захищені від інсульту або іншого серцево-
судинного захворювання. Це забезпечують 
катехіни — потужні антиоксиданти, які при-
гнічують ріст ракових клітин. Однак у шлун-
ку близько 80% цих речовин руйнується. Але 
якщо вичавити в чашку з зеленим чаєм лимон, 
то, навпаки, їх зберігається вже 80%.

Яблука + шоколад або гречка + 
цибуля = здоров'я і радість
Яблука багаті на протизапальний кверце-

тин який ще й знижує ризик алергії, інфаркту 
міокарда, хвороб Альцгеймера і Паркінсона, 
раку передміхурової залози і легенів. Не вар-
то очищати яблука від шкірки, адже саме в 
ній міститься найбільше антиоксидантів, що 
борються з раком печінки, грудей і кишків-
ника. 

Добре поєднувати ці фрукти з шоколадом, 
який містить катехіни, що зменшують ризик 
розвитку атеросклерозу і раку. Разом яблуч-
ний кверцетин і шоколадні катехіни запобі-
гають тромбозу і покращують стан серцево-
судинної системи. 

До речі, з цієї ж самої причини корисна 
гречана каша з цибулею.

Будьте здорові!

ЧОЛОВІЧІ:
Богуслав, Волелюб, Во-

лодимир, Руслан, Далибор, 
Велимир, Богдан, Болеслав, 
Братослав, Володар, Всево-
лод, Яромир, Даньслав і Воля, 
Красномир, Святослав, Сила, 
Новомир, Всеволод, Всеслав, 
Гордій, Дан, Злотодан, Зо-
ремир, Зореслав, Зорян, Лад, 
Ладомир, Лілей, Мирослав, 
Миролюб, Орій, Оримир, Ра-
димир, Світозар, Соловей, 
Цвітан, Ярчик, Явір, Ярко, Рос-
тислав, Ярослав, Доброслав, 
Добромисл, Дій...

ЖІНОЧІ:
Тедслава, Рада, Квітослава, 

Добролюба, Людмила, Доля, 
Ждана, Калина, Лада, Квітка, 
Веселка, Любов, Вишня, Віра, 
Мальва, Мирослава, Надія, 
Леля, Лілія, Добродія, Дзвінка, 
Рутенія, Незабудка, Орися, Зо-
ряна, Оріяна...

Максимальну користь від їжі можна отримати, якщо поєднувати про-
дукти таким чином, щоб вони взаємно посилювали оздоровчий вплив 
на організм кожного з них. Розглянемо кілька варіантів.
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Донецький «Шахтар» завоював 8-й 
Суперкубок України і загалом 30-й 
трофей у період незалежності Украї-
ни. «Гірники» перемогли в Одесі голов-
ного конкурента — київське «Динамо»  
— з рахунком 2:0. За «помаранчево-
чорних» двічі забив нападник Факундо 
Ферейра (8-а і 56-а хвилини). На 80-й 
хвилині «шахтарі» залишилися в мен-
шості (другу жовту картку отримав 
Тарас Степаненко), однак столичні фут-
болісти не змогли скористатися чисель-
ною перевагою. В «динамівців» наразі 6 
українських Суперкубків.

Луганська «Зоря» несподівано про-
грала у першому турі прем’єр-ліги 
кам’янській «Сталі» (0:1), яку в літнє 
міжсезоння залишили основні гравці і 
спіткали фінансові труднощі. Результати 
інших матчів звітного туру: «Маріуполь» 
– «Верес» 0:0, «Карпати» – «Зірка» 1:1, 
«Олександрія» – «Олімпік» 0:2, «Вор-
скла» – «Шахтар»  0:3, «Динамо» – «Чор-
номорець» 2:1.

Відповідно до результатів жереб-
кування, київське «Динамо» у тре-
тьому кваліфікаційному раунді Ліги 
чемпіонів зіграє зі швейцарським 
«Янг Бойзом», який торік не пустив у 
плей-оф відбору ЛЧ донецький «Шах-
тар». У чемпіонаті Швейцарії суперник 
киян у минулому сезоні посів 2-ге місце 
після «Базеля». Першу гру «динамівці» 
зіграють 26 липня, матч-відповідь — 2 
серпня. Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів 
цього сезону відбудеться в Києві.

Своїх суперників у кваліфікації Ліги 
Європи дізналися донецький «Олім-
пік» і «Олександрія». Донеччани, які 
дебютують в єврокубках, протистояти-
муть грецькому ПАОКу, «Олександрія» 
проведе поєдинки з переможцем пари 
«Астра» (Румунія) – «Зиря» (Азербай-
джан). До слова, перший матч між цими 
командами завершився з рахунком 3:1 
на користь румунів. Перші поєдинки 
відбудуться 27 липня, повторні — 3 
серпня.

У стартовому турі другої ліги фК «Тер-
нопіль» поступився на виїзді стрий-
ській «Скалі» зі Львівщини з рахунком 
3:0. Перша серйозна атака стриян стала 
результативною. Ще два голи терно-
поляни пропустили після перерви. До 
речі, головний наставник «муніципалів» 
41-річний Петро Бадло стане тренером-
гравцем команди з файного міста. Його 
ім’я вже з’явилося в заявці клубу на 
сезон-2017/18. Тернопільська «Нива», яка 
пропускала цей тур, оскільки її суперник 
«Черкаський Дніпро-2-Академія» відмо-
вився від участі в чемпіонаті, здолала в 
контрольному матчі юнацьку команду 
львівських «Карпат» (U-19) 1:2.

Пілот «Мерседеса», 3-разовий чемпі-
он світу у формулі-1 Льюїс Гемілтон 
здобув 5-ту перемогу на автодромі у 
британському Сільверстоуні, випере-
дивши Валтері Ботаса і Кімі Райконена, 
які фінішували на другій і третій позиціях 
відповідно. Таким чином він наблизився 
до лідера чемпіонської гонки Себастьяна 
Фетеля (фінішував 7-м) на відстань одно-
го очка, а «мерседесівці» відірвалися від 
головного конкурента «Феррарі» в Кубку 
конструкторів на 55 балів.

Швейцарець Роджер федерер вось-
мий раз у кар’єрі виграв турнір у 
Вімблдоні, ставши рекордсменом за 
цим показником. Він, зокрема, обій-
шов американця Піта Сампраса, в якого 
7 титулів у період із 1993-го по 2000-й 
роки. У фіналі Федерер розгромив у 
трьох сетах хорвата Марина Чиліча 6:3, 
6:1, 6:4.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскопФутбол | Чемпіонат Тернопільського району

Вилучення, бійки і таємничі футболки
Футбол | Кубок України

У Будинку футболу відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубка України з футболу сезону 
2017/2018, в якому візьмуть участь 13 переможців попереднього раунду і 15 команд першої ліги.
Результати жеребу: «Нива» 

(Тернопіль) – «Прикарпаття» 
(Івано-Франківськ), «Енергія» 
(Нова Каховка) – «Перлина» 
(Одеса), «Інгулець» (Петрово) 
– «Полтава», «Колос» (Кова-
лівка) – «Черкаський Дніпро», 
«Демня» – «Полісся» (Жито-
мир), «Десна» (Чернігів) – «Бал-
кани» (Зоря), «Геліос» (Харків) 
– «Оболонь-Бровар» (Київ), 
«Авангард» (Краматорськ) – 
«Миколаїв», «Таврія» (Херсон) 
– «Нива» (Вінниця), «Агробіз-
нес» (Волочиськ) – «Нафтовик-
Укрнафта» (Охтирка), «Ніко-
поль» – «Арсенал» (Київ), «Рух» 
(Винники) – «Гірник-Спорт» 
(Горішні Плавні), «Львів» – «Во-
линь» (Луцьк), СК «Дніпро-1» – 
«Суми».

Кубкові поєдинки завжди 
цікавіші від ігор регулярного 
чемпіонату, адже тут усе ви-
рішується в одному матчі. До 
того ж часто трапляються кур-
йозні ситуації. Особливо, коли 
грають команди не з елітного 
дивізіону. В минулому номері 
«Подільського слова» ми писа-
ли про курйоз у протистоянні 
«Тернополя» і волочиського 
«Агробізнеса» (на фото), коли у 
гравця тернопільської команди 
відклеївся номер від футболки, 
який до того ж чомусь був ін-
шого кольору. Працівники міс-
цевого клубу довго мучилися, 
намагаючись приліпити його 
скотчем. Щойно горе-футболіст 
вийшов на поле, як наліпку зне-
сло вітром. Шанувальники фут-
болу на трибунах від сміху аж за 
животи хапалися, намагаючись 
здогадатися, з чого тернополя-
нам роблять футболки. Після 
цього проколу в «Тернополі» 
вирішили «лишитися того ро-
вера» і червоним маркером на 
жовтому фоні намалювали від-
повідні цифри. А після перерви 
у складі тернопільського колек-
тиву вийшов іще один гравець, 
помічений маркером.

До того ж у цій зустрічі ар-
бітр показав 3 червоні картки. 
Спочатку наприкінці основно-
го часу і в овертаймі вдев’ятьох 
залишилися «містяни», а за 4 
хвилини до фінального свистка 
пішов відпочивати гравець гос-

тей. Незважаючи на те, що по-
єдинок, який, до речі, відвідав 
голова Комітету національних 
збірних України Мирон Мар-
кевич, відбувався в Тернополі, 
вболівальників із Волочиська 
було в рази більше, тому гос-
подарі практично не відчували 
підтримки рідних стін. Згадає-
мо й інші особливості першого 
попереднього етапа Кубка.

Нові талісмани «Демні». 
Футбол на периферії — це за-
вжди колоритно. Візит «Дні-
пра» в рамках Кубка України 
до Демні, що в Миколаївсько-
му районі Львівської області, 
не став винятком. Команда 
спортивно-культурного клубу 
«Демня» вдруге в історії стар-
тувала в цьому турнірі і дала 
гідний урок професіоналам. 
Побачити гру місцевої команди 
з нещодавно одним із лідерів 
українського чемпіонату при-
йшло чи не все село. Не омину-
ли увагою поєдинок і домашні 
улюбленці, які перед стартовим 
свистком випробували поле 
місцевого стадіону. Історія за-
мовчує клички героїв, але, вра-
ховуючи переможний підсум-
ковий результат для господарів 
(2:1), вони заслуговують на те, 
щоби стати новими талісма-
нами аматорської команди зі 
Львівщини.

Наставник «дніпрян» Олек-
сандр Поклонський так проко-
ментував кубкову поразку своїх 
підопічних: «Скажу чесно, про-
грали по справі. Суперник — 
досвідчена команда. Ми ж іще 
недосвідчені, тому нам не вихо-

дить за рахунок класу перема-
гати такі колективи. В боротьбі 
ми поступалися. Трималися і 
билися, скільки могли, але не 
вистояли фізично, тому що в 
команді дуже молоді хлопці. 
Ми хотіли перемогти, але поки 
що не можемо».

Після цієї зустрічі на полі 
відбулася штовханина між 
фанатами гостьової команди, 
стюардами і правоохоронни-
ми органами. Підсумком бійки 
став щонайменше один затри-
маний. На відео інциденту се-
ред тих, хто намагався загасити 
пристрасті, видно футболістів 
«Дніпра», а також екс-гравця 
національної збірної України 
Сергія Назаренка, який вхо-
дить до тренерського штабу 
команди.

Не зліть голкіпера. Страж 
воріт запорізького «Металурга» 
Ілля Теленков під час кубково-
го матчу проти житомирського 
«Полісся» атакував головного 
арбітра Олександра Омельчен-
ка. Одразу ж після пропуще-
ного гола воротар кинувся на 
рефері з претензіями, штов-
хнувши його, за що отримав 
червону картку. До того момен-
ту «металурги» використали всі 
заміни, відповідно, місце у во-
ротах зайняв польовий гравець. 
Офіційний сайт запорізького 
клубу стверджує: причиною не-
дакватної поведінки голкіпера 
став епізод кількома секундами 
раніше, коли суддя ще за нульо-
вого рахунку проігнорував, на 
думку запоріжців, порушення 
правил на їхньому одноклуб-

никові Максимові Башинсько-
му, який виходив віч-на-віч із 
воротарем суперника. Зокрема, 
колектив із Запоріжжя предста-
вив відеонарізку всіх, начебто, 
помилок арбітра з голами і ви-
лученнями.

Переписали історію. Фут-
болісти з Нікополя 4 рази зу-
стрічалися з горностаївським 
«Миром» у рамках другої ліги, 
програвши із загальним рахун-
ком 3:12. Двічі команда з Дні-
пропетровщини стартувала в 
Кубку України з попереднього 
раунду, але спершу була пораз-
ка від «Тернополя», а торік — 
від тоді ще аматорського «Аг-
робізнеса». Нещодавно історію 
було переписано — «Нікополь» 
перервав обидві серії (переміг 
Горностаївку 1:0 і пройшов далі 
в Кубку).

Перемога на шкільному 
стадіоні. «Козак-арена» в Пе-
тропавлівській Борщагівці по-
близу Києва, на якій винників-
ський «Рух» здолав володаря 
аматорського Кубка України і 
срібного призера минулої ама-
торської першості «Чайку», є 
нічим іншим як висококласним 
шкільним стадіоном. Це до-
волі бюджетний та адекватний 
варіант для команди, що грає 
серед аматорів. І собі добре, і 
дітям радість. Далеко не найгір-
ший штучний газон, достатня 
кількість сидячих місць, висо-
ка сітка по периметру арени і 4 
бігові доріжки — власне, тут є 
все, що потрібно для розвитку 
спортсменів. Виглядає «Козак-
Арена» компактно, хоч і не є ар-
хітектурним шедевром, але все 
одно краще, ніж у деяких укра-
їнських клубів-професіоналів.

Матч професійного рівня 
цей стадіон приймав уперше. В 
сезоні 2014/15 «Чайка» прово-
дила домашні поєдинки Кубка 
України в Ірпіні. Тоді аматори 
зупинилися на другому етапі 
змагань, розгромно програвши 
львівським «Карпатам» (0:4). 
Цього разу у першому раунді їх 
знову зупинила галицька коман-
да, щоправда, не «зелені леви», а 
«рухівці» з Винників (0:2).

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Команди відпочивають
Збірна Тернопільського району з футболу, основу якої склали представники Білої, здобула срібні медалі на XХVII Сіль-
ських спортивних іграх Тернопільщини. Здолавши у півфіналі команду Гусятинщини, наші гравці у фіналі не змогли 
нічого протиставити господарям зі Скалата і поступилися 2:0. Натомість футболісти з Великих Бірок (на фото Романа 
МАЦЕЛЮХА), які захищали честь району в міні-футболі, стали чемпіонами, перемігши колективи з Теребовлі і Заліщиків.

Вища ліга: Дубівці – Шляхтинці 2:2, Великі Бірки – Велика Бе-
резовиця 1:0, Острів – Залізці 1:1, Озерна – Великий Глибочок 2:2, 
Плотича – Дубівці 4:0. Після першої половини сезону лідирують 
Великі Бірки (23 очки), замикають турнірну таблицю Озерна, Ост-
рів і Біла. Результати 10-го туру серед команд першої ліги: Про-
нятин – Білоскірка 0:1, Івачів – «Динамо» (Тернопіль) 1:2, Байківці 
– Малий Ходачків 3:0 (+:–) — малоходачківські футболісти не при-
їхали на гру, Забойки – Соборне 1:2, Мишковичі – Товстолуг 2:2, 
Велика Лука – Прошова 3:8. Квартет лідерів: «Динамо» — 28 балів, 
Івачів — 23, Прошова, Білоскірка — по 21 заліковому пункту.

У другій лізі першої поразки зазнали Гаї-Шевченківські. Зу-
стріч між Кутківцями і Домаморичем зупинено через бійку в 
середині 2-го тайму. Команді Петрикова зараховано технічну 
поразку через неготовність поля до зустрічі. Результати групи 
«А»: Острів-2 – Кутківці 4:5, Чистилів – Острів-2 3:4, Козлів –  
Гаї-Шевченківські 3:1, Петриків – Драганівка 0:3 (–:+), Кутківці 
– Домаморич (матч не дограли). Трійка лідерів: Кутківці, Дра-
ганівка — по 19 очок, Гаї-Шевченківські — 18. У групі «Б» не-
сподіваної домашньої поразки зазнав Баворів, в якого тепер, як 
і у Великих Гаїв та Дичкова, по 24 бали. В Дичкова 21 пункт і 
гра в запасі. Ці колективи значно відірвалися від переслідувачів.  
Результати: Настасів – Лозова 3:1, Великі Гаї – Курники 7:0,  
Баворів – Стегниківці 1:2, Смиківці – Дичків 3:4.

Наразі в чемпіонаті перерва, яка триватиме до 30 липня.
Юрій БУЧИНСЬКИЙ, заступник голови

 Тернопільської районної федерації футболу.
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Все буде смачно

Дитячий майданчик

Раз, два, три, чотири.
Кицю грамоті навчили:
Не читати, не писати,
А за мишками ганяти.

Йшла Маринка на стежинку,
Загубила там корзинку,
А в корзині паляниця,
Хто її з’їв, тому жмуриться.

Ходить бусол по болоту
просить хлопців на роботу.
Хлопці кажуть:
- Не піду!
Бусол каже:
- Заплачу.

Лабіринт

На кущах росте низенько
Оця ягідка кисленька.
Рвеш, так не подряпай ручки,
Бо на тих кущах колючки. (Аґрус)

*******************************
Сонечко маленьке,
Кисло-солоденьке.
На частинки поділю
Своїх друзів пригощу.
Здогадалися, що це?
Корисне, з вітаміном ”С”? (Апельсин)
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Анастасія Редчук, Павлик та 
Вероніка Дорощуки з с. Петриків 
Тернопільського району

Загадки

Диво-напій: і від спраги, і для здоров’я 

Квас — найпопулярніший напій слов’ян. 
Свою славу він придбав за приємний смак, 
здатність втамовувати спрагу і додавати 
енергію, а також за неабиякі лікувальні влас-
тивості. В квасі містяться органічні кислоти, 
що затримують вологу в організмі — звідси і 
його прекрасна властивість тамувати спрагу. 
Завдяки великій кількості корисних речовин 
цей напій покращує мозковий кровообіг, 
очищає судини, підвищує імунітет, зміцнює 
серцево-судинну систему, стимулює потен-
цію — всього не перелічити! Але це, звичай-
но ж, стосується тільки домашнього квасу, 
приготованого з натуральних інгредієнтів.
На жаль, сьогодні все менше господинь само-
стійно готують квас, поспішаючи купити 
готовий варіант. Однак нічого спільного зі 
справжнім квасом, крім аромату, якого до-
магаються за допомогою штучних добавок, 
магазинний квас не має. Приготування квасу 
спеціальної освіти і «заморських» інгреді-
єнтів не вимагає, тож опанувати цю науку 
цілком під силу всім бажаючим.

Хлібний квас із родзинка-
ми і м’ятою
Знадобиться: вода – 1,5 л, сухарі (з 

бородінського хліба) – 200 г, цукор – 4 
склянки, настій м’яти (50 г м’яти на 
100 г окропу) – 3 ст. л., родзинки – 2 
ст. л., дріжджі – 0,5 г.

Сухарі залити окропом і настояти 
не менше 3-4 год. Процідити, охо-
лодити, додати цукор, настій м’яти, 
дріжджі і залишити на 3-4 години для 
бродіння. Далі розлити в чисті пляш-
ки, через добу додати родзинки і, не 
закриваючи, витримати при темпера-
турі 18-20° С до появи пухирців. Після 
цього пляшки закупорити і винести в 
холодне приміщення, залишити на 1-2 
доби.

Яблучний квас
Знадобиться: яблука середнього 

розміру – 3 шт., цукор – 50 г, дріжджі 
свіжі – 5 мг, вода – 1 літр, лимонний 
сік – 0,5 ч. ложки.

Яблука помити, очистити від на-
сіння і шкірки. Порізати, помістити 
в каструлю і влити гарячу воду. До-
вести до кипіння і варити 5 хвилин. 
Залишити під кришкою охолонути до 
теплого стану. Потім трохи яблучно-
го відвару злити, розчинити в ньому 
дріжджі і залишити на чверть годи-
ни. Коли з’явиться пінна шапочка, 
викласти масу в каструлю, додати 
цукор і лимонний сік. Ретельно все 
розмішати і на 15 годин залишити для 
бродіння при кімнатній температурі. 
Готовий квас процідити і поставити в 
холодне місце.

Медовий квас
Один лимон нарізати разом зі 

шкіркою тоненькими кружальцями, 

змішати з 400 г меду, додати 400 г ро-
дзинок. Цю суміш залити 4 л холодної 
перевареної води, попередньо розмі-
шавши в ній 1 ст. л. житнього борош-
на і 10 г дріжджів. Через добу додати 
ще 1 л кип’яченої води. Коли лимон 
і родзинки спливуть, процідити рі-
дину і розлити у пляшки, поклавши 
у кожну по кілька родзинок. Збері-
гати в холодильнику. Медовий квас 
із родзинками вживають із метою 
підвищення імунітету, поліпшення 
серцево-судинної діяльності, профі-
лактики застудних захворювань.

Пряний квас
Знадобиться: 3 л води, 15 г лимон-

ної кислоти, 10 г дріжджів, 300 г меду, 
кориця, гвоздика, кардамон за смаком, 
жменя родзинок.

Закип'ятити воду з прянощами, по-
тім охолодити і додати лимонну кис-
лоту. Додати дріжджі. Дати настояти-
ся 1 день. Процідити і дати побродити 
3-4 дні.

Квас із кмином
Знадобиться: 3 л води, 2 скибки 

житнього хліба, 10 г дріжджів, 3 ст. 
ложки цукру, 1/2 ч. ложки кмину.

Залити шматочки хліба окропом, 
дати настоятися. Додати дріжджі, цу-
кор і розтерті насінини кмину. Зали-
шити бродити на 2-3 дні. Процідити.

Квас із хріном
Знадобиться: 4 л води, 800 г житніх 

сухарів, 20 г дріжджів, 100 г меду, 100 г 
тертого хрону, 50 г родзинок.

Сухарі залити окропом і дати по-
стояти 3-4 години. Процідити. Додати 
дріжджі і залишити бродити на 5-6 
годин. Додати тертий хрін і мед. Пере-

мішати, розлити у пляшки, в кожну 
додавши родзинки. Дати настоятися 
протягом 2 годин.

Український квас
Знадобиться: 1 кг житнього хліба, 

4-8 г меленої кориці, 400 г цукру, 20 г 
дріжджів, 6 л води.

Нарізаний хліб і корицю залити 
окропом. Коли суміш остигне до 25-
30° C, додати до неї розчинені в теплій 
воді дріжджі. Вміст ретельно перемі-
шати, накрити і поставити на 5 днів 
для настоювання і бродіння. Після 
цього додати розчинений у воді цу-
кор, налити 2 л кип'яченої води і по-
ставити на 4 дні в прохолодне місце. 
Заброджене квасне сусло процідити і 
кип'ятити 20 хвилин. Потім охолоди-
ти квас до температури 25-30° C. Роз-
лити в пляшки, закоркувати, постави-
ти на добу в тепле місце і на добу — в 
холодне.

Козацький квас
Знадобиться: 500 г сухарів житніх, 

10 л води, 35 г дріжджів, 25 г борошна, 
700 г цукру, 1 лимон, 75 г родзинок.

Залити житні сухарі окропом, на-
стояти протягом 10 год. У склянці на-
стою розчинити дріжджі й борошно, 
дати підійти. Житній настій проціди-
ти через марлю, додати цукор, розчин 
дріжджів і борошна, поставити на 12 
год. у тепле місце. Потім квас ще раз 
процідити, розлити в пляшки, по-
клавши в кожну шматочок лимона і 
кілька родзинок. Закупорити і через 
2 години винести в холодне місце. Як 
тільки квас охолоне, його можна по-
давати до столу.

Смачного!

Не силою, а розумом
Один чоловік пішов у 

ліс по дрова. Нарубав до-
статньо й сів на пень від-
почити. Приходить вед-
мідь: 

— Гей, чоловіче, давай-
но будемо силою міряти-
ся!

Подивився чоловік на 
ведмедя: дужий волохань 
— куди там з ним бороти-
ся! Стисне в лаписьках — і 
дух вийде!

— Е, що мені з тобою 
боротися! Давай-но спер-
шу подивимось, чи є в тебе 
сила.

— А як дивитися будемо?
Узяв чоловік сокиру, розчахнув пень зверху, вбив  

клин та й каже:
— Якщо роздереш цей пень лапою, значить, маєш 

силу. Тоді я з тобою боротимусь.
Ведмідь, не довго думаючи, тиць лапу в розколину. 

А чоловік тим часом обухом по клину — той і виско-
чив.

Тут пень і затис ведмедячу лапу, немов обценька-
ми.

Реве ведмідь, пританцьовує на трьох лапах, та ні 
розчепити пень, ні вирвати з нього лапу не може.

— Ну що, будеш боротися зі мною?
— Ні, не буду!
— Отож бо, — сказав чоловік. — Не лише силою мі-

рятися можна, а й розумом.
Забив він клин знову в пень, ведмідь вирвав лапу та 

навтьоки в хащі.
Відтоді він і боїться зустрічатися з людьми. 


