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Перший етап медреформи роз-
почнеться з первинної ланки ме-
дичної допомоги. У ході голосуван-
ня член Комітету з питань охорони 
здоров'я Сергій Березенко зачитав 
поправку, згідно з якою передбача-
ється дворічний перехідний період 
нової системи фінансування на цій 
ланці. На інших рівнях реформу 
буде впроваджено до 2020 року.

Медична реформа передбачає, 
передусім, зміну фінансування сис-
теми охорони здоров’я. Бюджетні 
кошти спрямовуватимуть не на 
фінансування медичних закладів 
згідно з кошторисом, як сьогод-
ні, а на оплату надання медич-
ної послуги конкретній людині. 
«Гроші йтимуть за пацієнтом» — у 
поліклініку, в лікарню, до сімейно-
го лікаря, куди прийшла людина 
за медичною допомогою. Пацієнт 
самостійно вибиратиме лікаря чи 
медзаклад, до якого звернутись, 
держава оплачуватиме його ліку-
вання. Лікаря можна буде обрати, 
незалежно від місця проживання, 
незважаючи на те, де лікар працює 
— в поліклініці, приватній клініці 
чи має власну практику. 

Відтак, лікарі отримуватимуть 
гідну оплату, пацієнт — якісні ме-
дичні послуги. Оплата роботи лі-
каря буде залежати від кількості 
пацієнтів та якості послуг, які він їм 
надає. І саме до цього лікаря й ме-
дичного закладу прийдуть бюджет-
ні гроші за надання медичної допо-
моги конкретній людині згідно зі 
встановленим тарифом. За такої 
системи лікар буде зацікавлений 
якісно лікувати, оскільки до пога-
ного спеціаліста ніхто не прийде. 
Хороший лікар матиме більше паці-
єнтів і, відповідно, більшу зарплату. 
Тому лікарі та лікарні конкурувати-
муть за пацієнтів і будуть зацікавле-
ні підвищувати якість своїх послуг. 

Реформа стартує з первинної 
ланки медичної допомоги. З на-

ступного року за новою систе-
мою фінансування розпочнуть 
працювати лікарі первинної лан-
ки — сімейні лікарі, терапевти, 
педіатри. Українцям потрібно 
буде обрати сімейного лікаря 
(терапевта, педіатра) і підписати 
з ним угоду на медичне обслуго-
вування. 

Допомога, яку надає сімейний 
лікар, включає: консультації лікаря 
необмежену кількість разів, про-
філактичні огляди, базові аналізи, 
рецепти на доступні ліки, які мож-
на отримати в аптеці безкоштовно 
або з незначною доплатою, на-

правлення до лікарів-спеціалістів, 
видачу довідок та листів непрацез-
датності.

Також запроваджується програ-
ма медичних гарантій, буде визна-
чено перелік медичних послуг, які 
на 100% оплачує держава. Перелік 
щороку визначатиме Кабінет Міні-
стрів. Ці послуги та ліки громадяни 

дійсно отримають безкоштовно 
(див. на фото).

Як повідомляють в уряді, у 2017 
році розмір медичної субвенції з 
держбюджету становить 55,5 млрд 
грн, або 2,1% ВВП. Третина цих ко-
штів фактично втрачається — че-
рез утримання непотрібних примі-
щень, неефективне використання, 
корупцію. Сьогодні, замість того, 
аби оплачувати медичні послуги 
для людей, держава «спалює» ці 
гроші, утримуючи площі медзакла-
дів, сплановані за нормативами 
1970-х років. 

Впровадження реформи перед-
бачає, що держава припинить спря-
мовувати гроші лікарням тільки за 
те, що вони існують. Кошти платни-
ків податків будуть надавати за лі-
кування людей, які до цих лікарень 

звертаються, розповідають у Мініс-
терстві охорони здоров’я України. В 
проекті бюджету-2018 уряд заклав 
рекордну суму на фінансування 
сфери охорони здоров’я — 113,9 
млрд грн, проведення реформи 
дасть можливість використовува-
ти бюджетні кошти максимально 
ефективно. 

Також в Україні хочуть посилити 
роль сімейних лікарів. Скажімо, у 
США вони надають аж 80% послуг, 
тоді як у нас — лише 20%. За слова-
ми в.о. міністра охорони здоров’я 
України Уляни Супрун, такий лікар 
може «вести» 1500-2000 сімей і за 
це за рік заробити 150 тисяч гри-
вень. Щоправда, нині сімейних 
лікарів дуже бракує. Їх налічують 
близько 8 тисяч, але після реформи 
планують, щоб їх кількість була не 
менше 20 тисяч.

У законопроекті йдеться і про 
створення Національної служби 
здоров’я (орган виконавчої влади 
зі спеціальним статусом), яка вико-
нуватиме функції страховика і єди-
ного замовника з централізованої 
закупівлі медичних послуг, а також 
контролю за дотриманням умов 
договорів про медичне обслугову-
вання населення. Між медзакладом 
та Національною службою здоров’я 
буде укладено рамковий договір, 
який щорічно визначатиме обсяг 
послуг, які планується надати паці-
єнтам. 

На першому етапі реформи 
договори НСЗУ будуть укладені з 
усіма без винятку лікарнями, аби 
ніхто не залишився без медичної 
допомоги. Медзаклади фінансу-
ватимуть на умовах попередньої 
оплати згідно з запланованим об-
сягом наданих громадянам послуг. 
НСЗУ не володітиме коштами, всі 
гроші акумулюються в держбюджеті 
на казначейських рахунках, а НСЗУ 
лише перераховуватиме бюджетні 
кошти медичним закладам згідно з 
укладеними з ними угодами.

Проведення медичної реформи 
в Україні підтримують і в ЄС. Адже 
показники здоров’я в Україні є най-
гіршими у Європі, хоча на меди-
цину й спрямовують достатньо 
грошей. Та корупція і розкрадання 
призводять до плачевних наслідків. 
Тому, вважають фахівці, українцям 
зараз дуже потрібно реформувати 
систему так, щоб гроші нарешті 
йшли на реальні послуги.

Що готує нам нова медична реформа?
19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому урядовий законопроект №6327 «Про державні 
фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» з урахуванням зачитаного під стенограму переліку 
поправок до тексту проекту закону. За відповідний законопроект проголосували 240 депутатів. З його прийняттям в охороні 
здоров’я відбудуться системні зміни, що забезпечать надання кожному громадянину країни якісних медичних послуг.  
Це одна з тих реформ, яка має найбільший запит суспільства. Її сьогодні підтримує 72% громадян, що навіть більше, ніж тих, 
хто підтримав пенсійну реформу.

екстрена допомога — 
невідкладна допомога, термінові 
операції, в т.ч. серцевий напад, 
інсульт, апендицит, переломи

первинна допомога 
— лікарів первинної ланки — 
педіатрів, терапевтів, сімейних 
лікарів

паліативна допомога — 
пацієнтам, що мають смертельні 
захворювання, перш за все надання 
адекватного знеболювання

медична допомога  
дітям до 16 років

медична допомога  
у зв'язку з  
вагітністю і пологами

50 років  
з любов’ю  
до вас!

Вартість передплати  
на 2017 рік:
на 3 місяці — 33,50 грн.;
на 1 місяць — 11,40 грн.

Передплатний індекс 61357
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Юридична консультація

Офіційне

Виїзний прийом 
Актуально

Згідно із затвердженим графіком виїзних прийомів на IV квартал, заступник начальника 
Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області 
Галина Гумницька та начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пен-
сій у Тернопільському районі Ірина Лебідь провели 13 жовтня виїзний прийом громадян на 
віддаленому робочому місці у Байковецькій об’єднаній територіальній громаді.

Під час зустрічі фахівці Пенсійного фонду поін-
формували мешканців про пенсійну реформу, по-
рядок призначення та перерахунку пенсій, а також 
умови призначення пільгових пенсій. На прийомі 
розглядались актуальні зміни, які відбулися в пен-
сійному законодавстві поточного року: підвищення 

мінімального розміру пенсій, легалізація найма-
ної праці та заробітної плати, залежність пенсії від 
сплати внесків до Пенсійного фонду, а також до-
бровільна участь у системі загальнообов’язкового 
пенсійного страхування. Зокрема, спеціалісти 
об’єднаного управління зосередили увагу на пер-
спективах запровадження накопичувальної систе-
ми загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування, окреслили основні напрямки рефор-
мування пенсійної системи та пояснили, як мож-
на отримати роз’яснення з пенсійних питань, не  
відвідуючи Пенсійний фонд, за допомогою веб-
порталу електронних послуг Пенсійного фонду 
України.

Наприкінці зустрічі кожен отримав вичерпні від-
повіді на свої запитання та інформаційні буклети і 
листівки.

Юлія ТАЛАЛАЙ, головний спеціаліст
відділу персоналу та організаційно-інформаційної 

роботи ТО УПФУ Тернопільської області.

Об’єднані громади, сільські та се-
лищні ради

Дата виїзного 
прийому

Спеціаліст який прово-
дить прийом

Година

1 1 Великогаївська ОТГ 20.10.2017 Глух Т.Г.,  Лебідь І.О. 10.00

2 2 Білецька сільська рада 23.10.2017 Гумницька Г.Ю. 15.00

3 3 Миролюбівська сільська рада 24.10.2017 Глух Т.Г., Лебідь І.О. 09.00

4 Настасівська сільська рада 24.10.2017 Глух Т.Г., Лебідь І.O. 11.00

5 Йосипівська сільська рада 24.10.2017 Глух Т.Г., Лебідь І.О. 14.00

6 Мар'янівська сільська рада 24.10.2017 Глух Т.Г., Лебідь І.О. 15.00

4 7 Великоберезовицька селищна рада 27.10.2017 Лебідь І.О. 14.00

5 8 Буцнівська сільська рада 31.10.2017 Гумницька Г.Ю. 15.00

6 1 Великоглибочецька сільська рада 02.11.2017 Глух Т.Г., Гуменна Л.Р. 10.00

10 Чистилівська сільська рада 02.11.2017 Глух Т.Г., Гуменна Л.Р. 12.00

11 Плотицька сільська рада 02.11.2017 Глух Т.Г., Гуменна Л.Р. 14.00

7 12 Острівська сільська рада 03.11.2017 Гірська О.Я. 14.00

8 13 Великобірківська селищна рада 07.11.2017 Гуменна Л.Р. 14.00

9 14 Романівська сільська рада 09.11.2017 Прудивус М.В. 10.00

15 Ступківська сільська рада 09.11.2017 Прудивус М.В. 12.00

16 Чернелево-Руська сільська рада 09.11.2017 Прудивус М.В. 14.00

10 17 Смиковецька сільська рада 13.11.2017 Костецька О.А. 15.00

11 18 Мишковицька сільська рада 14.11.2017 Гумницька Г.Ю. 12.00

19 Великолуцька сільська рада 14.11.2017 Гумницька Г.Ю. 15.00

12 20 Петриківська сільська рада 17.11.2017 Гірська О.Я. 14.00

Графік виїзного прийому громадян спеціалістами Тернопільського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України Тернопільської області щодо інформування громадян про зміни 
в пенсійному забезпеченні відповідно до Закону України від 3 жовтня 2017 року №2148-
VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» в 
об’єднаних громадах, сільських та селищних радах Тернопільського району

Начальник Тернопільського об’єднаного управління Пенсійної фонду України Тернопільської області Т.Г. ГЛУХ,
заступник голови Тернопільської районної адміністрації А.Я. КОЛІСНИК.

Повернення коштів, викрадених з платіжних карток
Добрий день, пане міністре! Нам видали пенсійні картки, тепер всі бояться, їх можуть викрасти і зняти з них гроші, бо в газеті писали, що таке вже 
було. Скажіть, що робити в таких випадках і чи можна повернути вкрадені з картки гроші?      Олексій Наумов

Що робити, 
якщо викрали 
картку?
Після виявлення 

факту втрати бан-
ківської картки або 
появи підозри, що 
за вашим рахун-
ком були проведені 
платежі, які ви не 
робили, негайно 
повідомте про це 
банк.

Як правило, це можна зробити, зателе-
фонувавши на телефон "гарячої лінії" бан-
ку, через систему онлайн обслуговування в 
мережі Інтернет або ж особисто відвідавши 
відділення банку.

Більш конкретно способи сповіщення 
банківські установи прописують у догово-
рах.

Зверніть увагу!
До моменту повідомлення користувачем 

банку ризик збитківвід здійснення опера-
цій та відповідальність несе користувач.

А з часу повідомлення банку ризик 
збитків від здійснення операцій несе вже 
банк.

Що має зробити банк?
Банк, отримавши повідомлення або за-

яву про втрату банківської картки, або ж 
про платежі, яких власник картки не вико-
нував, зобов'язаний:

- ідентифікувати користувача,
- зафіксувати обставини ситуації, 
- зафіксувати дату, годину та хвилини 

його звернення.
При цьому банк зобов'язаний негайно 

зупинити здійснення операцій з викорис-
танням банківської карки.

Залишок коштів на рахунку за доручен-
ням власника рахунку перераховується на 
інші рахунки або видається готівкою.

Який строк розгляду банком заяви 
або повідомлення?
Банк зобов'язаний розглядати заяви або 

повідомлення користувача, які стосуються 
використання банківської картки або неза-
вершеного переказу, ініційованого з його 

допомогою у строк, установлений догово-
ром.

Однак цей термін не може перевищува-
ти строку, передбаченого законом для роз-
гляду звернень скарг громадян. 

При цьому банк має надати постраж-
далому клієнту можливість одержувати 
інформацію про хід розгляду заяви чи по-
відомлення і повинен повідомляти в пись-
мовій формі про результати розгляду.

Який строк повернення коштів на 
рахунок?
Банк має встановити ініціатора та пра-

вомірність переказу коштів. Доки ця про-
цедура не буде проведена, банк має пра-
во не повертати на рахунок неналежного 
платника суму попередньо списаного нена-
лежного переказу. Водночас, слід зазначи-
ти, що всі ці процедури не можуть займати 
більше 90 календарних днів. 

У разі встановлення неналежного пе-
реказу банк зобов'язаний переказати на 
рахунок постраждалого клієнта відпо-
відну суму грошей за рахунок власних 
коштів.

Окрім того, банк має сплатити пеню в 
розмірі 0,1 відсотка суми переказуза кожен 
день, починаючи від дня переказу до дня 
повернення відповідної суми на рахунок.

Чи можна оскаржити рішення про 
відмову повертати кошти?
У випадку відмови банку повертати ко-

шти на рахунок платника постраждалий 
має право звернутися до суду за місцем 
розташування банку в порядку цивільного 
судочинства.

Вартість подання позовної заяви майно-
вого характеру – 1% від суми позову, але не 
менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму 
для непрацездатних осіб та не більше 5 роз-
мірів прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб.

Куди звертатися, щоб отримати 
детальну консультацію?
Консультацію з цих питань ви можете 

отримати у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Тернопільській об-
ласті за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушев-
ського, 8, тел. 52-22-92, 25-49-38.

Павло Дмитрович 
Петренко, міністр 

юстиції України

Проект бюджету на наступний рік передбачає 
як мінімум 3% економічного зростання
Про це в середу під час засідання уряду заявив 

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман. «За остан-
ні 9 місяців ми вперше сформували бюджетну 
резолюцію на три роки вперед, де чітко по-
казали, як ми бачимо розвиток національної 
економіки. Вчасно внесли проект бюджету 
на 2018 рік, сформований на основі резо-
люції. Ми чітко показали, як розвиватимемо 
країну наступного року», — сказав Гройсман.

«Ми можемо забезпечити якісне зростання 
національної економіки «навіть більше ніж на 
3%, які ми плануємо на наступний рік. Що таке 3% 
зростання? Це — десятки тисяч робочих місць, 170-180 млрд грн, спря-
мованих на фонд оплати праці українських працівників. Вважаю, що ці 
цифри не остаточні, їх можна збільшувати за умови системних реформ і 
змін», — зазначив Прем'єр-міністр. 

Активи Януковичів заморожені законно
Суд Європейського Союзу в Люксембурзі виніс рі-

шення за апеляційною скаргою екс-президента 
України Віктора Януковича і його сина Олексан-
дра щодо санкцій, накладених на них в ЄС у 
2015-2016 роках.

Йдеться про позов сім'ї Януковичів, в 
якому вони оскаржили рішення суду ЄС річ-
ної давнини. 15 вересня Європейський суд 
загальної юрисдикції (General Court) виніс 
рішення за двома хвилями санкцій, введених 
Радою ЄС проти екс-президента і його сина. Тоді 
в Люксембурзі «заднім числом» скасували санкції, 
датовані 2014 роком, однак підтвердили чинність нові-
ших санкцій, що діяли після 2015 року.

У прийнятому 19 жовтня рішенні Європейського суду, зокрема, вка-
зується, що «побоювання Віктора Федоровича Януковича і Олександра 
Вікторовича Януковича про упередженість української судової системи 
не можуть поставити під сумнів обґрунтованість звинувачень проти них 
за дуже конкретними випадками розкрадання державних коштів».

Також суд вважає, що позивачі не надали жодних доказів, які могли 
б поставити під сумнів обґрунтованість звинувачень, винесених проти 
них в Україні.

Наступного року абітурієнти вступатимуть до 
вишів за новими правилами
У Міносвіти розповіли, які можливості й обме-

ження передбачені майбутнім студентам. Вже з 
наступного року вступна кампанія для абіту-
рієнтів передбачатиме скорочення кількості 
заяв, які можна подати у вищі навчальні за-
клади. У Міністерстві освіти та науки заяви-
ли, що 2018-го, замість 9 заяв, можна подати 
лише 7 не більше, ніж на 4 спеціальності. При 
цьому обмежень у кількості заяв, не матимуть 
лише абітурієнти, які бажають вчитися за контр-
актом.

Реєстрація електронних кабінетів та, відповідно, подача документів 
почнеться 2 липня та завершиться 25 липня. Творчі конкурси вступни-
кам запропонують пройти у період з 14 до 26 липня. Іспити призначені 
на період 21-26 липня, а співбесіди на 21-23 липня.

Майбутні студенти можуть подавати сертифікати ЗНО за 2016, 2017 
та 2018 роки. Винятками стануть оцінки з англійської, французької, ні-
мецької та іспанської мов. Їх враховуватимуть лише за 2018 рік.

Рейтинг студентів, яких зарахували до ВНЗ, оприлюднять не пізніше 
1 серпня. До слова, наступного року студентам не пропонуватимуть 
здобути ступінь молодшого бакалавра. Міністр освіти Лілія Гриневич 
вже підписала наказ про правила вступу у ВНЗ.
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Сьогодні ситуація дуже 
серйозна. Згідно з останніми 
даними Центру грипу та ГРВІ,  
за перший тиждень жовтня в 
Україні респіраторно-вірусні 
інфекції вразили півтори сотні 
тисяч людей, з них 72%, або 
більше ста тисяч, — діти.

Двічі на рік Всесвітня орга-
нізація охорони здоров'я ро-
бить прогнози про види грипу, 
на які орієнтуються виробни-
ки вакцин. В Україні очікують 
віруси Мічиган — різновид 
пандемічного або «свинячого» 
грипу, Гонконг і Брісбен. Всі 
вони вже знайомі українцям 
за минулими сезонами.

За словами імунологів, точ-
ний прогноз про охоплення 
населення конкретним віру-
сом можна буде зробити лише 
за два тижні до піку захворю-
вань. А вже сьогодні вони ра-
дять шукати вакцини в пунк-
тах щеплень.

Однак, якщо в Європі вак-
цинація вже йде повним хо-
дом, то в Україні проводити 
щеплення поки що нічим. Дер-
жавний контроль пройшли 
лише 30 тисяч доз препарату 
корейського виробництва. У 
700 тисяч вакцин з Франції і 
Китаю виявили порушення 
температурного режиму при 
транспортуванні. Їх відправи-
ли на лабораторні досліджен-
ня.

Щеплення від грипу — 
справа добровільна. Перш за 
все, вони показані хронічним 
хворим, вагітним, літнім і тим, 
хто, з огляду на сферу діяль-
ності, багато спілкується з 
людьми.

Десять відмінностей 
грипу, застуди та ГРВІ
Серед усіх відомих людству 200 

вірусів, які спричиняють респі-
раторні захворювання, збудники 
грипу — найнебезпечніші, оскіль-
ки призводять до загострення 
хронічних хвороб і важких усклад-
нень. Часто при грипі причиною 
ускладнень є невчасне звернення 
за медичною допомогою. Відчув-
ши нездужання, люди намагають-
ся відлежатися та обійтися тради-
ційним набором таблеток і мікстур 
проти застуди. Але грип може пе-
рерости у пневмонію, яка швидко 
«спалює» людину. Тому важливо 
знати, в чому полягає відмін-
ність звичайної застуди, грипу 
та ГРВІ:

1. Погіршення самопочуття при:
– застуді – поступове;
– ГРВІ – швидке;
– грипі – раптове: людина не відчу-

ває точного моменту захворю-
вання.

2. Температура тіла при:
– застуді – зазвичай не вища від 

+37,5 0С;
– ГРВІ – завжди вища від +38 0С;
– грипі – +39-40 0С: з’являється рап-

тово і зберігається впродовж 
трьох-чотирьох днів.

3. Інтоксикація при:
– застуді – немає;
– ГРВІ – супроводжується підвище-

ною втомлюваністю;
– грипі – яскраво виражена: силь-

ний озноб, нестерпний головний 
біль, біль в очах, рясне потовиді-
лення, непереносимість світла, 
ломота в м’язах і суглобах.

4. Нежить і закладення носа при:
– застуді – з’являються в перші го-

дини захворювання;
– ГРВІ – виникають в перші дні за-

хворювання;
– грипі – можуть з’явитися як 

ускладнення не раніше другої-
третьої доби після початку хво-
роби.

5. Чхання при:
– застуді – з’являється разом із не-

житем;
– ГРВІ – завжди його супроводжує;
– грипі – найчастіше відсутнє.

6. Біль у горлі та його почерво-
ніння при:

– застуді – дискомфорт у горлі ви-
являється на другу добу після 
переохолодження;

– ГРВІ – з’являється відразу ж ра-
зом із кашлем і має виражений 
характер;

– грипі – з’являється на другу добу 
хвороби, до того ж виникає ка-
шель, спричинений болем за 
грудиною.

7. Дискомфорт у очах при:
– застуді – відсутній;
– ГРВІ – буває, але рідко (якщо при-

єдналася бактеріальна інфек-
ція);

– грипі – часто виникає почерво-
ніння.

8. Головний біль при:
– застуді – не виникає;
– ГРВІ – при ускладненнях хвороби 

(гайморит, тонзиліт, бронхіт);
– грипі – такий сильний, що важко 

витерпіти без знеболювальних 
засобів.

9. Підвищена стомлюваність 
при:

– застуді – відсутня;
– ГРВІ – може з’явитися, якщо висо-

ка температура тримається біль-
ше доби;

– грипі – є і зберігається впро-
довж двох-трьох тижнів після 
хвороби.

10. Безсоння при:
– застуді – немає;
– ГРВІ – може виникати через висо-

ку температуру;
– грипі – є і зберігається впро-

довж двох-трьох тижнів після 
хвороби.

У четвер, 19 жовтня, Верховна Рада включила до порядку 
денного та направила до Конституційного Суду для оцінки 
законопроекти №7203 Президента України та №6773 групи депу-
татів щодо обмеження недоторканності народних депутатів. За 
прийняття проектів постанов 7203/П та 6773/П проголосувало від-
повідно 336 та 328 парламентарів при мінімально необхідних 226.

Президент Петро Порошенко виступає за ухвалення закону 
про Антикорупційний суд до кінця 2017 року. Про це заявила 
представник Президента у парламенті Ірина Луценко. «Питання 
Антикорупційного суду також буде розглядатися, і Президент на-
лаштований на прийняття його до кінця 2017 року», — зауважила 
вона. Водночас Луценко наголосила, що всі законопроекти, які 
виносяться до парламенту Президентом, мають отримати висно-
вок Венеціанської комісії.

Північна Корея попередила в ООН, що країни, які долучать-
ся до військових дій США проти них, наражаються на помсту. 
Така погроза міститься в копії ремарок заступника посла Північ-
ної Кореї в ООН Кім Ін Рена до засідання Комітету Генеральної 
Асамблеї ООН з питань ядерної зброї.
"Ми не маємо наміру використовувати або загрожувати викорис-
танням ядерної зброї проти країни, яка не братиме участь у вій-
ськових діях США проти КНДР, Весь континент США перебуває в 
радіусі досяжності наших ракет, і якщо США здійснить вторгнен-
ня на нашу священну територію навіть на дюйм, вони не уникнуть 
нашого суворого покарання», — йдеться в заяві.
Як відомо, Сполучені Штати та Південна Корея розпочали спільні 
військові навчання біля берегів Корейського півострова.

Євросоюз оголосив про створення оборонного фонду. Його 
річний бюджет становитеме 5,5 млрд євро. Як повідомляєть-
ся на сайті Єврокомісії, всі засоби фонду будуть розділені на дві 
основні категорії: на наукові дослідження, а також на розробки і 
закупівлі. Уже нинішнього року Євросоюз надаватиме гранти на 
дослідження інноваційних оборонних технологій. На ці цілі до 
2019 року закладено 90 млн євро, з урахуванням 25 млн євро, 
спрямованих у 2017 році. Після 2020 року ця стаття витрат стано-
витеме 500 млн євро щорічно.
Єврокомісія сподівається, що після 2020 року щорічні витрати за 
цією статтею будуть постійно збільшуватися і в підсумку сягнуть 
5 млрд євро.

За чотири місяці безвізового режиму України з державами 
ЄС ним скористалися близько 300 тисяч українців. Про це по-
відомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег 
Слободян. Водночас із початком осені Євросоюз відвідали на 
третину менше громадян України, ніж влітку. Всупереч прогно-
зам пропутіського лобі в ЄС, дія безвізу не призвела до зростання 
нелегальної міграції українців до ЄС. Але експерти наголошують: 
безвіз може бути призупинений, зокрема, у разі зловживань з 
боку українських туристів. «Порадив би дві речі: по-перше, де-
тально вивчити всі необхідні документи, які потрібні для візиту 
до іноземної держави, по-друге, ознайомитися з правилами по-
ведінки в цій державі, не порушувати закон і не забувати про те, 
що для неповнолітніх громадян України також потрібно мати біо-
метричний паспорт», — нагадує Слободян.

З 10 грудня «Укрзалізниця» запустить новий поїзд до Польщі 
сполученням Одеса — Перемишль. В.о. голови правління ПАТ 
«Укрзалізниця» Євген Кравцов повідомив, що новий поїзд ходи-
тиме щодня. Він робитиме зупинки у Жмеринці, Тернополі, Льво-
ві, Красному, Рудниці, Вапнярці, Хмельницькому тощо.

Осіб з недійсними паспортами закликають звернутися у мігра-
ційну службу. В Україні проживає близько 30 тисяч осіб без грома-
дянства або осіб із невизначеним громадянством – апатридів, осіб, які 
проживають на території певної держави, але не є її громадянами.
"Більшість з цих осіб – вихідці з колишніх республік СРСР, які досі, 
через різні причини, проживають в Україні з радянськими пас-
портами або й взагалі без документів, — пояснюють у міграційній 
службі Тернопільщини. – При цьому багато із них не знають, що 
мають підстави для набуття громадянства або оформлення до-
зволу на імміграцію в Україну". Відтак осіб без громадянства, які 
тривалий час проживають в Україні з недійсними паспортами чи 
без них і хочуть виправити цю ситуацію, закликають звертатися в 
підрозділи міграційної служби за місцем проживання.

У суботу, 21 жовтня, відбудеться сільськогосподарський ярма-
рок на п’яти локаціях у Тернополі. Участь у ярмаркові візьмуть 
сільськогосподарські товаровиробники та підприємства перероб-
ної та харчової промисловості районів. Початок о 10 год.
«Ми очікуємо достатній асортимент продукції, а також дещо 
нижчі ціни, ніж на ринку та у супермаркетах. Нагадаю, ціни вста-
новлюють виробники. Змусити когось продавати щось дешевше 
ми не можемо. Щодо того, де відбуватимуться ярмарки: масив 
«Дружба» (територія на перехресті вул. Миру – Дружби); масив 
«Східний» (проспект Степана Бандери, 15 – майданчик перед 
центральним стадіоном, вул. Протасевича); масив «Сонячний» 
(вул. Леся Курбаса — майданчик ринку «Галицький», проспект 
Злуки, 45 — біля кінотеатру ім. Довженка)», — розповідають у де-
партаменті агропромислового розвитку ОДА.

Український фентезі-фільм «Сторожова застава», загальний 
бюджет якого становив 40 мільйонів гривень, за перший ві-
кенд зібрав майже 8,2 мільйона гривень. Таким чином, "Сторо-
жова застава" побила рекорд іншої української стрічки — комедії 
"DZIDZIO Контрабас", яка за перший вікенд зібрала 7,7 млн грн. 

Новини | Коротко про головнеЛікарі застерігають

До уваги водіїв

Нові штрафи за водіння напідпитку
В Україні готуються ухвалили законопроект № 6679, який змусить власників авто сто 
разів подумати перед тим, як сідати за кермо напідпитку. Йдеться про нові штрафні 
санкції та позбавлення прав.
Як відомо, найчастіше аварії на українських до-

рогах трапляються саме через водіння у нетвере-
зому стані. Тому недобросовісних автолюбителів, 
які не відмовляються від 
спиртного навіть за кер-
мом, вирішили вкотре 
покарати гривнею. Від-
повідний законопроект 
зареєстрований у Верхо-
вній Раді, ще з липня і 
його досі не розглянули 
народні обранці, хоча по-
силити контроль на до-
рогах та запровадити нові 
правила обіцяли ще ми-
нулого року.

Згідно з документом, 
водіння у нетверезому 
стані загрожує штрафом у сумі 10,2 тисячі гривень. 
У разі повторного порушення сума збільшується до 
40,8 тисячі за рецидив протягом року. Крім того, 

можуть позбавити прав на термін від 1 до 10 ро-
ків, але поки що повноцінно такі нововведення не 
працюють.

Як дорого доведеться за-
платити, залежить від кіль-
кості алкоголю у крові, на-
приклад:

від 0,2 до 0,5 проміле - 10 200 
грн;

0,5-1 проміле — 10 200 грн і 
позбавлення прав на рік;

1-2 проміле — від 20 400 грн, 
позбавлення прав на три роки;

Понад 2 проміле — 40 800 
грн, права також заберуть на 
три роки.

До слова, за останній рік 
кількість ДТП в Україні таки 

зменшилася — з 9,9 тисячі до 5,9 тисячі (тобто, майже 
на 40%). За цей час патрульні склали близько 112,6 ти-
сячі відповідних адмінпротоколів.

Небезпечні віруси атакують
В Україні стартував сезон епідемій грипу і ГРВІ. Гонконг, Брісбен, Мічиган — назви вірусів, з 
якими українцям доведеться боротися з листопада по лютий. Деякі з них вже тестували наш 
імунітет, а деякі заявляться вперше.
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Героям слава!

Особливо урочисто було цього 
дня на подвір’ї НВК «Мишковиць-
ка ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ», де відкри-
вали меморіальну дошку одно-
сельцю, борцю за волю України 
Богдану Лісовому. 

Тут зібралися громада села Мишковичі, 
учні школи, а також гості — голова Терно-
пільської районної державної адміністрації 
Олександр Похилий, голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко, начальник 
відділу освіти Тернопільської РДА Василь 
Цаль, представники органів місцевого са-
моврядування та духовенства. 

Школярі розповіли про життєвий шлях 
героя національно-визвольного руху Бог-
дана Івановича Лісового, який мав псев-
доніми «Славута», «Чашка». Народився 
він у 1923 році в селі Мишковичі. Будучи 
ще учнем семикласної школи, за першої 
більшовицької окупації був змушений пе-
реховуватися через свою революційну ді-
яльність. З початком німецької окупації, у 
1941 році, пішов у підпілля. Патріотично 
налаштований юнак виховував молодих 
хлопців. Щоб здобути вищу освіту, вчився 
у Тернопільській гімназії. Із приходом біль-
шовиків у 1944-му він знову перебував у 
підпіллі, був окружним референтом пропа-
ганди. 27 липня 1945 року в лісі неподалік 
рідного села був оточений енкавеесниками. 
Там і загинув від ворожої кулі, залишивши 
по собі пам’ять, що не згасла й донині.

Пам’ятну дошку упівцю Богдану Лісо-
вому відкрили представники влади райо-
ну. Опісля її освятив настоятель місцевого 
храму, отець Василь.

«Без минулого не буде й майбутнього. 
Відколи упівці стали до боротьби за віль-
ну і соборну Україну, минуло вже 75 років. 
Уже чотири роки поспіль нашому народу 
знову довелося виборювати право на неза-
лежність, протистоячи окупанту на сході. 
Кожна меморіальна дошка — це символіч-
ний знак, який має щодня нагадувати нам 
про полеглих земляків та про їхній подвиг 
заради Батьківщини. Щоб ми розуміли 
ціну української незалежності, яка омита 
кров’ю багатьох поколінь наших патріотів», 
— звернувся до присутніх голова Терно-
пільської районної державної адміністрації 
Олександр Похилий.

Діти поклали квіти до меморіальної до-
шки та запалили свічки, вшановуючи світ-
лу пам’ять тих, хто віддав життя за само-
стійність та незалежність України, за мирне 
небо над нашими головами. 

Серед полеглих за Україну були 
і брати Ярослав та Іван Жмурки 
із села Настасів. Меморіальну 
дошку з їхніми іменами встано-
вили біля входу в місцеву школу.

На її відкритті була присутня сестра 
братів Жмурків — Ольга Михайлівна Ско-
півська, яка розповіла, що довгих 60 років 

намагалася з’ясувати, де вони поховані, і 
зрештою знайшла їхні могили. Пані Оль-
га поділилася гарною новиною: «12 жов-
тня мого брата, Івана Жмурка (псевдонім 
«Орест»), нагороджено Срібним Хрестом 
Заслуги. І мені, як сестрі, було вручено цю 
нагороду. Сьогодні знову важливий день 
— відкриття моїм любим загиблим братам 
пам’ятної дошки. Дякую усім, хто пам’ятає 
про їх подвиг. Отже, своє молоде життя 
вони віддали недарма».

Право відкрити меморіальну дошку бор-
цям за волю України, воїнам УПА, нашим 
землякам Івану та Ярославу Жмуркам мали: 
директор школи Богдан Іванович Джин-
джиристий та рідна сестра Івана й Ярослава 
— Ольга Михайлівна Скопівська.

«14 жовтня українці відзначають одразу 
кілька важливих свят,  поєднаних історією. 
З двома найбільшими агресорами — гітле-
рівською Німеччиною та більшовицькою 
Червоною армією воювала УПА. Це були 
справжні патріоти, які, навіть знаючи про 
те, що ворог переважає чисельно, не по-
лишали боротьбу за незалежну державу. 
Це була армія нескорених, армія ідейників, 
котрі безстрашно дивилися у вічі смерті 
і полягли з ім’ям України на устах, — за-
уважив голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко. — Такими були брати 
Жмурки, пам’ять про яких ми увіковічи-
ли сьогодні в граніті. Хай ця меморіальна 
дошка нагадує вам, діти, про те, що таке 
справжній патріотизм. Будьте гідними на-
щадками своїх земляків». 

Присутні вшанували пам’ять братів 
Жмурків та всіх патріотів України, що за-
гинули, захищаючи її незалежність, хви-
линою мовчання, і поклали квіти до мемо-
ріальної дошки, яку освятив отець Роман.  

Під час урочистостей лунали повстанські та 
стрілецькі пісні. З уст школярів злітали по-
етичні рядки, що відображали героїчні та, 
водночас, трагічні сторінки історії України, 
засвідчили глибокий патріотизм козаків, 
січових стрільців, вояків УПА та борців за 
національну державність у наш час.

Захід з нагоди відкриття мемо-
ріальної дошки загиблому воїну 
УПА Ярославу Каправому від-
бувся у селі Біла Тернопільського 
району, звідки родом повстанець. 

На майдані Крушельницьких зібрались 
учні та вчителі, працівники Народного 
дому, ФАПу,  меморіального музею Соло-
мії Крушельницької, представники органів 
місцевого самоврядування, бізнесмени, на-
уковці та громада села Біла. 

Запросили на захід і племінниць Ярос-
лава Каправого — Ольгу та Наталію. По-
линувши у минуле, вони пригадали цікаві 
історії з життя їхнього дядька. За їхніми 
словами, життя і діяльність Ярослава Ка-
правого були оповиті таємницями, про-
те сповнені пригод і наскрізь пронизані 
любов’ю до рідної України. Меморіал освя-
тив настоятель храму — отець Орест.

Мітинг-реквієм з нагоди від-
криття пам’ятної дошки над-
районному провіднику УПА 
Йосипу Демчуку та районному 
провіднику Михайлу Павлику 
відбувся у Петриківській школі. 

Ведучі заходу ознайомили присутніх 
із важливими віхами життя і боротьби 
земляків-упівців.

«Сьогоднішня подія важлива та вагома, 
адже діти, які навчаються у цій школі, а та-
кож наступні покоління щодня бачитимуть 
імена тих, хто боровся за волю та йшов напе-
рекір обставинам, аби здобути омріяну не-
залежність, яку ми маємо нині», — зазначив 
директор Петриківської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Василь Ковальчук, який і відкрив пам’ятну 
дошку. Освятив її отець Віктор. Настоятель 
місцевого храму також відправив панахиду 
за полеглими воїнами УПА.  На завершення 
урочистого заходу учасники виконали гімн 
УПА та Гімн України, які від сьогодні для ді-
тей набули особливо глибокого змісту, адже 
в кожному слові цих вічних рядків — віра, 
сила та любов до рідної землі. 

Важке і коротке життя, сповнене бо-
ротьби за волю, прожили воїни УПА. Та 
у пам’яті нашого народу вони залишаться 
навіки, будучи прикладом для нащадків. 
Слава українським героям!

Лілія КУЛЕНИЧ.

…Саме ці слова прикрашають спеціальні пам’ятні дошки, що їх відкрили у переддень святкування 75-ліття 
створення УПА на честь героїв національно-визвольних змагань, котрі народились і жили в Тернопільсько-
му районі. Загалом на території Тернопільської області їх встановили дві сотні, дев’ять із них —  
у нашому районі. І місце — фасади шкіл — вибрано не випадково, адже молоде покоління  
має пам’ятати і шанувати героїв, які боролися за незалежність держави.

«Зродились ми великої години»

«Армія народу»
УПА – це армія народу,
УПА – вівтар самопожертв,
УПА – це битва за свободу,
УПА – це воля або смерть.

УПА – героїв славних долі,
УПА – це дух святих стремлінь,
УПА – одвічний поклик волі
В ім’я грядущих поколінь.

УПА – це битва до загину,
УПА – краса святих звитяг.
І хто поліг за Україну,
Той вічно житиме в серцях.

Д. Горішний
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91-річна Тетяна Леочко, уро-
дженка села Малий Ходачків 
Тернопільського району, з дому 
Барабаш, читає уривок із поеми 
Богдана Лепкого «У храмі Свято-
го Юра»: 

Помилуй, Боже, Україну 
За кров, за сльози, за руїни, 
За все, що стерплено в цей час,
Помилуй нас! 

Та ж ми чужого не бажали, 
Лиш, що нам предки передали,
Хотіли гідно донести 
Аж до мети… 

Воскресне, встане Україна, 
Тільки не тратьте, браття, віри, 
Тільки не будьте маловіри…
Бо мусить бути, побідити
Добро і правда на землі...

Жінка ще в ранній юності вивчи-
ла напам’ять цей великий за обся-
гом твір нашого славного земляка з 
Бережанщини, у якому автор пока-
зав трагічну історію рідного краю 
та висловив віру, що з Божою по-

міччю, пройшовши випробування, 
Україна стане вільною. 

Вихована в простій селянській 
патріотичній родині дівчина рано 
почала задумуватись про гірку 
долю свого народу. На її молодість 
припали так звані перший (1939 рік) 
та другий (1944) прихід совітів, ні-
мецька окупація 1941 року. Якщо у 
1939 році більшовиків дехто сприй-
мав як «визволителів», каже пані Те-
тяна, то у 1941, коли прийшли німці 
та відкрили тюрми, де побачили 
сотні, тисячі замордованих укра-
їнських патріотів, зрозуміли, для 
чого прийшов на нашу землю про-
клятий москаль. До Тернополя тоді 
посходилися сотні людей з навко-
лишніх сіл. Багато впізнавали своїх 
рідних. Було чути плач, голосіння та 
прокляття душогубам. Одних зака-
тованих  забирали ховати додому. 
Інших клали до братської могили на 
Микулинецькому кладовищі. Щоб 
насипати високий курган, люди 
носили землю руками. Юна Тетяна 
зняла з голови хусточку, набира-
ла землю та клала на могилу. Тоді 

дівчина дала слово, що зробить 
все, від неї залежне, щоб бороти-
ся з більшовицькими зайдами. 

В УПА вона пішла зі своїми по-
другами. Займалися просвітниць-
кою діяльністю. Тетяна працювала 
вчителькою молодших класів у по-
чатковій школі в Гаях-Ходорівських, 
часто їздила з виступами та кон-
цертами по області. Біля Тетяни-
ного дому була криївка. Тривалий 
час там зберігали архів документів 
УПА. Дівчина знала ситуацію в селі, 
берегла повстанців  від можливих 
засідок, адже вороги постійно сте-
жили за підозрілими, на їх погляд, 
людьми, брали їх на допити, ба-
гатьох відправляли в тюрми та на 
каторгу. Тетяна усвідомлювала, що 
рано чи пізно прийдуть і за нею. 

Арештували молоду патрі-
отку за безпосередню участь в 
Українській повстанській армії 
та засудили до 25 років висе-
лення на Колиму. Всього терміну 
вона не добула, потрапила під ам-
ністію в післясталінський період 
у 1957 році. Коли поверталася із 

заслання, познайомилася на мос-
ковському вокзалі зі своїм майбут-
нім чоловіком Василем Леочком 
з Івано-Франківщини, як потім 
з’ясувалося, бійцем УПА (позивний 
— «Зелений») у сотні «Крука». З чо-
ловіком прожили довге та щасливе 
життя.

Тетяна Леочко вдячна Богові за 
гарну родину, навіть за важкі ви-
пробування, які довелось подола-
ти, за можливість дочекатися часу, 

коли Батьківщина стала вільною. 
«Проте не про таку Україну ми мрі-
яли, — каже жінка, — не за таку бо-
ролися. Вірю, що Бог дасть хоча б 
нашим онукам жити в мирі, добрі та 
достатку, адже для цього такі, як я, 
свого часу боролися, були засудже-
ні, спали на вологій землі, терпіли 
холод і голод…» 

Підготувала Галина ЮРСА. 
Фото Ольги Барабаш та з особис-

того архіву Тетяни Леочко.

Героям слава!

Зиновій Сердюк народився 9 травня 1927 року на хуторі 
Гаї-Шляхтинецькі (нині — село Гаї-Шевченківські, авт.). 16-
річним приєднався до армії нескорених — сотні УПА «Бурла-
ки», яка базувалась у Стегниківцях. Позивний — «Гроза».
«Після капітуляції Німеччини наші села оточили батальйони караль-

них загонів. Ми їх називали «червона мітла». Під час чергової облави від-
ступили в село Малашівці, але через кілька днів вирішили повертатися 
в місця попереднього базування — у Стегниківці, Дубівці, Івашківці. Коли 
дісталися Гаїв-Шевченківських, хлопці, знемагаючи від спраги, зайшли на 
перше подвір’я попросити води. З’ясувалося, що натрапили на донощика, 
який верхи на коні швидко повідомив про нас у штаб карального загону в 
Лозові. За кілька годин у село зайшли червоноармійці. На той час хлопців я 
завів до лісу, а сам по-пластунськи поповз у рідну хату до мами, щоб сказа-
ти, що зі мною все гаразд, і взяти їжі. Незабаром у хату вбігла 9-річна Уля-
на, сестра товариша-сусіда (згодом стала моєю дружиною) і повідомила, 
що за нами йдуть москалі. Сховатися не встиг.

Думав, може, хоч хлопці врятувалися. Та коли мене вели до колії, почув у 
лісі бій, який тривав недовго. Всі п’ятеро лицарів-бійців загинули, підірвав-
шись гранатою, щоб не потрапити в кігті чортів серпа і молота. Якби 
мама не затримала, щоб дати нам їжу, я теж загинув би. За законами чер-
воної імперії дали «мінімальні» 10 років позбавлення волі і 5 років обмежен-
ня прав. Значну частину строку провів у шахтах Воркути, аж до смерті 
Сталіна».

Зв’язкова Тетяна Леочко

Богдан Радецький: «На війні  
я отримав друге народження»
З життєвої, зокрема, журналістської практики, пере-
коналась: чим більше людина зробила доброго, тим 
менше про це каже. Нещодавно доля звела з бійцем 
АТО Богданом Радецьким. Попросила розповісти 
про себе і так мало почула. Але, як кажуть, поголос 
іде по світі. За людину часто краще розкаже її життя 
та інші люди.

Богдан Радецький наро-
дився у 1982 році в селищі 
Великі Бірки Тернопіль-
ського району. Його батьки, 
щоб забезпечити дітям (у ро-
дині — ще один син) безбідне 
життя та дати освіту, пода-
лись на заробітки. Сини рано 
стали дорослими, змужніли, 
а потім і самі поїхали заро-
бляти свій шматок насущного 
хліба. Справи йшли добре, бо 
родина — дуже працьовита, 
а таких всюди цінують. У со-
нячній Іспанії батько й сини 
мали гідну роботу, заробітки, 
а головне — знайшли гарних 
приятелів і друзів. І з Батьківщиною зв’язків не втратили. Життя 
минало за планом. Але настав грудень 2013-го — початок крива-
вих подій на Майдані. Богдан разом із братом та батьком Ігорем з 
болем спостерігав за всім тим. Вони зрозуміли, що в Україні неза-
баром буде війна. Тому батько та старший син Богдан залишили 
Іспанію та приїхали в Україну. Разом з ними сідав у поїзд і молод-
ший, проте його просто виштовхнули з вагона. Молодий іще…

Коли у 2014 році почалися 
воєнні дії, Богдан та Ігор Ра-
децькі рвалися туди, де най-
важче — на фронт, проте у 
військкоматі батькові відмо-
вили, посилаючись на вік, хоча 
чоловік мав добре здоров’я і 
йому ледве 50 минуло, а син 
мусів би пройти довгу проце-
дуру, щоб потрапити у діючі 
війська, тому чоловіки вибра-
ли складніший, але коротший 
шлях — добровольчий баталь-
йон. Спочатку воювали у скла-
ді ДУКу, а потім у батальйоні 
«Кривбас». Були на війні довгі 
два з половиною роки. Навіть 
із заплющеними очами показа-
ли б на карті всі точки під Марі-
уполем, де відбувалися найкро-

вопролитніші бої, — Карлівку, Піски, Авдіївку, Широкіне та інші. 
А найстрашнішим був Іловайський котел… і наскрізне поранення 
від снайпера. Якби тоді Ігор Радецький одразу не відправив сина 
на вертольоті до Дніпропетровська, важко передбачити, якими 
були б наслідки… 

Нині син і батько повернулись до мирного життя. Богдан 
одружений, у нього підростає донечка, для якої батько хоче 
лише мирного неба.

У розмові з Богданом Радецьким пошкодувала, що так мало 
написала про нього, на що воїн відповів: «Більше поспілкуємося 
після війни, тоді й напишете…»

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора та з архіву родини Радецьких.      

Пісні не повмирали
Була війна. Жорстокий змагу час.
Тих літ в історії злі недруги не стерли.
Мої пісні вмирали сотні раз.
Та — воля Божа — і таки не вмерли.

Вмирали уночі й посеред дня,
Бо ворог пильно за підпіллям стежив. 
Вмирали, як ішов на завдання 
Підпільної юнацької мережі.

Вмирали, патріотом як зростав
І брав у руки кріс, а не ломаку.
Вмирали, коли воїном вже став 
У славній сотні з назвою «Бурлаки».

Вмирали уночі й посеред дня,
Коли потрапив під тюремну варту,
Коли тупа злодійська батярня 
Могла життя чиєсь програти в карти.

Вмирали у північних таборах.
У шахтах вугільних були в нас чорні лиця
Вмирали, коли був постійним страх:
А раптом «стеля» в лаві обвалиться?

Вмирали, як долав десятки бід,
Коли щоднини відчував неспокій,
Вмирали, коли майже сорок літ
Був під «недремним» кадебістським оком.

Минули страхітливі ті роки.
Коли Господь відкрив нам волі двері,
Мої пісні шикуються в рядки 
На білому, блискучому папері.

Підводи повезли не збіжжя
Довідались від зв’язкової «Наді»
(Було в той день якраз церковне свято), 
Що зранку йде нарада в сільраді,
Наїхало районців десь з десяток.

Цивільних троє, решта всі — військові. 
Озброєні — пістолі, автомати.
Про контингент, напевно, в них розмова, 
Бо на підводах є мішків багато.

Стоїть один солдатик там на-сходах.
Не виспавсь, певно, часто позіхає.
І вирішили хлопці: є нагода 
«Потріпати» оту ворожу зграю.

Підуть вчетверте з двору і до двору?
Вже тричі контингент в селі збирали.
В людей і так майже пусті комори,
А влада ненаситна: мало, мало.

Кімнат в сільраді дві — мала й велика.
І вікон відповідно — два й чотири.
На акцію підуть два чоловіки — 
Такою була думка командира.

Гранати як жбурляти, ще у школі 
Учили їх на «руханки» уроках.
Дали їм і гранати, і пістолі,
Які сховали у кишенях збоку.

...Коли минулася ранкова стужа,
І все довкіл купалося у сонці,
Підводи повезли з села не збіжжя,
А мертвих і поранених районців.

Був патріотом
Він села підміського був житель.
Три кілометри — пішки щодня.
Одягав із медалями кітель,
Хоч сміялася з нього рідня.

«Ти диви, фронтовик який славний!» — 
Кепкували частенько вони.
Працював у друкарні державній 
Третій рік, як прийшов із війни.

І знайомі не раз «бокували»,
Дехто в вічі казав: «Сучий син!»
Зневажали його, бо не знали:
Ті летючки, що часто читали,
Друкував, ризикуючи, він.

У душі патріотом був щирим.
І щастило йому з року в рік.
А медалі оті — для «блезиру».
Для начальства: «Ось я, фронтовик».

«Брав» начальство таким ось обманом,
В денній зміні, як був, чи в нічній.
Був постійно на «Дошці пошани»,
Бо вважали начальники: свій.

В нічну зміну ішов він охоче,
Бо «своє» він тоді друкував.
Та про те, що в машин є свій «почерк» 
(Й встановити це можна), не знав.

Наближалась небажана криза, 
«Подарунок» чекістам до свят: 
Встановила таки експертиза 
Той «крамольний» друкарський верстат.

Що слідкують за ним, не побачив,
Був спокійним, до праці йдучи.
І зловили його на «гарячім»
За друкарським верстатом вночі.

Він помер у тюрмі від побоїв.
Все зробив, що устиг і що зміг.
А для рідних став справжнім героям.
І не тільки для рідних — для всіх.

Біля пам'ятника полеглим
Прости всіх, Боже, тих, що не прийшли 
Віддати цим полеглим хлопцям шану.
Одні із них вже тут не раз були,
Та щось затримало їх пильне, невблаганне.

Прости і тих, хто тут ще не бував, 
Патріотичного хто ще боїться слова.
Кому й донині душу страх скував,
Той моторошний страх ще з сорокових.

А є й такі, хто радо був би тут,
На крилах прилетів би. Та — недужий. 
Прости і тих, у кого в душах бруд,
Хто до усього рідного байдужий.

Ми довго гнили в рабстві, п'ять століть,
Тому і патріот у нас не кожен.
Простіть, полеглі, нас усіх простіть.
І Ти прости нас, всемогутній Боже.

Зиновій СЕРДЮК.

Мої пісні шикуються в рядки 

Зиновій Степанович — співго-
лова Тернопільської районної 
спілки політв’язнів і репресова-
них, автор 23 поетичних збірок, 
майже усі вірші — на повстан-
ську тематику. Кожен із яких ніби 
повертає нас у ті буремні часи, 
коли над Україною гриміли гар-
мати та рікою лилася кров. 
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Із нагоди цих знаменних дат під 
позивні «Десь там далеко на Во-
лині» та під звуки Державного Гім-
ну України у районному будинку 
культури розпочались урочистості 
«Благословенна та держава, що має 
відданих синів». На почесних місцях 
у святковій залі сиділи ветерани 
ОУН та УПА, яких нині у Тернопіль-
ському районі проживає 23 особи. 
На урочини змогли прибути лише 
троє. Серед них — Володимир Ді-
дик із села Біла, Дем’ян Чернець 
із Підгороднього та Михайло 
Павко з Гаїв-Гречинських. Разом 
із ними сиділи бійці АТО —  ті, хто 
виконав свій обов’язок, захищаю-
чи Україну від ворога на східних її 
рубежах — Микола та Олег До-
роші, Юрій Летняк, Андрій Ма-
зепа, Анатолій Павлюк, Богдан 

Радецький, Володимир Свистун, 
Святослав Сокольський, Василь 
Соя, Микола Ференц. Ці люди — 
різних поколінь: діди та онуки, яких 
об’єднала почесна місія боротися 
й відстоювати незалежність та со-
борність України. 

Благословив дійство настоя-
тель церкви Вознесіння Господ-
нього Великоберезовицького 
деканату о. Василь Брона, який 
розповів про історію та традицію 
святкування Дня Покрови Пре-
святої Богородиці в Україні. «Ми 
відзначаємо це свято одночасно із 
вшануванням українських воїнів, 
бо ще з княжих часів Русь-Україна 
була віддана під опіку Небесної 
Цариці, а згодом славне військо За-
порізьке, воїни УПА, сучасні україн-

ські вояки просили у Неї захисту у 
справедливій визвольній боротьбі, 
— мовив священик. — Але чи ко-
жен може нині сказати, що прибігає 
під Її святий захист? Чи моляться в 
українських родинах, читають Свя-
те Письмо та сповняють Божі запо-
віді? Якщо хочемо добра, мусимо 
самі творити добро. Якщо хочемо, 
щоб нас любили, маємо самі когось 
полюбити. Якщо хочемо мати, му-
симо давати».

«Нині українці вкотре змушені зі 
зброєю в руках захищати свою дер-
жаву від того ж ворога, що й сотні 
та десятки років тому — російсько-
го зайди, — сказав голова Тер-
нопільської РДА Олександр По-
хилий. — Ми знову ведемо війну, 
бо не пам’ятаємо уроків історії: не 
може бути братом той, хто проли-
ває кров брата. Неодноразово наші 
діди та батьки нагадували нам: «Не 
вір Москві!» А ми, особливо поко-
ління юних, гадали, що у ХХІ столітті 
орда може стати цивілізованою. Не 
стала і ніколи не стане. Ми виконає-
мо свій синівський обов’язок перед 
ветеранами ОУН-УПА — живими 

свідками кровопролитних воєн за 
українську незалежність лише тоді, 
коли якнайшвидше припинимо ві-
йну, яка триває нині на сході нашої 
держави…»

«Схиляємо низько голови пе-
ред тими, які вижили, незважаючи 
на війни, переслідування, тортури 
та голод у таборах більшовицько-
го режиму. Вічна пам'ять тим, кого 
вже немає сьогодні з нами, — ска-
зав, звертаючись до учасників уро-
чистого зібрання, голова Терно-
пільської районної ради Андрій 
Галайко. — Дякуємо тим, хто від-
стоював та продовжує боронити 
суверенітет України на сході нашої 
держави. Складна у нас історія, не-
просте й сьогодення. Мусимо зро-
бити все, що в наших силах, аби 
діти та онуки пишалися, що живуть 
в Україні. І хай на нашій землі як-
найшвидше запанує мир!» 

Голова Тернопільської РДА Олек-
сандр Похилий та голова районної 
ради Андрій Галайко вручили ве-
теранам ОУН-УПА та героям АТО, 
які проживають у Тернопільському 
районі, грамоти та грошові премії. 

Волонтери районної організації 
Товариства Червоного Хреста 
піднесли подарунки.

Учасники художньої самодіяль-
ності району презентували вели-
кий святковий концерт. Гості свята 
щиро аплодували народному ама-
торському хору будинку куль-
тури смт Велика Березовиця, сі-
мейному дуету Богдана та Марії 
Каспруків, чоловічому квартету 
будинку культури села Буцнів, 
дитячому вокальному ансамб-
лю та солісту будинку культури 
села Острів Роману Коломійцю, 
солістці РБК Любові Шарган, пе-
реможниці пісенних конкурсів 
Наталії Виспінській, ансамблю 
танцю «Калиновий цвіт» Острів-
ської музичної школи й балет-
мейстеру Лідії Горбуновій та її 
маленькій донечці за зворушли-
ву композицію «Мій тато — ге-
рой», ведучим Павлу Шкляру та 
Роману Виннику за гарну атмос-
феру свята.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.        

Благословенна та держава,  
що має відданих синів

14 жовтня Україна відзначала свято звитяги українського 
лицарства, а також день пам’яті та пошани всіх, хто 
впродовж століть боровся за державний суверенітет 
нашої держави. Окрім цього, на це число припали  
ще три великі свята: Покрови Пречистої Богородиці,  
74-та річниця створення Української повстанської армії 
(УПА) та День Українського козацтва.



Подільське слово | №42 (5249)
п'ятниця, 20 жовтня 2017 7слово

Як у Великогаївській ОТГ День 
захисника України святкували
14 жовтня в селі Козівка Великогаївської об’єднаної територіальної громади відбулися 
святкові заходи з нагоди Дня захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці, 75-річчя 
створення Української повстанської армії та 25-ліття освячення пам’ятника Степану Бандері. 
Свято розпочалося із Богослужіння в церкві Святого Миколая Чудотворця.

Невмируща слава героїв-воїнів УПА

Ми ворогів своїх здолаєм, могутні станем і міцні.
Свободу втримаєм роками й складатимем про це пісні.

З давніх-давен людям відомо: «дерево життя» — це гілочка, 
на якій ростуть три листочки. Перший — символ минулого часу, 
другий — сучасного, третій — майбутнього. Зображення «дерева 
життя» зустрічається на каменях далеких часів. Це і свідчить, що 
люди ще в сиву давнину знали про нерозривний взаємозв’язок 
минулого, сучасного, майбутнього. Адже теперішнє — це наслідок 
минулих подій. А в тому, що відбувається сьогодні, народжується 
майбутнє. 

У бібліотеці-філії села Забойки провели 
екскурс-мандрівку «Від козаків до наших 
днів», яка об’єднала всіх три листочки 
дерева життя нашого народу, розкрила 
його героїчний шлях з часів Київської 
Русі до сьогодення. 
В центрі уваги — українське козацтво, його традиції.
День Українського козацтва, День захисника України, 75-та 

річниця створення УПА збігається зі святом Покрови Пресвятої 
Богородиці, яка є заступницею нашого краю і була в особливій по-
шані у запорізьких козаків як захисниця від ворогів.

Ікона Покрови Пречистої Богородиці була в кожному козацько-
му курені. Зображували її і на хоругвах, під якими козаки висту-
пали в походи. Тому не випадково свято розпочали виконанням 
релігійної пісні «Раз зайшов я в храм старенький і ікону там поба-
чив…». Опісля парох села Забойки, отець Тарас Юречко розповів 
про значущість свята Покрови для усіх захисників України. 

Запорізька Січ. Найлегендарніше минуле українського народу, 
його святиня. Синонім свободи, людської і національної гідності, 
талановитості… Все це — про козаків. Через віки чути шелест ко-
зацьких знамен, брязкіт козацької зброї, стогін української землі 
від копит орди, відлуння бою — межі між життям і смертю, між 
минулим і майбутнім.

У козака було дуже небезпечне життя, над ним повсякчас круж-
ляла смерть, тож мати сім’ю за таких обставин означало свідомо 
прирікати її на небезпеку. Жінки плакали, виряджаючи козаків  на 
Січ, у похід, чекали роками на їх повернення, а не дочекавшись – 
знову чекали… Про це йдеться у піснях «Там біля тополі», «У тем-
ному лісі», «Полинова доля».

Екскурс-мандрівка повела усіх гостей та учасників у світ на-
родних пісень, що присвячені козакам і їх рідним. Писав про них і 
Т.Г.Шевченко, зокрема у поезії «Тече вода в синє море». 

Велике розмаїття літературних та історичних творів про Ко-
заччину зібране у книжково-ілюстративній виставці «Біля джерел 
козацької слави». 

Бібліографічний огляд літератури «Народ благословен і процві-
тає, коли своїх героїв пам’ятає» провела під час екскурс-мандрівки 
бібліотекар села Почапинці Христина Баран. Присутні дізнались 
про книги різних авторів, які висвітлюють життя козаків, бороть-
бу воїнів УПА та нинішніх захисників нашої держави. 

На завершення голова сільської ради Марія Степанівна Па-
лига розповіла про нинішніх захисників України, Дмитра За-
плітного і Андрія Капчура, родом із села Забойки. Ці молоді 
воїни самовіданно поклали на вівтар свободи найдорожче — 
своє життя. 

Оксана ТЕЛИХ, завідуюча бібліотекою-філією села Забойки.

Представники районної влади побували 
в родинах загиблих в АТО військово-
службовців та ветеранів ОУН-УПА
Напередодні Дня захисника 

України, 75-ї річниці утворення 
Української повстанської армії, 
Дня українського козацтва та 
Покрови Пресвятої Богороди-
ці голова районної державної 
адміністрації Олександр По-
хилий, заступники голови Тер-
нопільської районної держав-
ної адміністрації Володимир 
Осядач та Андрій Колісник 
відвідали родини героїв, які 
загинули в зоні АТО при вико-
нанні військового обов’язку, зу-
стрілися з близькими загиблих та військовослужбовців, що пере-
бувають у ворожому полоні, ветеранами ОУН-УПА. 

Привітали їх з святами, висловили слова вдячності і співчуття, 
поцікавилися їхніми проблемами, вручили продуктові пакети.

Напередодні дня Покрови в Соборненській ЗОШ І-ІІ ст. ім.В.Гарматія відбулася 
виставка зібраних в рамках проекту «Непоборені» матеріалів, а також шкільна 
конференція-захист пошуково-дослідницьких робіт, присвячених 75-річчю утво-
рення Української повстанської армії. 

Після цього парафіяни пішою 
ходою з хоругвами вирушили до 
пам’ятника Степану Бандері. Там 
отець-декан Василь Брегін від-
правив панахиду та звернувся до 
сторінок історії патріотичного села 
Козівка.

Голова Великогаївської 
об’єднаної територіальної гро-
мади Олег Кохман разом із ке-
руючим справами Тернопіль-
ської районної ради Богданом 
Ящиком та старостами громади 
Надією Салабай, Наталією Бань-
ковською, Миколою Дорошем, 
Ігорем Прусом поклали квіти до 
пам’ятника Степану Бандері.

Богдан Ящик від імені депутат-
ського корпусу районної ради при-
вітав громаду села Козівка із Днем 
захисника України. 

— Не забуваймо у цей день і 
про хлопців-захисників, які нині 
служать та оберігають цілісність 
нашої держави на східних рубежах, 
— закликав Олег Кохман. — Щиро 
прошу кожного чи молитвою, чи 
добрим словом, чи продуктами 
підтримати наших воїнів, яким по-
трібна наша допомога з тилу.

Цього дня у Козівці звучали па-
тріотичні пісні і вірші, які підготува-
ла молодь села для односельчан та 
гостей дійства.

А вже 15 жовтня на центральному стадіоні села Великі Гаї 
відбулася спартакіада з силових видів спорту серед команд 
району та громад. 
Участь у спартакіаді взяли 4 

команди, а саме: Великі Гаї, По-
чапинці, Товстолуг і Байківці. 
Змагання провели з таких видів: 
гирьовий спорт, армспорт, мета-
ння гирі, перетягування каната 
та естафета з мішками. В загаль-
нокомандному заліку команди 
розташувались так: 1 місце — 
Почапинці; 2 місце — Великі Гаї; 
3 місце — Товстолуг. Команди-
переможці нагороджені кубка-
ми, грамотами та медалями.

Презентацію підготував експедиційний 
загін школи під керівництвом педагога-
організатора Оксани Степанівни Волошин та 
вчителя історії Ірини Зеновіївни Шевчук. За-
хищав пошукову роботу учень сьомого класу 
Олександр Шевчук. 

Також шко-
лярі та педа-
гоги взяли 
участь у пана-
хиді за поле-
глими воїнами 
УПА та АТО 
в с. Чернелів-
Руський.
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Купон безкоштовного оголошення

Текст оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова", треба заповнити купон  
і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год. Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

Рубрики:             Куплю            Продам             Послуги            Вважати недійсним

тел./код:

Вітаємо! Справи приватні

Оголошення

З метою утеплення підвалів для проживання людей в зимовий період
ПОТРІБЕН ПІНОПЛАСТ І ШиФЕР  
в селище Миронівське (Світлодарська Дуга, Дебальцеве),  
а також транспорт для доставки.
 0672549506, 09503378089.

Продам
Перший виробник жалюзі в Тернополі

РОЛЕТИ ТКАНИНИ 
РИМСЬКІ ШТОРИ

Сприятливі 
умови для дилерівПП "ВІКТОР"

м. Тернопіль, 
вул. Микулинецька, 46-Б
т./ф. (0352) 25-48-97, 
         (098) 620-82-24

ЖАЛЮЗІ
Водоочищувачі для питної води 
(фільтри) гурт, роздріб, картриджі 
432676, 0673491313
ГБО на авто для всіх типів бензино-
вих двигунів 428220, 0673517555, 
0673510352, www.gaz.te.ua

Автозапчастини 
до бусів

Мерседес «Спринтер», «Віто»
Фольксваген «Транспортер»

Фіат, Рено, Пежо 
та легкових 
автомобілів  

м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 17
Тел.: 22-03-73, (097)130-51-92

На запчастини пральну машинку та 
холодильник 0673661569

Опалювальна техніка
 котли твердопаливні,  •	
електричні, газові 
 конвектори, газові колонки•	
 газові лічильники та плити•	
 електричні обігрівачі•	
 бойлери та ін.•	

м. Тернопіль (ринок «Західний»), 
вул.Об’їзна, 12/5Б

(0352)53-86-36, (098)1277011, (050)8673324

Саджанці та живці високопродуктивної 
чорної смородини. Під час посадки 
надаємо консультації 0973944257

м. Тернопіль. Тел. (067) 354-70-97
www.bearings.te.ua

ПІДШИПНИКИ
ПАСИ КЛИНОВІ

Для імпортних комбайнів

САЛЬНИКИ

Для легкових та вантажних автомобілів
Для промислової та сільськогосподарської техніки

Трактори, мототрактори, мотоблоки, дви-
гуни різних потужностей, обладнання до 
них. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо ще дешев-
ше 0985989484, 493000, 0982591958, 
0666653606, www.tractor_c.com.ua

для питної води
ВодоочищуВачі

м. Тернопіль, пр-т Злуки,53
т./ф. (0352) 43-26-76, 
 тел. моб. (067) 349-13-13

гурт 
роздріб

ГЕЙЗЕР, АКВАФОР, БАР’ЄР, БРІТА, 
АКВАФІЛЬТР, НАША ВОДА

Картриджі Низька 
ціна

Ворота, огорожі, перила, ковані ви-
роби. Від простих до дорогих елітних 
зразків 0971322950, www.fk.te.ua

Продаж та ремонт 
велосипедів з Європи з сервісним 

обслуговуванням 
(050)3776023, (096)6021987

КуПлю
Закуповуємо мед 
 0991426622, 0983098787

Дорого 
землю, городи від 1 га.

Допомагаємо 
в оформленні 

документів на землю:
спадщина, сертифікати.

(068) 862-24-29

оренда
Здам в оренду механічну дільницю, 
площею 100 кв. м (токарне, фрезерне, 
зварювальне обладнання, листогин) та 
офісне приміщення, площею 20 кв. м 
0677005502

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

Ремонт автомобілів, ходова, 
рихтовка на стенді, заміна скла, 

поклейка тріщин 
(050)3776023, (096)6021987

Колектив ПП «Агрофірма «Медо-
бори» щиро вітає з днем народження 
водія Володимира Казимировича 
ЯКиМОВиЧА.

Прийміть найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для Вас ще сотню літ.
Хай над Вами небо буде завжди чистим,
Радісно — на серці, повно — на столі.
Щоб були завжди Ви дужі та здорові,
А душею й серцем вічно молоді!

Щиросердечно вітаємо з 55-річчям 
голову господарства СФГ «Аванто» 
Івана Васильовича МРиЧКА.

В п’ятдесят п’ять розквітає життя,
І душа, наче пташка, співає!
І хоч в юність нема вороття,
Та у серці вона оживає!
Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь – то тепла й золота!
Нехай у гості їдуть завжди діти,
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха!
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне цілує у вуста!
Нехай онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!

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

Іменники Тернопільського ра-
йонного територіального медич-
ного об’єднання — лікар-терапевт 
Мирослав Володимирович САРА-
ПУК, завідуюча ФАПом с. Йосипівка 
Наталія Василівна СТЕЦІЙ, водій 
Сергій Іванович ПАДУРА, сестра 
медична Людмила Володимирів-
на ЛОТОЦЬКА, лікар-кардіолог Лі-
лія Аполлінаріївна БУРКОВСЬКА, 
сестра медична стаціонару Наталія 
Романівна ХРОМОВА, сестра ме-
дична загальної практики — сімейна 
медицина Надія Олегівна КРУП-
СЬКА, столяр Петро Євгенович МА-
ЦЕЛЮХ, сестра медична загальної 
практики — сімейна медицина Оле-
на Євгенівна АНТОНІВ.

Хай будуть з вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

З повагою — колектив ТРТМО.

Щирі вітання з нагоди дня наро-
дження надсилаємо депутату  Тер-
нопільської районної ради Андрію 
Ярославовичу ЗЛОНКЕВиЧУ.

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

З повагою — колеги та друзі.

Колектив працівників відділу 
освіти Тернопільської РДА та ра-
йонного методичного кабінету з 
днем народження щиро вітає голо-
ву районної організації профспілки 
працівників освіти Ігоря Стахо-
вича РАКОЧОГО та методиста з 
навчальних дисциплін районного 
методичного кабінету Ольгу Рома-
нівну ДЕМиДУ.

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

Колектив НВК "Довжанківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" щиро вітає з 
25-річчям працівника садочка Гали-
ну Володимирівну КОТОВиЧ.

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

Щирі вітання з днем народження 
надсилаємо завідуючій бібліотекою-
філією  с. Йосипівка Ганні Семенівні 
ЖУБІЛЬ.

Вітаєм з роками, що завітали 
Сьогодні у Ваше життя! 
Їх всього сорок ми нарахували, 
А зичим дожити у щасті до ста. 
Творіть й висот нових досягайте, 
Міцніє хай сила, квітує краса, 
Щоб всього найкращого в світі зазнати. 
Здоров’я! Любові! Достатку! Добра!

 З повагою — відділ культури РДА, 
районна організація профспілки,

 бібліотечні працівники Тернопільського 
району.

В Тернопільському районі 
триває набір в поліцію на посади 
поліцейських
Основні службові обов’язки:
• забезпечення громадського 

порядку у відповідній зоні реагу-
вання

• здійснення заходів, спрямо-
ваних на розкриття злочинів по 
гарячих слідах, а також протидія 
злочинності

• здійснення превентивної та 
профілактичної діяльності, спря-
мованої на запобігання вчиненню 
адміністративних правопорушень

• забезпечення безпеки дорож-
нього руху та контролю за станом 
дорожньої інфраструктури

• своєчасне реагування на заяви 
та звернення громадян

• вживання заходів для запобі-
гання та припинення насильства в 
сім’ї

• здійснення превентивних за-
ходів (перевірка осіб, що перебува-
ють на обліку Національної поліції)

Бажані якості та навички:
• висока мотивація та орієнтація 

на якісні зміни в державі
• аналітичні здібності, здатність 

систематизувати, узагальнювати 
інформацію, компетентність, кому-
нікабельність

• неупередженість та порядність
• самостійність, організованість, 

відповідальність

• наполегливість, рішучість, стри-
маність, здатність швидко приймати 
рішення в умовах обмеженого часу

• стійкість до стресу, емоційних 
та фізичних навантажень

• вміння аргументовано вислов-
лювати свою думку

• прагнення до розвитку та са-
мовдосконалення

Вимоги до кандидатів: грома-
дянство України,  вільне володіння 
українською мовою, середня осві-
та, вік від 18 років, знання Консти-
туції України, ЗУ «Про Національну 
поліцію», ЗУ «Про запобігання ко-
рупції», Кодексу України «Про ад-
міністративні правопорушення».

Ми пропонуємо: заробітну пла-
ту від 7700 грн (після успішного 
проходження первинної професій-
ної підготовки), соціальне забезпе-
чення згідно з діючим законодав-
ством, професійну підготовку за 
міжнародними стандартами, пер-
спективу кар'єрного росту, мож-
ливість підвищити освітній ступінь 
вищої освіти у вищих навчальних 
закладах зі специфічними умова-
ми навчання, які здійснюють під-
готовку поліцейських.

За детальнішою інформацією 
звертатися за телефоном (098) 
6184503.

Розпочато набір кваліфікованих працівників 
для працевлаштування в Ізраїлі 

Служба зайнятості інформує

Тернопільський міськрайонний 
центр зайнятості проводить ак-
тивну роботу щодо тимчасового 
працевлаштування кваліфікованих 
працівників на ринку праці в Ізра-
їлі. Така можливість надана укра-
їнським громадянам в рамках між-
державної двосторонньої Угоди, 
укладеної між Кабінетом Міністрів 
України та урядом Ізраїлю. 

Відповідно до Угоди визначе-
но 4 сфери для працевлаштуван-
ня висококваліфікованих укра-
їнських фахівців в Ізраїлі:

1) опалубник (промислове бу-
дівництво, обробка деревини), 
обов'язковим є вміння читати пла-
ни будівництва;

2) арматурник (робота з мета-
лом), обов’язковим є вміння читати 
плани будівництва;

3) лицювальник-плиточник (по-

криття стін та підлоги керамічною 
плиткою);

4) штукатур (штукатурні робо-
ти).

Основні вимоги до кандида-
тів: володіння  професійними  на-
вичками, досвід і високий рівень 
здібностей в одній або кількох з ви-
значених професій, громадянство 
України, вік 25-50 років (на дату 
подачі заяви до центру зайнятості),  
ніколи раніше не працював в Ізраї-
лі, не має родичів першої лінії (бать-
ко/мати, дружина/чоловік, діти), які 
проживають чи працюють в Ізраїлі, 
крім рідних братів та сестер, не має 
судимості, фізична та психологіч-
на придатність до інтенсивної фі-
зичної праці в будівельній галузі у 
відповідних кліматичних умовах, 
включаючи роботу на висоті та пе-
реміщення важких предметів.

Документи, які заявник має 
подати для включення його до 
Реєстру кандидатів: паспорт гро-
мадянина України або тимчасове 
посвідчення громадянина України,  
паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон, облікова картка 
платника податків, копії цих доку-
ментів.

Кандидат на працевлаштування 
подає заяву про включення його 
до Реєстру кандидатів на працев-
лаштування в Ізраїлі до базового 
центру зайнятості за місцем про-
живання.

Для отримання більш деталь-
ної інформації звертайтесь у Тер-
нопільський міськрайонний центр 
зайнятості за адресою: м. Терно-
піль, вул. Текстильна, 1 б, Будинок 
праці, каб. №105, №303,
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Продам
Перший виробник жалюзі в Тернополі

РОЛЕТИ ТКАНИНИ 
РИМСЬКІ ШТОРИ

Сприятливі 
умови для дилерівПП "ВІКТОР"

м. Тернопіль, 
вул. Микулинецька, 46-Б
т./ф. (0352) 25-48-97, 
         (098) 620-82-24

ЖАЛЮЗІ
Водоочищувачі для питної води 
(фільтри) гурт, роздріб, картриджі 
432676, 0673491313
ГБО на авто для всіх типів бензино-
вих двигунів 428220, 0673517555, 
0673510352, www.gaz.te.ua

Автозапчастини 
до бусів

Мерседес «Спринтер», «Віто»
Фольксваген «Транспортер»

Фіат, Рено, Пежо 
та легкових 
автомобілів  

м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 17
Тел.: 22-03-73, (097)130-51-92

На запчастини пральну машинку та 
холодильник 0673661569

Опалювальна техніка
 котли твердопаливні,  •	
електричні, газові 
 конвектори, газові колонки•	
 газові лічильники та плити•	
 електричні обігрівачі•	
 бойлери та ін.•	

м. Тернопіль (ринок «Західний»), 
вул.Об’їзна, 12/5Б

(0352)53-86-36, (098)1277011, (050)8673324

Саджанці та живці високопродуктивної 
чорної смородини. Під час посадки 
надаємо консультації 0973944257

м. Тернопіль. Тел. (067) 354-70-97
www.bearings.te.ua

ПІДШИПНИКИ
ПАСИ КЛИНОВІ

Для імпортних комбайнів

САЛЬНИКИ

Для легкових та вантажних автомобілів
Для промислової та сільськогосподарської техніки

Трактори, мототрактори, мотоблоки, дви-
гуни різних потужностей, обладнання до 
них. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо ще дешев-
ше 0985989484, 493000, 0982591958, 
0666653606, www.tractor_c.com.ua

для питної води
ВодоочищуВачі

м. Тернопіль, пр-т Злуки,53
т./ф. (0352) 43-26-76, 
 тел. моб. (067) 349-13-13

гурт 
роздріб

ГЕЙЗЕР, АКВАФОР, БАР’ЄР, БРІТА, 
АКВАФІЛЬТР, НАША ВОДА

Картриджі Низька 
ціна

Ворота, огорожі, перила, ковані ви-
роби. Від простих до дорогих елітних 
зразків 0971322950, www.fk.te.ua

Продаж та ремонт 
велосипедів з Європи з сервісним 

обслуговуванням 
(050)3776023, (096)6021987

КуПлю
Закуповуємо мед 
 0991426622, 0983098787

Дорого 
землю, городи від 1 га.

Допомагаємо 
в оформленні 

документів на землю:
спадщина, сертифікати.

(068) 862-24-29

оренда
Здам в оренду механічну дільницю, 
площею 100 кв. м (токарне, фрезерне, 
зварювальне обладнання, листогин) та 
офісне приміщення, площею 20 кв. м 
0677005502

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

Ремонт автомобілів, ходова, 
рихтовка на стенді, заміна скла, 

поклейка тріщин 
(050)3776023, (096)6021987

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
23 ÆÎÂÒÍß

Â²ÂÒÎÐÎÊ
24 ÆÎÂÒÍß

ÑÅÐÅÄÀ
25 ÆÎÂÒÍß

×ÅÒÂÅÐ
26 ÆÎÂÒÍß

Ï’ßÒÍÈÖß
27 ÆÎÂÒÍß

ÑÓÁÎÒÀ
28 ÆÎÂÒÍß

ÍÅÄ²Ëß
29 ÆÎÂÒÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

06.30, 07.00, 08.20 Ì/ñ “×îðíèé ïiðàò”

08.10 Àãðîåðà

09.30 Ò/ñ “Áîäî”
11.00 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”

04.10 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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

16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ

15.55 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. Ðîêñîëàíà”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 

21.00 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó. Âiä ëþáîâi 
äî iìïi÷ìåíòó” 

01.50 Õ/ô “Âåëèêèé äðóæíié âåëåòåíü”

05.55 Ì/ô

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

10.30, 12.25 Õ/ô “Øóêàéòå æiíêó”
14.15 Õ/ô “Íàé÷àðiâíiøà òà 

íàéïðèâàáëèâiøà”

20.40 Ò/ñ “Ñïîêóñà 2”
00.20 Ò/ñ “Äðóãå æèòòÿ” 

ICTV

14.00, 16.10 Õ/ô “Îñòàííié êîðîëü”
16.25 Õ/ô “Îñîáëèâî íåáåçïå÷íèé” 

21.30 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”

00.50 Õ/ô “Ñiì’ÿíèí”
02.15 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 

04.10 Åâðèêà!

04.40 Ò/ñ “Âiääië 44”

11.05 Õ/ô “Áàëàäà ïðî âiäâàæíîãî 
ëèöàðÿ Àéâåíãî”

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

06.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”

07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
08.00 Ì/ô “Áàëåðèíà”
09.50 Õ/ô “Ìàñêà Çîððî”
11.30 Õ/ô “Ëåãåíäà Çîððî”
14.00 Õ/ô “Îç: Âåëèêèé i Ìîãóòíié”

06.00, 10.00 Ò/ñ “Êðàñóíi Åäiò Óîðòîí”

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

14.00, 01.00 Õ/ô “Ñòðàéêåð”

18.00 Ò/ñ “Áåðêëiñêâåð”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

06.30, 07.00, 08.20 Ì/ñ “×îðíèé ïiðàò”

08.10 Àãðîåðà

11.10 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”

17.15 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

20.25 Íàøi ãðîøi

04.10 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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

16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ

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

17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 

21.00 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó. Âiä ëþáîâi 
äî iìïi÷ìåíòó” 

01.55 Õ/ô “Ïîí÷èê Ëþñÿ” 

05.45 Ì/ô

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

10.30, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Ñïîêóñà 2”

00.20 Ò/ñ “Äðóãå æèòòÿ” 

ICTV

11.10, 13.10 Õ/ô “Ñiì’ÿíèí”

15.05, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
17.30, 21.25 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi” 

22.25, 01.15 Ò/ñ “Æèòòÿ i ïðèãîäè 
Ìèøêà ßïîí÷èêà” 

23.25 Õ/ô “Òåðìiíîâà äîñòàâêà” 
02.10 Ò/ñ “Ñüîìà êàòåãîðiÿ. Êiíåöü 

ñâiòó”

04.00 Åâðèêà!

04.40 Ò/ñ “Âiääië 44” 

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

06.05 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”

07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”

09.00 Ò/ñ “Äðóçi”
12.10 Ò/ñ “Âiä÷àéäóøíi äîìîãîñïîäàðêè”

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Áåðêëiñêâåð” 

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

14.00, 01.00 Õ/ô “Àëiñà i Øàðëi”

22.35, 04.00 Õ/ô “Îïåðàòîð”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

06.30, 07.00, 08.20 Ì/ñ “×îðíèé ïiðàò”

08.10 Àãðîåðà

09.30 Ò/ñ “Áîäî”
11.00 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”

13.50 Íàøi ãðîøi

16.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

04.10 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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

16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ

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

17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 

21.00 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó. Âiä ëþáîâi 
äî iìïi÷ìåíòó” 

01.10 Õ/ô “Ïîí÷èê Ëþñÿ” 

05.40 Ì/ô

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

10.30, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Ñïîêóñà 2”

00.20 Ò/ñ “Äðóãå æèòòÿ” 

ICTV

11.00, 17.30 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi” 
12.00, 13.20 Õ/ô “Òåðìiíîâà 

äîñòàâêà”

15.10, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ” 

21.25 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”
22.25, 01.35 Ò/ñ “Æèòòÿ i ïðèãîäè 

Ìèøêà ßïîí÷èêà” 
23.20 Õ/ô “Êîíãî” 
02.20 Ò/ñ “Ñüîìà êàòåãîðiÿ. Êiíåöü 

ñâiòó” 

03.55 Åâðèêà!

04.40 Ò/ñ “Âiääië 44” 

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

05.40 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”

07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”

09.00 Ò/ñ “Äðóçi”
12.10 Ò/ñ “Âiä÷àéäóøíi äîìîãîñïîäàðêè”

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Áåðêëiñêâåð” 

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

14.00, 01.00 Õ/ô “Áîãè ði÷êîâîãî ñâiòó”

22.40, 04.00 Õ/ô “Âèâåðæåííÿ âóëêàíó” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

06.30, 07.00, 08.20 Ì/ñ “×îðíèé 
ïiðàò”

08.10 Àãðîåðà

09.30 Ò/ñ “Áîäî”
11.00 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”

16.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

19.00 Ä/ô

04.10 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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

16.45, 19.30, 00.30 ÒÑÍ

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

17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ” 

21.00 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó. Âiä ëþáîâi 
äî iìïi÷ìåíòó” 

00.40 Õ/ô “Ðàäíèê” 
04.40 Õ/ô “Ïîí÷èê Ëþñÿ”

05.45 Ì/ô

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

10.30, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Ñïîêóñà 2”

00.20 Ò/ñ “Äðóãå æèòòÿ” 

ICTV

11.05, 17.30 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi” 
12.00, 13.10 Õ/ô “Êîíãî” 

15.10, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ” 

21.25 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”
22.25, 01.50 Ò/ñ “Æèòòÿ i ïðèãîäè 

Ìèøêà ßïîí÷èêà” 
23.30 Õ/ô “Ñåëôëåñ. Öiíà áåçñìåðòÿ” 
02.40 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ-

Àíäæåëåñ”

04.40 Ò/ñ “Âiääië 44” 

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

03.15 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 16+

06.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”

07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”

09.00 Ò/ñ “Äðóçi”
12.15 Ò/ñ “Âiä÷àéäóøíi 

äîìîãîñïîäàðêè” 

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Áåðêëiñêâåð” 

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

22.35, 04.00 Õ/ô “Çíîâó 18” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 01.55 

Íîâèíè

06.30, 07.00, 08.20 Ì/ñ “×îðíèé 
ïiðàò”

08.10 Àãðîåðà

09.30 Ò/ñ “Áîäî”
11.00 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”

16.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

04.10 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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

16.45, 19.30 ÒÑÍ

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

05.45 Ì/ô

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

10.30, 12.25 Ò/ñ “Ñïîêóñà 2” 

ICTV

11.05 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi” 
12.00, 13.20 Õ/ô “Ñåëôëåñ. Öiíà 

áåçñìåðòÿ” 

15.05, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ” 
17.30 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”

04.10 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 

06.25 Õ/ô “Áåðåæiòü ÷îëîâiêiâ!”
08.05, 23.15 Õ/ô “Ï’ÿòü ðîêiâ òà 

îäèí äåíü”
10.05 Õ/ô “Ïðîâiäíèöÿ”

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

03.15 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 

06.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”

07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Áåðêëiñêâåð” 

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

14.00 Õ/ô “Âñå, ÷îãî âîíà õîòiëà”

22.35, 04.00 Õ/ô “×îðíèé ïðèïëèâ” 
01.00 Õ/ô “Ñòðà÷åíi ñâiòàíêè”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 07.05, 09.40 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî 

Áiëîñíiæêó”
06.30, 08.25 Ì/ñ “×îðíèé ïiðàò”
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 

Íîâèíè

13.00 Õ/ô “Çîëîòî”

15.40 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”

04.10 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ

12.00 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó. Âiä ëþáîâi 
äî iìïi÷ìåíòó” 

05.55 Ì/ô

07.20 Õ/ô “Àëåãðî ç âîãíåì”
09.10, 03.25 Õ/ô “Áàëàäà ïðî 

ñîëäàòà”
11.00, 04.45 Õ/ô “Àòèáàòè, éøëè 

ñîëäàòè...”
12.50 Õ/ô “Â áié iäóòü òiëüêè 

“ñòàðèêè”
14.30 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà” 

20.30 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà” 
22.20 Õ/ô “Ëàðãî Âií÷: Ïî÷àòîê”
00.35 Õ/ô “Ñëiïèé îáðié”

ICTV

05.25, 04.15 Åâðèêà!

20.05 Õ/ô “Òðè iêñè”
22.35 Õ/ô “Òðè iêñè 2. Íîâèé ðiâåíü” 
00.35 Õ/ô “Çàëiçíèé ëèöàð” 

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

06.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”
06.50 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”

18.10 Õ/ô “Íîé” 

23.30 Õ/ô “Êíèãà Iëàÿ” 

07.30, 11.50, 14.20, 16.50 

07.35 Õ/ô “Âèøíåâi íî÷i”

11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05 

12.30, 00.30 Õ/ô “Ùàñëèâîãî Ðiçäâà 
ìiñòåð Ëîóðåíñ”

14.30 Ì/ô
15.00 Õ/ô Äèòÿ÷å êiíî.”Ðîçáiéíèêè 

ìèìîâîëi”

18.00, 03.00 Õ/ô “Äàëåêèé ïîñòðië”

21.30, 04.00 Õ/ô “Áóíêåð” 

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 07.05 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî 

Áiëîñíiæêó”
06.30, 08.25 Ì/ñ “×îðíèé ïiðàò”
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 

Íîâèíè

10.50 Õ/ô “Çîëîòî”

17.30 Ò/ñ “Áîäî”

04.10 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

1+1
06.05 ÒÑÍ

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

06.10 Õ/ô “Â áié iäóòü òiëüêè 
“ñòàðèêè”

13.15 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà” 

20.30 Õ/ô “Õîëîäíå ëiòî 53ãî”

23.35 Õ/ô “Ñïðàâè ñåðäå÷íi”
01.30 Õ/ô “Àëåãðî ç âîãíåì”

ICTV

06.10 Ò/ñ “Ñëiä÷i” 
08.10 Ò/ñ “Âiääië 44” 
12.00, 13.00 Õ/ô “Äæóìàíäæè”

14.15 Õ/ô “Òðè iêñè 2. Íîâèé ðiâåíü” 
16.15 Õ/ô “Òðè iêñè” 

20.35 Õ/ô “Ñòðiëåöü”

01.20 Õ/ô “Íi÷íå ÷åðãóâàííÿ” 

05.00 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 

06.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”

10.00 Ì/ô “ÓïñÅ Íîé ñïëèâ”
11.50 Ì/ô “Øðåê 2”
13.40 Õ/ô “Íîé” 

21.00 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð”
23.20 Õ/ô “Ïëîòü + êðîâ” 

06.00 Õ/ô “Âèøíåâi íî÷i”

12.00 Õ/ô Äèòÿ÷å êiíî.”Ðîçáiéíèêè 
ìèìîâîëi”

22.15, 04.15 Õ/ô “Àðìiéñüêèé ïèðiã” 
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Здоров'я і краса Пам'ять

Пам’яті  
Анни Василівни Луців
20 жовтня 2017 року минає 40 днів, відколи 
на 59 році життя відійшла у вічність перша у 
Тернопільському районі жінка, яка очолю-
вала осередок Народного руху України в 
селі Великий Глибочок з 1989 року. 

Народилася Анна Василівна 
17.04.1958 року в с. Великий 
Глибочок Тернопільського ра-
йону. Громадська діячка, куль-
тосвітній  працівник, режисер, 
акторка народного театру, лі-
тератор. У 1976-78 роках — пе-
реможець республіканських і 
всесоюзних фестивалів народ-
ної творчості, краща ведуча 
культурно-художніх програм 
і художнього читання. Навчалася в студіях Київ-
ського драматичного театру ім. Івана Франка (1976-
1977 рр.). У роки навчання знімалася в епізодичних 
ролях у фільмах на кіностудії ім. О. Довженка. За-
кінчила курси медсестер, а також Теребовлянське 
культосвітне училище. 

Від 1972 року — ак-
торка Великоглибо-
чецького народного 
театру. Як режисер 
здійснила постанов-
ку вистави за твором 
Т. Шевченка «Катерина» 
за власним сценарієм. 
Автор статей і публіка-
цій у засобах масової 
інформації. В 2013-2015 

роках працювала завідуючою народним історико-
меморіальним музеєм Ярослава і Слави Стецьків у 
В. Глибочку. До кінця свого короткого життя мріяла, 
що ідеї НРУ будуть втілені в життя. 

Ветерани Народного Руху України, 
І Всеукраїнського товариства « Просвіта»  

ім. Тараса Шевченка, друзі.

Незвичайне застосування звичайного масла
Без вершкового масла на столі не обходиться жодна родина. Однак цей продукт може допомогти й за межами кухні.  
Отже, читайте про несподівані способи використання масла в побуті, про які ви, шановні читачі, навіть не здогадувалися, і застосовуйте їх.

Видаліть сліди від води з 
дерев’яних поверхонь
Часто волога залишає плями на 

дерев’яних поверхнях. Щоб їх видалити, 
доводиться купувати дорогі засоби. На-
багато дешевше намастити пляму на ніч 
маслом, а вранці витерти його з поверхні 
разом із плямою.

Розплутайте ланцюжок
Вузли на ланцюжках і намисті буває 

важко розплутати. Протріть прикраси 
невеликою кількістю масла. Метал стане 

слизьким, що дасть змогу легко впоратися 
з проблемою.

Збережіть цибулю
Іноді потрібно використати лише час-

тину цибулини, особливо, якщо вона ве-
лика. Щоб запобігти псуванню решти, 
намастіть трохи масла на частину, яка за-
лишилася, і цибулина чудово збережеться 
і не висохне.

Відполіруйте шкіру
Аби шкіряні вироби, як-от взуття, ре-

мені, меблі та багато іншого, виглядали 
новими й чистими, протирайте їх маслом, 
використовуючи тканину. Це — ідеальний 
засіб для полірування шкіри.

Запобігайте розливанню води
Часто під час кипіння вода збігає. По-

кладіть невеликий шматочок вершкового 
масла у воду, і вона не буде переливатися 
через край каструлі.

Зробіть гоління більш легким
Нанесіть масло на ділянку, яку будете 

голити. Це зробить гоління швидшим, а 
вашу шкіру гладенькою.

Зніміть каблучку
З будь-яких причин каблучка може за-

стрягнути на пальці. Нанесення невеликої 
кількості масла на палець допоможе їй лег-
ко зісковзнути.

Подовжте термін придатності 
сиру
Сир має обмежений термін придатнос-

ті, оскільки багато факторів спричинюють 
або пришвидшують його псування. Ефек-
тивний спосіб довше зберегти сир свіжим 
— нанести на нього масло й помістити в 
герметичний контейнер.

Змастіть скрипучі двері
Аби скрип дверей не дратував, намастіть 

маслом дверні петлі, і позбудетеся набрид-
ливого шуму.

Видаліть липкі сліди
Часто доволі важко усунути липкі речо-

вини з поверхні. Перевірений спосіб поля-

гає в тому, щоб за допомогою м’якої сервет-
ки протерти поверхню маслом і змити його 
залишки милом і водою.

Витягніть гумку з волосся
Спроба видалити жувальну гумку з во-

лосся може бути вельми проблематичною, 
а іноді навіть потребує поїздки в салон 
краси. Але щоб усунути цю прикру непри-
ємність, потрібно нанести на волосся вели-
ку кількість вершкового масла і залишити 
його на декілька хвилин, після чого гумку 
можна буде легко зняти.

Розріжте липкі продукти
Багато харчових продуктів можуть бути 

липкими через інгредієнти, які вони міс-
тять. Для того, щоб легко їх розрізати, на-
несіть трохи вершкового масла на ніж.

Ковтайте таблетки без проблем
Багато людей вважають, що ковтати 

таблетки важко. Щоб полегшити цю про-
цедуру, покладіть трохи вершкового масла 
на таблетки і проковтніть їх, запиваючи 
водою.

Біль душі
Куди іти? В які іще світи?
У  степ, у ліс, в чорнобильські піски?
В порожню хату, де зігнив поріг
І дах чортополохом весь поріс?
Де вже нема ні матері, ні тата.
Куди не йду, за мною йде земля 
Й отруєні, знеболені поля.
Майбутнє наше — кладовище,
Де посивілий вітер свище,
Де навіть і хрестів нема.
Народ приспали — не співа.
Від болю стогне Україна, 
Славута з горя почорнів.
В багнюці мова, 
Дух мовчить.
Душа моя обурена кричить, 
Кайдани пробує зірвати
І хоче пробудить від снів, 
Господарем покликати у хату
Своїх змордованих синів.

Анна Луців, 1990 р., с В. Глибочок.

У XVIII – ХІХ ст. в країнах Європи народні цілителі плоди 
і кору каштана застосовували як замінник кори хінного де-
рева для лікування малярії, гарячкових станів і амебної ди-
зентерії. Порошком з плодів присипали варикозні виразки, а 
ваннами з відвару подрібнених плодів лікували подагру.

Згодом і лікарі почали використовувати цілющі власти-
вості каштана — не тільки як протигарячковий засіб, а й при 
хронічних проносах, геморої, розширенні вен, захворюван-
нях печінки і шлунково-кишкового тракту, застуді, радику-
літі, при болю в суглобах, захворюваннях як чоловічої, так і 
жіночої репродуктивної системи.

Ліки з каштанів
Нині цілющі властивості каштана добре вивчені, пре-

парати з нього широко застосовують не тільки в народній 
медицині, а й у фармацевтиці. 

Фармацевтична промисловість виробляє численні ліки 
на основі каштана у вигляді мазей, крапель, таблеток, кап-
сул, свічок, навіть препаратів для ін’єкцій, які застосовують 
як засоби очищення та зміцнення судин. Препарати кашта-
на мають протизапальну, протинабрякову, протибольову, 
протисудомну, ранозагоювальну, кровоспинну і бактери-
цидну дію.

Попри те, що в Інтернеті можна знайти чимало 
рецептів приготування настоянок із плодів каштана 
для лікування багатьох недуг, вживати внутрішньо 
препарати на основі каштана можна тільки за 
призначенням лікаря!
Адже можна легко отруїтися або ж спричинити вну-
трішню кровотечу. Вживання препаратів з кінського 
каштана має багато протипоказань: низький рівень 
згортання крові, гіпотонія, виразка шлунка, вагіт-
ність і годування грудьми, захворювання печінки та 
нирок, закрепи тощо.

А от засоби для зовнішніх розтирань можна приготу-
вати й удома. Для цього плоди каштана треба подрібнити, 
зсипати у пляшку з темного скла і залити горілкою або спир-
том (трохи вище від рівня каштанового толокна). Настоюва-
ти в темному місці два тижні, щодня струшуючи. Таке роз-
тирання можна застосовувати як при кашлі, бронхіті, так і 
при радикуліті, болю в суглобах, а також, щоб зняти втому 
і набряк ніг.

Каштан подарує вроду
Каштан широко застосовують і в косметології. Екстракт 

кінського каштана входить до складу багатьох кремів для об-
личчя, бальзамів для ніг і рук, масок і шампунів. Він омоло-
джує шкіру, лікує запалення, поліпшує колір обличчя. Цей 
засіб має антицелюлітний ефект, сприяє розсмоктуванню 
підшкірних крововиливів, поглинає ультрафіолетове випро-
мінювання.

Засоби для волосся з кінським каштаном (шампуні, 
бальзами-ополіскувачі, маски) надають волоссю сили, елас-
тичності, краси, пружності та блиску, зміцнюють волосяні 
цибулини, волосся легко розчісується і вкладається.

Косметику, яка містить екстракт кінського каштана, по-
трібно зберігати в щільно закритій тарі в прохолодному та 
обов’язково захищеному від вологи і прямих сонячних про-
менів місці.

Екстракт каштана можна приготу-
вати самотужки: змолоти очищені ядра 
на борошно і залити 60-процентним 
водним розчином етилового спирту в 
пропорції 1:7. Тримати в темному міс-
ці 1,5 доби, часто струшуючи, а потім 
ретельно відфільтрувати. Отриману 
зеленувату маслянисту масу можна до-
давати до різних косметичних засобів, 
якими ви звикли користуватися.

Масажери з каштанів
Здавна для покращення здоров’я з каштанів робили на-

миста і браслети. Їх носили на шиї при кашлі, бронхіті чи ін-
ших захворюваннях дихальних шляхів, а від головного болю 
обмотували голову.

Японські лікарі радять пацієнтам носити спеціальні жи-
летки, у які вшиті плоди каштанів. Такий незвичайний спо-
сіб лікування покращує стан при бронхіті, туберкульозі та 
інших захворюваннях легенів.

Браслети з каштанів носять навколо хворих суглобів. З 
цією метою потрібно використовувати свіжі плоди, шкара-
лупа яких ще не здерев’яніла. Найлегше зробити отвори за 
допомогою тонкого свердла.

При ревматоїдному артриті радять перебирати в руках 
2-3 каштани. А від болю в спині та в попереку носити їх у 
кишенях. 

Каштани допомагають покращити 
самопочуття та гарно виглядати

Осінь приносить не лише дощі та холод, 
а й багато дарунків і барвистий падолист. 
А ще — восени каштани відкривають 
свої колючі панцирі і дарують нам лис-
кучі плоди, які неможливо не підняти, 
не потримати в долонях, не покласти до 
кишені. Тож з кожної прогулянки парком 
приносимо їх щонайменше жменю. Не 
варто поспішати їх викидати. Адже здав-
на кінський каштан використовували в 
народній медицині. 



Подільське слово | №42 (5249)
п'ятниця, 20 жовтня 2017 11слово

Чемпіоном Тернопільщини з фут-
болу 2017-го року стала команда 
Великогаївської об’єднаної тери-
торіальної громади «Агрон-ОТГ». 
Інший представник Тернопільсько-
го району «ДСО-Поділля» завоював 
срібні нагороди обласного чемпіо-
нату. Водночас «подоляни» є чинним 
володарем Кубка Тернопільщини. 
«Бронзу» вибороли футболісти чорт-
ківського «Кристалу». Кращим бом-
бардиром вищої ліги став нападник 
«Агрон ОТГ» Роман Мельник (12 голів 
у 13-ти матчах). Першу лігу з макси-
мальними показниками (18 перемог 
у 18-ти поєдинках, різниця м’ячів 88-
10) виграла теребовлянська «Нива».

Результати матчів 1/8 фіналу фут-
больного Кубка імені Івана Ви-
шневського: Драганівка – Озерна 
1:0, Дубівці – Великий Глибочок 3:5, 
Великі Бірки – Острів 4:1, Плотича – 
Шляхтинці 1:0, Біла – Велика Березо-
виця 0:8, Соборне – «Динамо» 2:2 (по 
пен. 4:1). Чвертьфінальні поєдинки 
відбудуться в неділю, 22 жовтня.

В оновленому рейтингу Міжна-
родної федерації футболу (ФІФА) 
національна збірна України втра-
тила 6 позицій і займає 30-те міс-
це. Лідером залишилася Німеччина, 
на другій сходинці розташувалася 
Бразилія, трійку замикає Португа-
лія. На 4-й позиції — Аргентина, на 
5-й — Бельгія, на 6-й — Польща. На-
гадаємо, в жовтні підопічні Андрія 
Шевченка провели 2 матчі відбору 
на Чемпіонат світу-2018. «Синьо-
жовті» обіграли Косово 2:0 і з анало-
гічним рахунком поступилися Хор-
ватії, втративши шанси на путівку в 
фінальну частину мундіалю.

Одеський «Чорноморець» переміг 
на власному полі київське «Ди-
намо» (2:1), а донецький «Шахтар» 
на 82-й хвилині вирвав перемогу у 
«Ворскли» з рахунком 3:2. Результа-
ти інших матчів 12-го туру прем’єр-
ліги: «Зірка» – «Карпати» 0:0, «Сталь» 
– «Зоря» 0:1, «Верес» – «Маріуполь» 
1:1, «Олімпік» – «Олександрія» 1:0. 
Трійка лідерів: «Шахтар» — 31 бал, 
«Динамо» — 24, «Ворскла» — 21.

У 16-му турі другої ліги тернопіль-
ська «Нива» на виїзді поступилася 
волочиському «Агробізнесу» з ра-
хунком 5:1. Таким чином господарі 
реваншувалися за поразку 0:1 у пер-
шому колі чемпіонату (єдину для Во-
лочиська цього сезону). Швидкий гол 
головою забив найкращий бомбар-
дир групи А другої ліги, екс-гравець 
«Тернополя» Богдан Семенець. Зго-
дом він оформив хет-трик. «Ниві-
вець» Апанчук закинув шкіряного 
за комірець голкіперу. На останній 
компенсованій до 1-го тайму хвили-
ні Андрій Скакун розстріляв ворота 
після подачі зліва. Подачу з кутово-
го на дальній стійці замкнув Віталій 
Груша — 5:1. Наступний матч «Нива» 
зіграє в неділю, 22 жовтня, у Вишнів-
ці проти хмельницького «Поділля» о 
15:00. Четвірка лідерів: «Агробізнес» 
— 39 балів, «Прикарпаття» (Івано-
Франківськ) — 35, «Нива» (Терно-
піль) — 23, «Нива» (Вінниця) — 21.

Національна збірна України з фут-
болу 10 листопада проведе това-
риський матч проти Словаччини. 
Українці будуть господарями по-
єдинку, місце і дату проведення гри 
визначать згодом.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскопФутбол | Легіонери

Футбол | Скандали

Бійки, вилучення, вибух емоцій
Уже цієї неділі, 22 жовтня, в рамках 13-го туру Прем’єр-ліги київське «Динамо» та донецький «Шахтар» поміряються 
силами на «Олімпійському» в Києві (пряма трансляція о 19:30 на телеканалі «2+2»). Протистояння цих команд, яке 
вболівальники називають «класичним», завжди відзначаються безкомпромісною боротьбою, впертою непоступливіс-
тю і скандальними інцидентами. Обом колективам є що доводити: донеччани намагатимуться реваншувати за прикру 
поразку від «динамівців» у першому колі першого етапу цього чемпіонату (1:0), а кияни прагнуть реабілітуватися за 
несподіваний програш одеському «Чорноморцю» з рахунком 2:1 минулого туру. Напередодні цієї принципової зустрі-
чі пропонуємо згадати найгучніші скандали головної футбольної дуелі України.

Шапка Мірчі Луческу, 
2006-й рік. У листопаді 2006-
го відбувся епізод, який де-
кілька сезонів був головною 
темою жартів «динамівських» 
уболівальників. Наставник 
«Шахтаря» Мірча Луческу тоді 
був настільки незадоволений 
арбітражем матчу, що після 
одного з епізодів кинув на 
футбольне поле свою шапку, 
крикнувши на емоціях: «Браво, 
федераціє!».

Бійка Єзерського та Бан-
гура, 2008-й рік. У фіналі Куб-
ка України в травні 2008-го 
року вихованець львівського 
футболу, колишній захисник 
національної збірної України, 
а сьогодні головний тренер 
юнацької збірної України U-19 
Володимир Єзерський та на той 
час головний бомбардир «Ди-
намо» гвінеєць Ісмаель Бангура 
(з січня 2016-го грає за саудів-
ський «Аль-Раїд») улаштували 
на полі бійку, за що були вилу-
чені з поля. Гравець «гірників» 
легенько штовхнув гвінейця, на 
що той відповів ударом в об-
личчя. Африканця від хуків за-
пального Єзерського, котрий, 
подейкують, колись серйозно 
займався боксом, урятували 
тільки швидкі ноги.

Картинне падіння Кучера і 
вилучення Вукоєвіча, 2009-й 
рік. У жовтні 2009-го «Дина-
мо» і «Шахтар» зійшлися на 
«Донбас-Арені» в рамках чем-
піонату України. На 85-й хви-
лині за рахунку 1:0 на користь 
донеччан червону картку за 
поштовх у спину Олександра 
Кучера отримав хорватський 
хавбек киян Огнєн Вукоєвіч. На 
відео було чітко помітно, що 
першим штовханину розпочав 
українець, тим паче, відповідь 

Огнєна явно не тягнула не ви-
лучення. Втім, Олександр упав 
як підстрелений, після чого ще 
довго пояснював свою поведін-
ку журналістам.

Вилучення Дениса Гарма-
ша Юрієм Ваксом, 2012-й рік.  
Дивний епізод в історії проти-
стояння «Динамо» і «Шахтаря» 
стався у квітні 2012-го. «Динамі-
вець» Денис Гармаш на початку 
зустрічі заробив жовту картку, 
про справедливість якої ніхто 
не сперечався, однак те, що від-

булося згодом, шокувало вбо-
лівальників київського клубу. В 
одному з епізодів Денис отри-
мав пошкодження, після чого 
лікарі вийшли надавати йому 
допомогу. Арбітр матчу скан-
дальний Юрій Вакс мав би по-
просити медиків та футболіста 
залишити поле, але не зробив 
цього і продовжив гру. Через 
хвилину Денис був готовий 
грати і, як належить, побіг за 
бокову лінію, чекаючи дозволу 
рефері. Втім, той не дозволив, 
натомість показавши Гармашу 
другу жовту картку, яка пере-

творилася на червону. В рапор-
ті Вакс трактував дії Дениса як 
«неспортивну поведінку».

Денис Гармаш і його не-
пристойні жести на «Донбас-
Арені», 2012-й рік. У 8-му турі 
сезону 2012/2013 на «Донбас-
Арені» уродженець Луганщини 
Денис Гармаш «відшкварив» 
по-справжньому. Після голу у 
ворота «гірників» Андрія Яр-
моленка, Денис пішов до вбо-
лівальників донецького клубу і 
спочатку показав пальці вниз, 

а потім розмашисто і красно-
мовно продемонстрував фа-
натам «помаранчево-чорних» 
відомий жест «від ліктя». Він 
був у розпачі, адже «динамівці» 
вилетіли з 1/16 Кубка України, 
поступившись принципово-
му супернику з рахунком 1:4. 
Згодом півзахисник «Динамо» 
вибачився, розповідаючи, що 
так він відреагував на постійні 
провокації окремих людей на 
стадіоні. Втім, від покарання 
контрольно-дисциплінарного 
комітету ФФУ його це не вря-
тувало — Денис тоді отримав 

3-матчеву дискваліфікацію.
До слова, тема непристой-

них жестів — доволі часте 
явище у футболі. Так, зокрема, 
скандалом закінчився двобій 
за Суперкубок України влітку 
2011-го. Артем Мілевський, зро-
бивши рахунок 3:1 на користь 
київського клубу, жестами 
змушував помаранчево-чорні 
сектори замовкнути. Форвард 
демонстрував їм два великі 
пальці, опущені вниз. Голкіпер 
Олександр Рибка, захищаючи 
ворота «Шахтаря», показав ди-
намівській торсиді середній 
палець. Згодом він виправдову-
вався, мовляв, палець домалю-
вали у фотошопі. З часом Рибка 
навіть повернувся в «Динамо» 
(сьогодні грає за турецький 
«Кардемір Карабюкспор»).

«Боксер» Мораеш, 2016-й 
рік. Торік у грудні в зустрічі 
«Шахтаря» і «Динамо» на за-
сніженому «Олімпійському» 
зафіксовано перемогу гостей 
з рахунком 3:4. Кияни закінчу-
вали матч удев’ятьох. Київську 
команду підвів Жуніор Мораеш. 
Спочатку він відмахнувся в бо-
ротьбі від Тараса Степаненка, за 
якого вступився Кучер. Жуніор 
відштовхнув Олександра, а далі 
і Даріо Срну. Коли до Мораеша 
підбіг серйозний донбаський 
хлопака Ракицький, за бразиль-
ського форварда «Динамо» ста-
ло лячно. На щастя, футболісти 
заспокоїли Ярослава й відтяг-
нули його подалі від суперника. 
Тоді Жуніор Мораеш достроко-
во завершив сезон, отримавши 
цілком справедливу червону 
картку. У компенсований до 
другого тайму час арбітр також 
вилучив Сергія Рибалку.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Вони стали українцями
Продовжуємо розповідати про іноземних футболістів, котрі свого 
часу отримали український паспорт і виступали за національну 
збірну України.

Артем Мілевський (50 матчів, 8 голів, 
2006-2012). Матч, проведений Артемом 
Мілевським (на фото) в юнацькій збірній 
Білорусі, міг перешкодити екс-нападнику 
київського «Динамо» зіграти за національ-
ну збірну України. Білоруська федерація 
футболу не погоджувалася з його наміром 
виступати за «синьо-жовтих». У підсумку 
конфлікт між двома федераціями було ви-
рішено за посередництва ФІФА — обидві 
сторони підписали меморандум про вза-
єморозуміння, і Білорусь відмовилася від 
Мілевського, який отримав українське гро-
мадянство.

Після успішного виступу за українську 
«молодіжну» Мілевський без досвіду ігор 
за першу команду потрапив у заявку Оле-
га Блохіна на Чемпіонат світу в Німеччині. 
Мілевський грав із Саудівською Аравією і 
Тунісом, але по-справжньому заявив про 
себе в післяматчевій серії пенальті зі Швей-
царією. 21-річний нападник пробивав дру-
гим, після того, як промазав Шевченко, і не 
побоявся виконати «панянку». Артем про-

вів за національну збірну України півсотні 
матчів, з 8-ми голів 2 забив у кваліфікації 
до мундіалю у ворота Андорри. Завершен-
ня кар’єри Мілевського в збірній у 27 років 
збіглося з виходом форварда з київського 
«Динамо».

Олександр Алієв (28 матчів, 6 го-
лів, 2008-2012). Уродженця Хабаровська 
Олександра Алієва, як і Артема Мілев-
ського, привіз у «Динамо» Павло Яковен-
ко. За словами Алієва, він легко погодився 
переїхати до Києва через жахливі умови в 
академії московського «Спартака». Алієв 
не виступав за юнацькі збірні Росії, тому 
загравання в юнацькій, молодіжній та на-
ціональній збірній України для нього від-
бувалося без проблем. У 2012-му році Алі-
єв утратив місце в основі «динамівців», і 
водночас його перестали викликати в роз-
ташування «синьо-жовтих».

Марко Девіч (35 матчів, 7 голів, 2008-
2014). Марко Девіч отримував українське 
громадянство в статусі кращого бомбар-
дира чемпіонату України. Малозабивний 
хавбек із луцької «Волині» наступного 
сезону в «Металісті» перетворився на од-
ного з кращих форвардів чемпіонату і за 
пропозицією керівництва харківського 
клубу прийняв українське громадянство. 
Девіч був у хорошій формі, й Олексій Ми-
хайличенко, який не був шанувальником 

натуралізації, викликав Девіча в збірну. 
Згодом Марко говорив: вибрав Україну на 
знак подяки за те, що вона проявляла до 
нього інтерес, на відміну від байдужої до 
його успіхів Сербії. Його найважливіший 
гол у міжнародній кар’єрі не помітила суд-
дівська бригада матчу з Англією на групо-
вому етапі Євро-2012. Екс-гравець «Мета-
ліста» і донецького «Шахтаря» ввійшов в 
історію хет-триком у ворота Сан-Марино.

Едмар (15 матчів, 1 гол, 2011-2014). 
Едмар отримав українське громадянство, 
провівши 7 сезонів у чемпіонаті Украї-
ни. Бразилець одружився з українкою, з 
якою виховує дітей. Зміна паспорта для 
30-літнього футболіста була обумовлена 
життєвим вибором, а не футбольними 
причинами. Гравець із такими ігровими 
якостями не міг не знадобитися україн-
ській збірній. Кращого дебюту для Едмара 
не придумаєш. Так, Україна програла вдо-
ма Швеції в товариському матчі. Місцем 
проведення гри був Харків і ОСК «Мета-
ліст». Коли Едмар вийшов на поле, зірвав 
овації харківських уболівальників. Едмар 
провів за національну збірну України 
всього 15 поєдинків, але, за його словами, 
надовго їх запам’ятає.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Давно це було, у краї щасливім 
та квітучім. Ніколи не було там хо-
лодно, ніхто не сумував і не журив-
ся. Правив цим краєм цар, що мав 
одну доньку — царівну Осінь. Рос-
ла вона стрункою та гарною: мала 
коси, як золото, очі — як синє небо. 
Коли виповнилося їй вісімнадцять 
років, посватався до неї славний 
лицар Вересень. 

Погодилась Осінь, 
бо припав їй до сер-
ця цей юнак. Лише 
висловила бажання, 
щоб приніс він ве-
сільний подарунок 
— перли заморські. 
Вирушив лицар у 
путь-дорогу, а царів-
на взялась до роботи 
— гаптувати вбрання 
весільне. Була вона 
вмілою та спритною 
— і за якийсь тиж-
день вигаптувала і 
фату, і сукню. Одного дня сиділа 
вона біля вікна світлиці. Раптом 
бачить: вершник скаче до палацу. 
То був чаклун Жовтень. Під'їхав, 
гарцюючи, до вікна й вітається:

— Здрастуй, царівно Осінь! По-
чув я про твою красу незрівнянну, 
і от я біля твоїх ніг. Прошу тебе, 
будь моєю дружиною! Привіз я ве-
сільні подарунки: парчу золоту і 
корали багряні.

Промовляє Жовтень, а водночас 
чарує, чарує — та й зачарував ца-
рівну Осінь. Забула вона свого на-
реченого і дала згоду бути Жовтне-
ві за дружину. Вже й день весілля з 
ним призначила.

От і настав цей день. З усіх усюд 
з'їхалися гості. Лине музика, піс-
ні величальні. Веселяться гості, 
п'ють мед-вино за здоров'я моло-
дих, танцюють, співають. Саме в 
цей час Вересень повернувся з ве-

сільним дарунком. Зупинив коня й 
питає в людей:

— Що це святкують?
— Наша царівна Осінь за Жов-

тня заміж іде! 
Побачила царівна Осінь, що 

небо затягло хмарами, визирнула 
у вікно — а там у траві перли роз-
сипані. Вмить згадала вона про на-
реченого свого і зрозуміла, що була 

зачарованою. У гніві 
кинулась до Жовтня:

— Геть звідси, під-
ступний! Хотів ти 
мене обдурити, так 
знай: не потрібен мені 
ні ти, ні твої подарун-
ки!

Зажурилася Осінь, 
засумувала, але що ж 
робити? Пішла вона 
до мудрого Листопа-
да за порадою, а той і 
каже:

— Не зможеш ти 
повернути назавжди свого синьо-
окого ласкавого Вересня, бо сильні 
чари має Жовтень. Проте позбався 
його подарунків, і тоді через рік 
прийде твій коханий. Однак лише 
на місяць. А зараз заспокойся й 
спочинь.

Так і зробила Осінь. Кинула 
шовки золоті, корали багряні, під-
хопив їх вітер та поніс. Зачепились 
дарунки Жовтня за гілки дерев — і 
стали ті золотисто-багряними, але 
сумною була їхня краса.

Багато води спливло з тих часів. 
Бачили ви, як щороку, наприкінці 
вересня, вкривається земля срі-
блястою памороззю? То Вересень 
дарунки свої Осені приніс. Потім 
знову чаклує Жовтень: золото і ко-
рали — свої принади — по деревах 
розкидає. Плаче, тужить Осінь за 
своїм втраченим нареченим, і вті-
шає її мудрий сивий Листопад.

Царівна Осінь Дитячий майданчик

Знайди відмінності

ЛабіринтОсіння квітка 
Cукню вділа
Рожеву, синю, 
Ніжно-білу.
Стоїть, неначе їжачок,
У неї сотні пелюсток. (Айстра)

Прохолодно. 
Жовкне листя.
Горобина у намисті.
Птах у вирій відлітає.
В яку пору це буває? (Восени)

Чудова квіточка така є,
Чорними брівками моргає.
   (Чорнобривці)

Все похмурішою стає природа,
Почорніли всі городи,
Оголилися ліси,
Змовкли пташок голоси.
Ведмідь заснув в барлозі.
Що за місяць на порозі?

(Жовтень)

Загадки

Без капусти пузо пусте
Саме так. Адже наш щоденний раціон важко уявити без капусти. Страви з неї 
відрізняються розмаїттям й оригінальністю. Корисність цього овочу відома 
усім. А ось у квашеному вигляді вона не тільки насичує організм вітамінами 
і мінералами, а й допомагає забути про вірусні й інфекційні захворювання. 
Якщо звичні способи квашення набридли – спробуйте що-небудь із запропо-
нованих варіантів, порадуйте рідних і близьких незвичайними смаками!
Капуста нашвидкуруч
Інгредієнти: на 3-літрову банку — 4 кг 

капусти, 300-500 г моркви, ½ скл. цукру.
Розсіл: 1 л кип’яченої води, 1,5 ст. л. солі.
Приготування. Нашатковану капусту 

змішати з натертою морквою, вим’яти рука-
ми, щоб капуста дала сік, і щільно вкласти 
в банки. Залити розсолом доверху. Шийку 
банки обв’язати марлею. Через 3 дні злити 
сік, розчинити у ньому цукор і знову влити в 
банки з капустою. Через 3-4 години капусту 
вже можна їсти. Зберігати в холодильнику.

«Оригінальна»
Інгредієнти: 10 кг капусти, 500 г моркви, 

2 стручки гіркого перцю, 4 головки часнику, 
800 г цукру, 400 г солі, 9 л води, насіння кропу 
або кмину, зелень селери або петрушки.

Приготування. Капусту нарізати вели-
кими шматками, видалити качани. Скласти 
в ємність для квашення і залити розсолом 
з води і солі. Покласти гніт і залишити на 4 
дні. Потім капусту подрібнити і перемішати 
з тертою морквою, подрібненим часником, 
гірким перцем, насінням кропу або кмину, 
зеленню. Розсіл процідити, закип’ятити, 
остудити і залити капусту. Залишити під 
гнітом ще на 2 дні, після чого перемішати 
з цукром і розфасувати в 3-літрові банки. 
Зберігати в холоді.

З горілкою і цукром
Квашену звичайним способом капусту 

(на 1 кг капусти – 20-25 г солі, 30 г морк-

ви) дуже щільно вкласти в 3-літрові банки. 
Зверху насипати 3 ст. л. цукру і влити 2 ст. л. 
горілки. Банки закатати. 

З квашеними огірками
Інгредієнти: 1 кг капусти, 500 г квашених 

огірків, 20 г насіння кропу.
Приготування. Бланшувати нашаткова-

ну капусту в киплячому розчині солі (500 г 
солі на 1 л води) протягом 1 хвилини, потім 
відразу ж опустити в крижану воду. Огірки 
натерти на крупній тертці, змішати з капус-
тою, покласти в каструлю, прикрити капус-
тяним листям і покласти зверху невеликий 
гніт. Залишити на 2 доби, не забуваючи про-
тикати дерев’яною паличкою капусту до дна 
посудини для виходу газів. Викласти в бан-
ки і зберігати в прохолодному місці.

В огірковому розсолі
Нашаткувати капусту. Процідити огірко-

вий розсіл і залити капусту так, щоб під гні-
том він виступав поверх капусти. Залишити 
на 3 дні при кімнатній температурі, потім пе-
рекласти в банки, долити розсіл. Помістити  
в холодильник. Через добу капуста готова.

З буряком і хріном
Інгредієнти: 5 кг капусти, 300 г буряків, 

100 г кореня хріну, 100 г часнику, 50 г кореня 
петрушки (можна замінити 1 пучком зелені).

Розсіл: 3 л води, 150 г солі, ⅔ скл. цукру.
Приготування. Нарізати капусту велики-

ми шматками, видаляючи качан, хрін натер-

ти на тертці, петрушку і часник подрібнити, 
буряк нарізати скибочками. Капусту шара-
ми укласти в ємність, перекладаючи хріном, 
буряком і прянощами. Довести до кипіння 
воду, розчинити в ній сіль і цукор, охоло-
дити. Залити капусту, накрити кришкою і 
залишити на 3-5 днів при кімнатній темпе-
ратурі. Готову капусту перекласти в банки і 
зберігати в холоді.

Капуста-асорті
Інгредієнти: 2 кг капусти, 3 шт. морк-

ви, 1 скл. журавлини (свіжої або мороженої), 
½ скл. зеленого винограду, 3 зелених яблука.

Розсіл: 1 л води, ½ скл. олії, 2 ст. л. цу-
кру, 2 ст. л. солі, 1 ст. л. 9% оцту, 4-5 зубків 
часнику.

Приготування. Для розсолу розчинити 
у воді сіль і цукор, влити оцет і олію, дода-
ти вичавлений часник. Нашаткувати капус-
ту, моркву натерти на тертці для корейської 
моркви, яблука нарізати тонкими шматочка-
ми. Перемішати. У каструлю викласти шар 
капусти з морквою та яблуками, шар виногра-
ду, шар журавлини, зверху покласти капусту, 
що залишилася. Залити розсолом, прикрити 
тканиною, зверху покласти гніт і залишити 
на 2 дні. Зберігати в холодному місці.

Гостра
Інгредієнти: 3 кг капусти, 4-5 шт. морк-

ви, 90 г солі, ½ ч. л. чорного меленого перцю,  
½ ч. л. червоного пекучого меленого перцю, 
4-5 зубків часнику.

Розсіл: 1 л води, 70 г солі.
Приготування. Невеликі головки капус-

ти розрізати  на 4 частини. Моркву натерти 
на дрібній тертці, часник вичавити. Перемі-
шати моркву, часник, сіль і перець, натерти 
цією масою кожен листок капусти, намага-
ючись не розламувати четвертинки. Потім 
щільно укласти нафаршировану капусту 
в емальовану каструлю, покласти гніт і за-
лишити на добу. Приготувати розсіл, роз-
чинивши сіль у киплячій воді і остудивши 
його,  залити капусту. Через 3-4 дні гостра 
закуска готова.

З прянощами
Інгредієнти: 1 середній качан капусти, 2 

моркви, 5 горошин чорного перцю, 5 бутонів 
гвоздики, 3-4 лаврових листки, ½ ч. л. черво-
ного меленого перцю, ½ ч. л. чорного меленого 
перцю, 1 ч. л. цукру, 1 ст. л. солі, 1 ст. л. 9% 
оцту.

Приготування. Нашатковану капус-
ту змішати з тертою морквою, спеціями і 
оцтом. Щоб капуста пустила сік, прикрити 
кришкою і залишити при кімнатній темпе-
ратурі на добу. Зберігати в холодному місці.

І наостанку – дві народні прикмети: 
квасити капусту потрібно у ті дні тиж-
ня, в назвах яких є буква «р» (вівторок, 
середа, четвер), а також на зростаючий 
місяць – тоді капуста буде хрусткою і 
соковитою.


