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www.facebook.com/
PodilskeSlovo

www.trrada. te.ua —  
веб-сторінка  

Тернопільської районної ради

Надаємо послуги:
* автовишки;
* екскаватора-навантажувача;
* мініекскаватора з гідромо-

лотом;
* крана-маніпулятора;
* евакуатора (до 10 т.);
* автопричепа;
* доставка сипучих вантажів 

вагою 5-30 тонн. 
Тел. (067) 211-40-40,  
(067) 704-46-94.

Україна – для всіх одна!
Галина ЮРСА – ТРР 

“Джерело”. 
Фото Ярослава СТАРЕПРАВО.

В
ідроджені 24 серпня 
1991 року незалеж-
ність і державність 
України не були 

щасливим дарунком долі чи 
наслідком сприятливого 
збігу політичних обставин. 
Їхні зерна зріли у глибинах 
тисячолітньої історії України 
і проростали навіть у часи 
бездержавності, національ-
ного і соціального гніту. 

До незалежності й держав-
ності Україна йшла довгим, важ-
ким, жертовним шляхом і доро-
го за них заплатила. Це - і дра-
матична доля УНР, і всенародне 
протистояння гітлерівському на-
шестю, і героїчна боротьба УПА, 
і багатостороннє зусилля укра-
їнської еміграції у вільному світі 
задля утримання політичного 
ідеалу самостійності. Незалеж-
ність – заслуга всього народу і 
багатьох його поколінь. Адже 
народ, який пройшов тернистий 
шлях випробувань, зумів висто-
яти і зберегти себе у вогняному 
горнилі революцій, спустошли-
вих війн, братовбивчих конфлік-
тів, нещадних голодоморів і ре-
пресій, підпільної правди і пу-
блічної брехні, народ, який при-
йняв удар Чорнобиля і затулив 
собою від глобальної катастро-
фи людство, виборов право на 
утвердження себе у світі як на-

ції – такий народ має право на 
самостійний цивілізований роз-
виток.

Здобувши незалежність, 
Україна крок за кроком постає 
як суверенна, демократична і 
правова держава. За чверть сто-

ліття в Україні сформувалося 
нове покоління людей, які усві-
домили і сприйняли сучасні реа-
лії та цінності, що базуються на 
принципах демократії, відкрито-
го громадянського суспільства, 
цивілізованих ринкових відно-

син. Україна має потенційно по-
тужний, не обмежений канонами 
і стереотипами минулого, люд-
ський кадровий ресурс, спро-
можний взяти на себе відпові-
дальність за долю держави й 
суспільства і здійснити мрію ба-

гатьох попередніх поколінь, а 
також головну мету сучасників 
– збудувати справді незалежну, 
щасливу і могутню європейську 
Україну.

Продовження на 2 стор.

Учасники святкування 25-річчя незалежності України у будинку культури смт Великі Бірки.

Острівчани гуляли до ранку.
Гучно й весело святкувала 
Великогаївська громада.

Продовження на 10 стор.Продовження на 7 стор.Продовження на 6 стор.

“Серпневі барви”  
у Байківцях.
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День незалежності ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

“Україна — для всіх одна”. Під 
таким гаслом у будинку культури 
смт Великі Бірки відбулися уро-
чистості та святковий концерт з 
нагоди 25-річчя незалежності на-
шої держави. На святкування при-
були люди з усіх сіл Тернопіль-
ського району. У залі були присут-
ні ті, хто творив новітню історію 
України, починаючи з воїнів УПА, 

бійців, які боролися з нацизмом 
на фронтах Другої світової війни, 
свідки та учасники національного 
відродження кінця 80-х – початку 
90-их років, Помаранчевої рево-
люції та революції Гідності, учас-
ники АТО на сході України. Були і 
юні, які про ці події знають лише з 
підручників.

Дійство благословили парохи  
Великих Бірок о. Василь та  
о. Іван.

Вітаючи мешканців району з 

25-річчям незалежності, голова 
РДА Олександр Похилий та голова 
районної ради Андрій Галайко на-
голосили, що цей день україн-
ський народ зустрічає у час най-
важчих випробувань. На сході 
України триває кровопролитна ві-
йна, яка забирає життя найкращих 
її синів. Наш народ демонструє 
нині всьому світу своє прагнення 
до волі і соборності. Українці — 
нація незламних. Тому нас чекає 
лише перемога. Адже воюємо на 

своїй території, не 
загарбуючи чужого. 

Селищний голо-
ва Роман  Мацелюх 
зазначив, що неви-
падково саме у Ве-
ликих Бірках відбу-
ваються урочистості 
з нагоди 25-річчя 
незалежності Украї-
ни. Адже саме у 
цьому патріотично-
му селищі у 1989 
році було створено 
товариство україн-
ської мови ім. Тара-
са Шевченка, яке 
очолив Василь Дячун. 
Ця організація з ча-
сом переросла у На-
родний Рух. Великобірківські акти-
вісти зібрали кошти на побудову 
пам’ятника Тарасові Шевченку. А 
7 квітня 1991 року у селищі було 
піднято національний синьо-
жовтий стяг. Першим представни-
ком Президента у Тернопільсько-
му районі був великобірківчанин 
Роман Сидяга. І саме уродже-
нець Великих Бірок, командир 
мінотральщика “Черкаси” остан-
нім зійшов із корабля під час оку-
пації Криму росіянами, показав-
ши найкращий взірець офіцер-
ської честі та патріотизму. 22 

бійці із Великих Бірок – учасники 
АТО, серед них - добровольці 
Ігор і Богдан Радецькі (батько й 
син), Василь Сентик та інші. Нині 
в Україні відбувається реформа 
місцевого самоврядування, на-
голосив Роман Мацелюх, попри 
труднощі, маємо позитивні зміни 
в цьому напрямку. Основне за-
вдання – відновити свою терито-
ріальну цілісність, припинити ві-
йну.

А продовжилося свято урочис-
тим концертом за участю ама-
торських мистецьких колективів 
тернопільського району.

Україна – для всіх одна!

Голова РДА Олександр Похилий  
та голова районної ради Андрій Галайко 

вітають присутніх зі святом.

На сцені — народний аматорський хор БК с. Настасів.

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”.

21 серпня на Оболоні непо-
далік вулиці Загребля від-
крили та освятили новий ди-
тячий майданчик.

Чин освячення здійснили парох 
церкви святої великомучениці Па-
раскеви П’ятниці о. Василь Ми-
хайлишин та адміністратор пара-
фії Святих верховних апостолів 
Петра і Павла о. Іван Яцик. На 
урочистості з цієї нагоди прийшло 
чимало батьків і дітей, мешканців 
мікрорайону Загребля, які з не-
терпінням чекали цієї події. Як за-
значив селищний голова Великих 

Бірок Роман Мацелюх, майдан-
чик споруджено завдяки співп-
раці депутатів селищної ради, з 
бюджету якої для придбання і 
встановлення надано 50 тисяч 
гривень, і небайдужих батьків, 
меценатів, які допомогли з тех-
нікою та матеріалами, щоб те-
риторія навколо майданчика 
стала ошатною. Відповідно до 
програми розвитку благоу-
строю селища Великі Бірки, 
передбачено розширення ди-
тячого майданчика у централь-
ному сквері й спорудження но-
вого майданчика в районі  

“Агропромтехніки”.

Світ дитинства ●

Подарунок для малечі

Перші відвідувачі.

Великобірківський селищний голова Роман Мацелюх  
(праворуч) і гості на новому дитячому майданчику.

День Державного Прапора ●

У рамках відкритого мис-
тецького фестивалю “Серп-
неві барви”, що відбувся в 
Байківцях 21 серпня, фахів-
ці Тернопільського міськра-
йонного центру зайнятості 
провели профорієнтаційний 
квест “PROFILAND” для  
дітей. 

Діти активно долучилися до 
профорієнтаційних ігор, вправ та 
естафет. 16-17-річні проходили 
комп’ютерне та бланкове тесту-
вання на визначення особливос-
тей характеру в контексті впливу 
на вибір майбутньої професійної 
діяльності.

Учням восьмих-дев’ятих класів 
під час вправи “Опиши професію” 
потрібно було зробити це так, 
щоб лише за зазначенням зна-
ряддь праці, умов роботи, спецо-

дягу тощо мож-
на було відга-
дати її назву.

10-13-річні 
учасники грали-
ся в “Асоціації”, 
визначаючи фах 
за навідними 
п и т а н н я м и : 
“Якого кольору 
ця професія?”, 
“Який запах у 
неї?”, “На що 
схожа?” 

Наймолодші 
учасники заходу 
відгадували за-
гадки і вивчали 
п р и с л і в ’ я , 
пов’язані з на-
звами професій, показували пан-
томіми на професійну тематику. 

Масу позитивних вражень, 

емоцій, а ще подарунки від служ-
би зайнятості отримали діти під 
час квесту.

Квест ●

“PROFILAND” у Байківцях 

У День незалежності, 24 
серпня, в селищі Великі Бір-
ки вперше серед сіл і селищ 
Тернопільщини відбулася не-
пересічна подія – встанов-
лення пам’ятного знака Дер-
жавному Прапору України. 

Автор проекту – видатний архі-
тектор, почесний громадянин Тер-
нополя Данило Чепіль. У камені 
проект реалізував Ігор Глицький. 
До слова, Данило Чепіль, зокрема, 
є автором пам’ятника Степану 
Бандері в Тернополі, що розташо-
ваний на вулиці Замковій, і 
пам’ятника Незалежності на Теа-
тральному майдані.

Національний стяг освятили па-
рох церкви святої великомучениці 
Параскеви П’ятниці о. Василь Ми-
хайлишин і адміністратор парафії 
Святих верховних апостолів Петра 
і Павла о. Іван Яцик.

Право підняти Державний 
Прапор України надали почесно-
му громадянину Великих Бірок, 
Тернополя і Черкас, українському 
військовому моряку, легендарно-
му капітану тральщика “Черкаси” 
Юрію Федашу й учасникам АТО 
на сході України Ігорю Ситнику,  
Андрію Кімошану. Урочисте дій-
ство відбувалося під супровід 
Державного Гімну України у ви-
конанні народного аматорського 
хору будинку культури смт Великі 
Бірки (керівник – заслужений діяч 
мистецтв Михайло М’якуш, кон-
цертмейстер – Володимир Стад-
ник). 

Як зазначив Великобірківський 
селищний голова Роман Мацелюх, 
місце для встановлення пам’ятного 
знака Державному Прапору обра-
ли невипадково, для цього були 

історичні, політичні і законодавчі 
передумови. “25 років тому, в не-
ділю, 7 квітня 1991 року, велико-
бірківчани Роман Сидяга, Василь 
Дячун, Мирон Махінко, Петро Ша-
роварник, Володимир Яловий, ни-
ні, на жаль, покійний Іван Кабарів-
ський уперше підняли у Великих 
Бірках синьо-жовтий прапор. І ви-
брали саме це місце, бо після 
Другої світової війни, коли ще Ве-
ликі Бірки були районним цен-
тром, тут був розташований ра-
йонний відділ НКВС. Тіла полеглих 
Української повстанської армії 
звозили сюди для впізнання, —  
розповів Роман Мацелюх. — Ми 
започаткували традицію, яку ве-
лить нам і законодавство України: 
20-та стаття Конституції України 
проголошує, що державними сим-
волами в Україні є Державні Пра-
пор, Герб і Гімн. Указ Президента 
від 2004 року визначає 23 серпня 
Днем Державного Прапора Украї-
ни, державним святом і рекомен-
дує органам місцевого самовряду-
вання встановити Державні   Пра-
пори  України  на  центральних  
площах і належним  чином обла-
штувати місця встановлення”. 

Звертаючись до присутніх, Ро-
ман Мацелюх подякував усім, хто 
причетний до встановлення 
пам’ятного знака, –  місцевим під-
приємцям, людям доброї волі – 
Володимирові Мазурику, Вікторові 
Шульзі, Олегові Косінському, Оле-
гові і Василеві Клепачам, Ользі 
Осінцевій. 

До слова, проект пам’ятника 
виграв конкурс у Тернопільській 
обласній раді, тож його реалізува-
ли на умовах 50-відсоткового спів-
фінансування. Загальна вартість 
проекту – 51 тисяча гривень.

Державний Прапор 
вшанували у Великих Бірках

Державний Прапор України підняли Юрій Федаш,
 Ігор Ситник та Андрій Кімошан.
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Президент Петро Порошенко ветував закон про амністію у 
2016 році, який поширюється і на учасників антитерористич-
ної операції. Про це свідчить відповідний запис на сайті Верховної 
Ради. Законопрект з пропозиціям глави держави скеровано в пар-
ламент. Президент пропонує, зокрема, привести цей законопроект 
у відповідність до Закону України про амністію, передбачивши не-
можливість застосування амністії до осіб, які вчинили тяжкі злочини. 
Як відомо, Верховна Рада ухвалила відповідний закон 7 липня. Го-
лова парламенту Андрій Парубій зазначав, що цей документ має на 
меті не допустити переслідування учасників антитерористичної опе-
рації. Закон передбачав захист від покарання  за вчинення злочинів, 
що не є особливо тяжкими, особам, які захищали незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України. 

Уряд проголосував за внесення змін до правил встанов-
лення зональних лічильників. Про це повідомив голова НКРЕП 
Дмитро Вовк. “Сьогодні (23 серпня – ред.) була ухвалена довго-
очікувана ініціатива Комісії зі спрощення отримання зональних 
лічильників - постанова Уряду про внесення змін до Правил ко-
ристування електричною енергією для населення”, - зазначив 
він. Відтак  руйнується монополія обленерго з продажу лічильни-
ків та спрощується бюрократія з параметризації. 

Росія відправила на Донбас 55-й гумконвой. “З 6:30 до 
7:25 25 серпня через два контрольних пункти пропуску “Донецьк” 
і “Матвєєв Курган” в Україну в’їхали 70 автомобілів у складі гум-
конвою. Представники української міжвідомчої групи здійснюва-
ли лише візуальне спостереження без виконання контрольних 
функцій”, - повідомив помічник голови Державної прикордонної 
служби України (ДПСУ) Олег Слободян. Під час візуального огля-
ду гумконвою українські прикордонники встановили, що автомо-
білі заповнені максимум на 30%. “Здебільшого, це - медикамен-
ти, продукти харчування, книги. Також два автомобілі завантаже-
ні меблями для кінотеатрів”, — уточнив О.Слободян.

25 серпня в Тернополі зустріли кортеж з тілом загиблого 
в АТО бійця 44 бригади Олександра Дереша. Вшанувати 
пам’ять військовослужбовця прийшли його побратими, волонте-
ри та небайдужі містяни. Молодший лейтенант Олександр Дереш 
загинув 22 серпня у зоні проведення АТО. Він служив у 44 бри-
гаді, яка дислокується в Тернополі. Поховають загиблого у Льво-
ві, звідки він родом. 

Голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр 
Похилий і голова Тернопільської районної ради Андрій Га-
лайко зустрілися  з керуючим справами автономної  республіки 
Аджарія (Грузія) Рамазом Бовквадзе. Відбулася конструктивна 
бесіда стосовно співпраці з Тернопільським районом. Гість ціка-
вився перебігом реформи місцевого самоврядування у краї. У 
бесіді взяли участь голови Байковецької та Великогаївської тери-
торіальних об’єднаних громад Анатолій Кулик і Олег Кохман. 

3 серпня начальник відділу освіти районної державної 
адміністрації Василь Цаль провів засідання колегії відділу 
освіти. В засіданні  взяли участь  голова адміністрації Олександр 
Похилий, його заступник Андрій Колісник, начальник відділу до-
шкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти облдержад-
міністрації Наталія Біловус, керівники  загальноосвітніх навчаль-
них закладів району,  представники педагогічних колективів, 
працівники районного методичного кабінету. На колегії було 
представлено нового головного бухгалтера відділу освіти Галину  
Кравець і претендента на посаду головного спеціаліста відділу 
освіти Ірину Буковську. Також нагородили грамотами вчителя 
Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст. В. Терлецького за досягнуті успіхи в 
організації фізичного й військово-патріотичного виховання учнів-
ської молоді, директора Лучківської ЗОШ І-ІІ ст. М. Мигас, завід-
увача Великоглибочецького ясел-садочка Н. Насипану за зміц-
нення матеріально-технічної бази навчального закладу і якісну 
підготовку до нового навчального року. Основні питання, які роз-
глянули на засіданні колегії, — підсумки діяльності відділу освіти 
й навчальних закладів району в 2015-2016 рр. і завдання на 
2016-2017 рр. 

Привітати жителів приїхали 
очільники області й району, зокре-
ма, голови ОДА Степан Барна і 
обласної ради Віктор Овчарук, 
райради Андрій Галайко і райадмі-
ністрації  Олексанр Похилий, а та-
кож багато інших поважних гостей. 
Побував на святі й директор Де-
партаменту організації застосу-
вання цивільного захисту Держав-
ної служби України з надзвичайних 
ситуацій Михайло Майоров.

“Дуже символічно, що коли вся 
країна відзначає День Державного 
Прапора, ми відкриваємо на тери-
торії вашої громади пожежно-
рятувальну станцію. Це ознака то-
го, що в умовах реформування, 
децентралізації ви прямуєте  пра-
вильним шляхом. Адже відтепер 
зможете забезпечити не лише 
економічний, соціальний розвиток, 
а й захист життя мешканців. Та це 
— лише перший крок. Опираючись 
на досвід наших європейських су-
сідів, маємо надію, що у нас роз-
виватиметься добровольчий рух, 
основною рушійною силою якого 
стануть наші військові, які воюють 
у зоні АТО. Але це все попереду. 
Нині вітаю Великогаївську громаду 
із такою важливою подією. Розви-
тку і процвітання!” — сказав у про-
мові Михайло Майоров.

“Пам’ятаєте, коли починали де-
централізацію, запроваджували 
реформи, скільки було скептиків, 
які не вірили у кращі зміни? Де во-

ни тепер? Мовчки спостерігають, 
як розвиваються, розбудовуються 
громади. За короткий відрізок ча-
су ми відкрили нові ЦНАПи, покра-
щили якість надання первинної 
допомоги, відремонтували дороги, 
провели освітлення вулиць тощо. 
А сьогодні відкриваємо першу по-
жежну станцію, щоб у разі будь-
якої небезпеки мати змогу захис-
тити жителів. Тож уже ніхто не має 
аргументів стверджувати, що шлях 
децентралізації – неправильний. 
Адже нині ми не просто йдемо у 
європейському напрямку, а ство-
рюємо Європу тут, на місцях”, — 
зазначив Олександр Похилий.

“Відкриття місцевої пожежної 
станції у Велигаївській громаді - 
це результат плідної співпраці об-
ласної, місцевої влади й служби 
ДСНС. Маю надію, що з часом 
кількість автотранспорту збіль-
шиться і пожежні машини дислоку-
ватимуться у інших селах. У нас 

ще все попереду!” — оптимістично 
заявив Андрій Галайко.

Після обміну вітальними слова-
ми, вручення подарунків і концерт-
ної програми голова громади ра-
зом із високоповажними гостями 
перерізав стрічку й урочисто від-
крив пожежно-рятувальну части-
ну.

“Мені дуже приємно, що ми 
перші серед новоутворених гро-
мад відкриваємо пожежну стан-
цію. Для цього ми багато працю-
вали, вивчали польський досвід. 
Наші добровольці — молоді, актив-
ні хлопці. Вони одразу  зголосили-
ся, допомагали у впорядкуванні 
пожежного депо. 

Хочу подякувати вам, дорогі 
жителі Великогаївської громади. 
Бо саме завдяки вашій підтримці, 
вірі ми працюємо і маємо гарне 
світле майбутнє”, — підсумував го-
лова громади Олег Андрійович 
Кохман.

Відкрили пожежно-рятувальну станцію

Станом на 21 серпня на 
полях компанії вже засіяно 
більше половини від заплано-
ваного обсягу озимого ріпаку. 
Площа, відведена агрохол-
дингом під цю культуру, при-
близно така сама, як і торік, 
— 20 тис. га. Водночас із за-
вершенням жнив на полях 
“МРІЇ” продовжується активна 
підготовка грунту під посів решти 
озимих культур. Основна частка 
серед них традиційно належить 
озимій пшениці – під неї відведе-
но майже 70 тис. га. Також агро-
холдинг вирощуватиме озимий 
ячмінь на площі майже 1 тис. га. 
Загалом під урожай 2017 року 

компанія відводить під озимі 
культури понад 93 тис. га своїх 
площ.

Новою культурою для компанії 
“МРІЯ Агрохолдинг” цьогоріч ста-
не озиме жито. Про це повідомив 
Віктор Кухарчук, операційний ди-
ректор: “Ми вводимо жито в 
структуру посівів у північній час-

тині земель. Там переважно 
піщані грунти, на яких досяг-
нути бажаної врожайності, 
скажімо, пшениці  неможли-
во. Загалом плануємо сіяти 
жито на 2 тис. га”.

 Також Віктор Кухарчук 
проанонсував чергову по-
ставку нової техніки – трак-
торів IH SteigerQuadtrac 500 
і Case IH M34R2P Magnum 
340. Агрохолдинг “МРІЯ” вже 
другий сезон поспіль наро-
щує свої потужності й заку-
повує технічні новинки, щоб 

ефективніше та якісніше обро-
бляти сільськогосподарські угід-
дя. Технології обробітку, за яки-
ми працює компанія, не руйну-
ють грунт і зберігають у ньому 
вологу. Адже в агрохолдингу пе-
реконані, що робота аграріїв має 
бути відповідальною. 

Агробізнес ●

“МРІЯ” сіє озимі культури

Щоб вшанувати пам’ять свого 
земляка, на захід прийшла чис-
ленна громада села, гості з Тер-
нопільського району й області. 
Освятив меморіальну дошку на 
честь героя і відправив заупокій-
ну панахиду парох Великого Гли-
бочка  о. Михайло. Спогадами 
про Андрія Дрьоміна поділилися 
військовий історик, журналіст, 
побратим “Світляка” Ігор Крочак, 
заступник голови громадської 
ради РДА Василь Івасечко, ди-
ректор музейного комплексу 
славної пам’яті Ярослава Стець-

ка Мирон Сагайдак, сільський 
голова Великого Глибочка Надія 
Зарівна. Дійство вшанували го-
лова РДА Олександр Похилий і 
голова районної ради Андрій Га-
лайко. “Найбільша любов – це 
жертвенна любов, — наголосила, 
зокрема, Надія Зарівна. — Андрій 

був світлою людиною,  завжди 
мав активну життєву позицію, а 
коли прийшов його час, віддав 
найдорожче на алтар незалеж-
ності України”. 

Більше про Андрія Дрьоміна в 
матеріалі “Герої не вмирають!”  
(стор. 4.)

Героям слава! ●

“Світляку” — світла пам’ять

Батьки “Світляка” Сергій та Ярослава Дрьоміни,  
його дідусь Степан Зварич, учасники АТО 

 з Великого Глибочка біля меморіального знака Андрію  
Дрьоміну на алеї його пам’яті у Великому Глибочку.  

Зоряна ДеРкАч.

23 серпня у Великих Гаях 
відбулася важлива подія — 
урочисте відкриття першої 
в новоутворених громадах 
пожежно-рятувальної стан-
ції.

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

“Бути воїном – жити вічно”, 
— викарбувано на пам’ятній 
дошці на честь загиблого в 
АТО Андрія Дрьоміна (по-
зивний “Світляк”), яку від-
крили у Великому Глибочку 
в день святкування 25-
річниці незалежності Украї-
ни. 

В агрохолдингу “МРІЯ” 
розпочали посів озимих 
культур під урожай 2017 
року. 

Під час відкриття пожежно-рятувальної частини у Великих Гаях  
— голова ОДА Степан Барна, голова Тернопільської районної 

ради Андрій Галайко, голова райадміністрації  Олексанр Похилий, 
великогаївський сільський голова Олег кохман. 

У програмі Дня міста  
28 серпня:

9:00 — урочиста літургія у 
Храмі Успіння, вул. Острозько-
го;

12:00 — свято меду у парку 
Національного відродження;

12:00 — ярмарок декоративно-
прикладного мистецтва у парку 
Національного відродження;

12:00 — фестиваль україн-
ської кухні  у парку Національно-
го відродження;

15:00 — концерт переможців і 
лауреатів Всеукраїнських, між-
народних фестивалів і конкурсів 
на Співочому полі;

15:00 — 18:30 — свято замку 
на території Тернопільського 
замку; 

15:30 — мистецька імпреза 
“Крізь терни до зірок” з нагоди 
поповнення Алеї Зірок іменами, 
вул. Сагайдачного;

16:20 — посткросери до Дня 
міста, вул. Сагайдачного у Арт-
Галереї;

17:00 — відкриття меморіаль-
ної дошки на честь Сергія Кузь-
мінського та гурту “Брати Гадю-
кіни” на вул. Сагадачного;

17:00 — “Іменини Волі”. Ви-
ступ “Оркестри Волі”  на Теа-
тральному майдані; 

17:30 — відкриття відпочин-
кової зони “Циганка” на вул. Бі-
лецькій;

18:00 — концерт гуртів “Ті, що 

падають вгору”, Postman, “Львів-
ський танцювальний клуб”, Mr. 
Freeman  на Набережній Терно-
пільського ставу;

19:00 — вшанування та наго-
родження найкращих тернопо-
лян на Співочому полі;

18:00 — фестиваль фарб “Holi 
Fest”;

20:00 — концерт зірок Га-
лицького краю на Співочому по-
лі; 

21:30 — концерт гурту “Мет 
Хетс” на Набережній Тернопіль-
ського ставу; 

21:30 — гала-концерт за учас-
тю Віктора Павліка на Співочому 
полі; 

22:00 — святкова вечірка 
Open Air.  

Упродовж дня також відбува-
тимуться:

фестиваль “Живи активно”,  
присвячений відкриттю оновле-
ного сучасного пляжу “Циганка” 
(острів Циганка);

змагання з футболу “Кубок 
файного міста”;

оглядовий конкурс квіткових 
букетів “Стверджуючи україн-
ське” (парк Національного від-
родження);

Чемпіонат Світу з водно-
моторного спорту;

безпрограшна лотерея від 
Товариства Червоного Хреста 
(парк Національного відро-
дження).

Афіша ●

Тернопіль  
запрошує на свято
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ДРЬОМІН Андрій Сергійович 
(позивний “Світляк”. 03.01.1982 
— 10.08.2014), український вій-
ськовик, рядовий міліції (Мініс-
терство внутрішніх справ Украї-
ни), боєць-гранатометник ба-
тальйону “Азов”. 

Хлопець був єдиною дитиною в 
сім’ї, одружитися не встиг. Працю-
вав у кузні, займався художнім ко-
вальством. Знайомі, згадуючи йо-
го, в один голос називають Андрія 
“Світляком”, світлою, доброю лю-
диною з “золотими” руками. Ка-
жуть, він був щирим патріотом, 
тому ніколи не залишався осто-
ронь боротьби українського наро-
ду за свої права і незалежність. 
Брав участь в акції “Україна без 
Кучми” від УНА-УНСО. Революцію 
Гідності теж відбув на Майдані, а 
згодом добровольцем поїхав у зо-
ну АТО. Служив у одній чоті з чоло-
віком Тетяни Чорновол Миколою 
Березовим, з яким зналися давно. 
Також понад 14 років був знайо-
мий із Андрієм Юркевичем, обоє 
планували служити в одному ба-
тальйоні, але не сталося. Загинув 
“Світляк” 10 серпня 2014 року під 
Іловайськом у ході зіткнення з те-
рористами під час комплексного 
обстрілу позицій українських вій-
ськових. Гармату й кулемет закли-
нило, заглухнув двигун БМП, по 
вояках почали стріляти з кулемета 
“Утьос” та снайпери. В ході бою 
двох військових було вбито, п’ятьох  
поранено. Андрій Дрьомін отримав 
п’ять куль. Загинув разом із Мико-
лою Березовим — той кинувся ря-
тувати Андрія, але теж потрапив 
під обстріл. Поховали героя в рід-
ному селі Великий Глибочок.  Ука-
зом Президента України № 
651/2014 від 14 серпня 2014 р. “за 
особисту мужність і героїзм, вияв-
лені у захисті державного сувере-
нітету та територіальної цілісності 
України”, нагороджений орденом 
“За мужність” III ступеня (посмерт-
но). 

24 серпня 2016 р. у селі Вели-
кий Глибочок заклали алею пам’яті 
Андрія Дрьоміна й освятили мемо-
ріальну дошку на його честь.

ГАРМАТІЙ Володимир Михай-
лович (4 серпня 1992 — 26 лип-
ня 2014) — український військо-
вик, лейтенант, командир міно-
метного взводу 51-ї окремої 
механізованої бригади, військо-
ва частина А2331 (Володимир-
Волинський). 

Народився у Чернелеві-
Руському, де закінчив початкову 
школу, продовжив навчання у ЗОШ 
I-II ст. села Соборне, згодом — у 
Великобірківській ЗОШ I-III ст. — 
гімназії ім. Степана Балея. Брав 

активну участь у подіях на Майдані. 
Навчався на п’ятому курсі факуль-
тету обліку і аудиту Тернопільсько-
го національного економічного уні-
верситету (у 2013 році закінчив 
військову кафедру цього закладу), 
коли його мобілізували до армії у 
квітні того року. Після військової 
служби збирався одружитися.

Служив під Сєвєродонецьком. 
Аби рідні не переживали, у теле-
фонних розмовах заспокоював їх, 
що, мовляв, служить у Миколаєві, у 
нього все гаразд. Майже 2 місяці 
Володя перебував у зоні АТО, а 
рідні і друзі нічого не знали. За 
словами комбата, Володимир Гар-
матій підірвався на міні, з ним було 
ще 7 солдатів. В останню путь Во-
лодю  проводжали 1 серпня. По-
прощатися із героєм прийшли 
майже дві тисячі мешканців із Жов-
тневого, Ступок, Смиківців, Вели-
ких Бірок і Тернополя. 12 травня 
2016 року на одному з корпусів 
ТНЕУ відкрили пам’ятну дошку Во-
лодимирові Гарматію.

ЮРКЕВИЧ Андрій Михайло-
вич (позивний “Грізлі”. 
18.04.1982 — 05.09.2014), укра-
їнський військовик, командир 
2-го взводу 2-ї роти “Захід” 24-
го батальйону територіальної 
оборони “Айдар” МО України. 

Народився в с. Білозірка Лано-
вецького району Тернопільської 
області,  навчався в Тернопільській 
школі № 13. Працював у фірмі 
“Максимум” (Тернопіль). Був бій-
цем спортивного клубу “Характер-
ник” (м. Тернопіль), громадським 
активістом, активним учасником 
Майдану.

Після початку війни на сході 
України вступив до батальйону 
“Айдар” і у його складі брав участь 
у звільненні Луганщини, вів щоден-
ник учасника війни у соціальній 
мережі.

Загинув у засідці терористів на 
ділянці дороги Щастя-Металіст по-
близу села Весела Гора в Луган-
ській області. 5 вересня дві групи 
батальйону висунулися на блок-
пост. Через артобстріл території 
загону довелося відступити в лісо-
смугу, а потім машина з бійцями 
виїхала в бік Щастя. У ній було 12 
бійців першої групи “Термінатора“ 
та 11 бійців другої під командуван-
ням Андрія Юркевича. Проїхавши 
поворот на Кольорові піски, через 
1-1,5 км вони під’їхали до блок-
поста, на якому майорів україн-
ський прапор. Командир групи, 
вийшов із машини і підійшов до 
постового. На його питання “Хто 
такі?” відповів: “Ми — “Айдар”. “Ай-
дар!” — крикнув постовий, і водно-
час із блок-поста відкрили вогонь 
по машині бійців. Один із поране-
них дістався до вояків 80-ї бригади 
і добровольців. Десантники кину-
лися на допомогу айдарівцям, вле-
тіли на блок-пост, зав’язався бій. 
Підбили танк і БТР противника, 
зруйнували споруди блок-поста і 
пішли далі в напрямку Щастя.

Поховали  Андрія  Юркевича 11 
вересня на Микулинецькому цвин-

тарі. Поминальні служби відбулися 
в с. Підгороднє, де останнім часом 
проживала його сім’я, та в Архіка-
тедральному соборі Тернополя.

11 листопада 2014 року в дер-
жавному архіві Тернопільської об-
ласті відбулася презентація книги 
спогадів про Майдан і революцію 
Гідності Андрія Юркевича “Моя ре-
волюція” (ВЦ “Вектор”, наклад 50 
примірників). 17 квітня 2015 року в 
Тернопільському прес-клубі дру-
жина Андрія Христина презентува-
ла перевидання книги “Моя рево-
люція” (наклад — 2500  прим.) Ан-
дрій закінчив писати оповідь за два 
тижні до того, як піти на схід до-
бровольцем. Писав уночі: “Мушу 
встигнути це зробити, інакше мене 
замучить совість”.

Указом Президента України № 
365/2015 від 28 червня 2015 року 
“за особисту мужність і високий 
професіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та тери-
торіальної цілісності України, ві-
рність військовій присязі” нагоро-
джений орденом “За мужність” III 
ступеня (посмертно). Указом № 12 
від 15 січня 2016 р. нагороджений 
відзнакою “Народний Герой Украї-
ни” (посмертно). Нагороджений 
нагрудним знаком “За оборону Лу-
ганського аеропорту” (посмертно). 
18 серпня 2015 р. рішенням Тер-
нопільської міської ради присвоє-
но звання “Почесний громадянин 
Тернополя” (посмертно).

КАПЧУР Андрій Володимиро-
вич (22.05.1980 — 25.01.2015), 
солдат, оператор-навідник 128-ї 
гірсько-піхотної бригади (Мука-
чеве). 

Андрій народився в с. Забойки,  
виріс у  багатодітній сім’ї, де, крім 
нього, було ще шестеро братів і 
п’ятеро сестер. До війни працював 
у сусідньому селі Драганівка в сто-
лярному цеху на підприємстві “Ку-
зя”, що займається виготовленням 
дитячих ліжок. Призваний за мобі-
лізацією в серпні 2014 року. Після 
навчань у Мукачевому його підроз-
діл відправили в зону АТО, спочат-
ку в Попасну, потім під Дебальце-
ве. Воював разом із односельцем 
Дмитром Заплітним.

Востаннє на зв’язок із рідними 
виходив 21 січня 2015. Загинув 25 
січня  у бою на опорному пункті 
“Валера” (висота 307,5) поблизу 
села Санжарівка (Донецька об-
ласть) неподалік Дебальцевого.  
Довший час вважався безвісти 
зниклим. Тіло Андрія Капчура упіз-
нали лише у травні минулого року 
за ДНК-тестом. Похований у рідно-
му селі 19 серпня. Указом Прези-
дента України № 76\2016 від 01 
березня “Про відзначення держав-
ними нагородами України” “за осо-
бисту мужність і високий професі-
оналізм, виявлені у захисті держав-
ного суверенітету та територіаль-
ної цілісності України, вірність вій-
ськовій присязі солдата КАПЧУРА 
Андрія Володимировича (посмерт-
но) нагороджено орденом “За 
мужність” ІІІ ступеня”.

ЗАПЛІТНИЙ Дмитро Іванович 
(08.06.1983 — 28.01.2015), 
український військовик, молод-
ший сержант 128-ї гірсько-
піхотної бригади (Мукачеве). 
Загинув 28 січня 2015 під час 
артилерійського обстрілу в Шах-
тарському районі Донецької об-
ласті (неподалік Дебальцевого).

 Дмитро був найстаршим у 
багатодітній сім’ї. Багато часу 
проводив з молодшим братом 
Павлом та двоюрідними - Тара-
сом, Павлом і Василем, які були 
для нього, немов рідні. Дуже 
любив свою наймолодшу сестру 
Оксану. Одруженим не був.

Проживав у Тернополі. На-
вчався у Тернопільській загаль-
ноосвітній школі № 26 (1-9 кла-
си), закінчив Тернопільське ви-
ще професійне училище № 4 
імені Михайла Паращука за спе-
ціальністю “Столяр із виготов-
лення художніх виробів з дере-
вини”. Займався греко-
римською боротьбою. Похова-
ний у с.Забойки, звідки родом 
його мати, де й сам Дмитро 
часто перебував, мав там дру-
зів.

За особисту мужність і геро-
їзм, виявлені у захисті держав-
ного суверенітету та територі-
альної цілісності України, по-
смертно нагороджений орденом 
“За мужність” ІІІ ступеня. У 2015 
року йому присвоєно звання  
“Почесний громадянин Терно-
поля”. 21 вересня 2015 року на 
фасаді школи, де навчався Дми-
тро, відкрили пам’ятну дошку.

ВІТИШИН Іван Васильович 
(позивний “Тесть”. 14 верес-
ня 1976 — 20 січня 2015) — 
український військовик, стар-
ший сержант 80-ї окремої ае-
ромобільної бригади.

Народився у Великій Луці, 
навчався (1-8 класи) в Терно-
пільській загальноосвітній школі 
№ 8, згодом у  Тернопільському  
вищому професійному  училищі  
№ 4 імені М. Паращука, за фа-
хом — столяр-тесля. Після за-
кінчення училища служив у 
спецназі в Криму.

 Поранений орієнтовно 19 
січня 2015 у новому терміналі 
аеропорту Донецька, помер 20 
січня (в ніч на 21-е) з  думками 
про родину і дітей. Його так і 
знайшли: з фотографіями до-
ньок у долоні — Софії, Олексан-
дри, Марії.  Прощальна літургія 
відбулася 19 лютого 2015 року в 
смт Велика Березовиця, похо-
вали Івана Вітишина на кладо-
вищі в рідній Великій Луці. 5 
липня 2015 року у Великій Бе-
резовиці, на стіні будинку, в 
якому жив Іван Вітишин, відкри-
ли меморіальну дошку. 14 ве-
ресня 2015 року пам’ятну дошку 
встановили і на фасаді Терно-
пільської ЗОШ № 8. Указом 
Президента України № 282/2015 
від 23 травня 2015 року “за осо-
бисту мужність і високий про-
фесіоналізм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та те-
риторіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі” на-
городжений орденом “За муж-
ність” III ступеня (посмертно). 
Указом № 12 від 15 січня 2016 
р. нагороджений відзнакою “На-
родний Герой України” (по-
смертно). Нагороджений на-
грудним знаком “За оборону 
Донецького аеропорту” (по-
смертно).

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ? Та ні, 
на жаль, вмирають. Не доживши 
і не докохавши, мов підстрелені 
на злеті птахи, падають на рідну 
землю, яку захищали до остан-
нього свого подиху. Спасибі 
вам, хлопці, за ваш неймовір-
ний подвиг! Низький  уклін ва-
шим матерям за те, що вирос-
тили вас справжніми чоловіка-
ми. 

Герої не вмирають!
Цього тижня наша держава відсвяткувала День незалежності. З 
фестивалями, концертами, виставками, парадами. Гучно… Як- 
не-як —  25 років. Так уже історично склалося, що кожна країна, 
яка здобуває незалежність, має перегорнути сторінку своєї іс-
торії, написану кров’ю. Наша незалежність нам дісталася якось 
несподівано, внаслідок невдалого  путчу в Москві. Впала з бар-
ського столу, як казав колись Леонід Кравчук. 22 роки Україна 
жила як рудиментарна радянська республіка з декоративними 
атрибутами суверенітету. Боротьба за справжню незалежність 
розпочалася на Майдані і продовжується тепер на Донбасі. І са-
ме сьогодні ми проходимо той розлом, який відділяє поняття 
території від  поняття держави і нації, а прапор, герб і гімн з 
атрибутів перетворюються на святині, за які проливають кров. 
Так, свою ціну крові Україна сплатила сповна. І нині ми хочемо 
вшанувати своїх земляків, звичайних  хлопців, які були нашими 
сусідами, вчилися у тих самих школах, що й ми, ходили тими 
самими дорогами, працювали, кохали, мріяли, любили своїх 
рідних і свою країну й одного дня віддали за її соборність і неза-
лежність  найдорожче, що  у них було, — своє життя.

Любила життя. Любила 
отой “сором’язливий ві-
тер”, що “очистив сіре не-
бо й  заснув серед зірок”. 
Любила чорнобривці, у яких 
“запах теплоти”. Любила 
щиро свій дім, свою хату, 
котра “усім гостинна і бага-
та, де сплять у закутках 
казки”. Любила осінь, що, 
мов дівчина, “із мрій наро-
джує дійсність”.

Любила свою рідну матусю, 
свою “голубку сизу”.

Любила… І на високий 
п’єдестал життя Мар’яна Руда-
кевич підносила кохання:

Коли частіше серце 
твоє б’ється,

Коли себе картаєш за слова,
Коли кохаєш щиро, 

то здається,
Що важливішого у Всесвіті —

 нема…
Та на превеликий жаль, за-

надто рано Вічність розкрила 
перед талановитою поетесою 
свої обійми…

Народилась Мар’яна Рудаке-
вич 24 серпня 1986 року у селі 
Почапинці Тернопільського ра-
йону. Тут минуло її коротке ди-
тинство. Навчалась у місцевій 
школі. На “відмінно” у 2001 році 
закінчила музичну школу з класу 
бандури. Була активним допису-
вачем газет “Вільне життя”, “По-
дільське слово”, “Божий сіяч”.

У 2002 році стала членом мо-
лодіжного літературного 
об’єднання при Тернопільській 
обласній організації Спілки пись-
менників України. Активна, твор-
ча особистість. Виконавча. Чес-
на. Вимоглива.

Мар’яни Рудакевич не стало 
27 травня 2003 року. Трагічно 
обірвалося таке прекрасне мо-
лоде життя.

У серпні 2004 року була ви-
дана її збірка “Сонячна симфо-
нія”, у яку ввійшли понад двісті 
поезій.

14 вересня 2004 року Мар’яну 
(посмертно) прийнято у члени 
Національної спілки письменни-
ків України. Згодом — нагоро-
джено літературною премією ім. 
Степана Будного. Багато поезій 
Мар’яни покладено на музику. 
Збірка “Сонячна симфонія” вже 
двічі перевидавалася, тому що 
розходилась миттєво. І це не-
дарма. Читаєш її поезії, написа-
ні у 15-17 літ, а яка актуальність 
бринить у її рядках.

Ось, до прикладу, у вірші  
“Собор наших сердець”:

Єднаймося, друзі, побратими,
Заради миру і людей,
Заради щастя, волі, віри,
Заради внуків і дітей.
Єднаймося серцями і душею,
Бо ворог в засідці не спить,
Бо гріх буде перед землею,
І перед Богом, і ріднею,
Якщо не станемо умить!..

Жанна ЮЗВА,  
член національної спілки 

письменників України,  
смт  Підволочиськ.

Мар’яна 
любила 
життя…

24 серпня 2016 
року їй було б 30…
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За  п’ять місяців цього року 
Острівська сільська рада 
виконала річний бюджет. У 
селі діє багато підприємств, 
які наповнюють місцеву каз-
ну. В Острові ремонтують 
дороги. Це відомий далеко 
за межами нашої держави 
духовний центр, який часто 
називають малою Зарвани-
цею. Сьогодні про успіхи та 
випробування, які випали на 
долю острівчан, розповідає 
сільський голова Острова 
Богдан Піщатін. 

— Зазвичай, люди хочуть 
мати свого голову, тобто од-
носельчанина. Ви “свій” голо-
ва для Острова?

— Судіть самі (усміхається). Я 
корінний острівчанин. Народився 
10 січня 1965 року. Закінчив міс-
цеву восьмирічку, бо тоді ще не 
було в Острові десятирічки. По-
тім навчався в Буцневі. Моє жит-
тя пов’язане зі спортом. У 
дев’ятнадцять років отримав 
звання “Майстер спорту” з лиж-
них гонок. Брав участь у 
Спартакіаді народів СРСР 
(1986 рік).  Багаторазо-
вий призер чемпіонатів 
України. Навчався у Киє-
ві в інституті фізкультури, 
а в 1992 році закінчив 
Т е р н о п і л ь с ь к и й 
фінансово-економічний 
інститут. 15 років працю-
вав у податковій службі.

— А потім?
— Був обраний на по-

саду сільського голови у 
2006 році.

— Ви цього хотіли?
— Мене про це попро-

сили люди. Відчуваючи 
велику відповідальність, 
звичайно, сумнівався, чи 
йти з насидженого місця. 
Але мені довіряли, всіля-
ко підтримували.

— Які були ваші пер-
ші кроки на цій поса-
ді?

— Найважливішим, на 
мою думку, було затвер-
дження генплану села 
Острів. Ми почали це ро-
бити у 2006 і закінчили 
лише у 2011. П’ять років 
безкінечної паперової 
тяганини, бюрократії, на-
решті, закінчились. Най-
складнішим було ввести 
в план села статті про діяльність 
підприємства “Ветсанзавод”, 
м’ясокомбінату і асфальтного за-
воду. Вся проблема була у ви-
значенні захисних зон протяжніс-
тю 1 кілометр. Але тоді село за-
лишилося б практично без нічо-
го, і ми на це не погоджувались. 
Тому визначили для “Ветсанза-
воду” захисну зону 500, а для 
асфальтного – 300 метрів. 

— Який фінансовий стан вам 
дістався від попередників? Чи 
вистачало коштів на утриман-
ня соціальної сфери села? Чи 
дотаційною була Острівська 
сільська рада?

— У 2006 році річний бюджет 
становив півтора мільйона гри-
вень. З них  вилучали 600 – 800 
тисяч. Ніяк не міг зрозуміти, чому 
так роблять. Адже лише на утри-
мання дитячого садочка у Остро-
ві треба було 700 тисяч. А в нас 
їх забирали. Просив роз’яснення 
від вищих інстанцій, чому так від-
бувається. Казали, що все за за-
коном. Вимагав показати мені ті 
“закони”, а вони лише розводили 
руками.

— Нині Острівська сільська 
рада – одна з найпотужніших у 
Тернопільському районі, а ви 
маєте авторитет відповідаль-
ного господарника. З яких 
надходжень формуєте місцеву 
казну? 

— Дякую за високу оцінку, 
проте це не моя особиста заслу-
га. Це все наші депутати сіль-
ської ради, патріоти, які пере-
ймаються проблемами села. 

Апарат сільської ради – колектив 
професіоналів. Якщо є успіхи, то 
це - наша спільна заслуга, а не 
моя особиста. У нас нині достат-
ньо коштів для розвитку села. Ми 
живемо за рахунок акцизного 
збору, плати за оренду землі фі-
зичними та юридичними особа-
ми, податку на нерухомість. Ва-
гома частка (60%) у наповненні 
бюджету Острівської сільської 
ради припадає саме на податок 
за землю. До 2014 року до міс-
цевої казни надходив податок з 
доходів фізичних осіб, але, згід-
но з реформою місцевого само-
врядування, коли село ввійде до 
об’єднаної територіальної гро-
мади, цей податок залишати-
меться у сільському бюджеті. 
Скоро у нас запрацює завод із 
виробництва газоблоків. Він бу-
де другим після подібного під-
приємства у Броварах Київської 
області. Це – і вагомий внесок  
до сільського бюджету, і додат-
кові робочі місця. На підприєм-
стві працюватимуть більше тися-
чі робітників. 

— Чи допоміг вам досвід ро-
боти у податковій службі?    

— Звичайно.
— Деякі підприємці, котрі 

розгорнули діяльність на тери-
торії Острівської сільської ра-
ди, скаржаться, ніби ви стягу-
єте з них непомірні податки. 

— А хіба це в моїй компетен-
ції? (Усміхається.)  Згідно із за-
конодавством, податкова ставка 
з діяльності підприємств стано-
вить 3-12%. Острівські підприєм-
ці платять 7%. До кожного здій-
снюємо індивідуальний підхід. 
Дослухаємося до думки депута-
тів. Зважуємо, ухвалюємо рішен-
ня, голосуємо. Усе прозоро. Чо-
му підприємці мають платити 

менше? Кожен нині хоче, 
щоб село багатіло, за-
можнішими ставали лю-
ди. А за рахунок чого? 
Підприємці, які здійсню-
ють діяльність на терито-
рії сільської ради, мають 
справно платити подат-
ки, які потім до них по-
вертаються як соціальні 
блага. Так усюди в циві-
лізованих країнах. А в 
нас намагаються прихо-
вувати свої доходи, ви-
плачувати зарплату “в 
конвертах”, а потім скар-
жаться, що немає посту-
пу. А його і не буде. По-
вертаючись до вашого 
запитання, зауважу, що 
ми практикуємо змен-
шення податкової ставки 
для підприємців, якщо 
вони справно платять 
податки, беруть активну 
участь у житті села.

— Отже, ви поважає-
те спонсорів?

— З цього приводу я 
завжди кажу підприєм-
цям: “Платіть справно 
податки, і вам не треба 
буде думати, як допома-

гати школі, медичним за-
кладам, культурі, ремонту-
вати дороги.

— Багато неприємностей 
село мало від підприємства 
“Ветсанзавод”. Чи справа, на-
решті, пішла на краще?

— “Ветсанзавод”, а в народі 
його називають костомельний, – 
це справжня біда не лише для 
нашого села, а й для всіх, хто 
проїжджає біля нього. Про його 
діяльність вже багато писали. 
Але поки що все по-старому. Не-
давно на підприємстві побували 
народний депутат України Тарас 
Юрик і голова Тернопільської 
райдержадміністрації Олександр 
Похилий. Ми написали офіційне 
звернення про закриття або ре-
конструкцію цього підприємства. 

Справа в тому, що у виробництві 
задіяні лише кістки тварин, які 
просто закидають дровами й 
спалюють. А решта того, що ко-
лись було твариною, просто не-
ба лежить і розкладається. Нині 
на “Ветсанзаводі” є понад 25 ти-
сяч тонн мертвечини. Дехто про-
понує закрити підприємство. Але 
тоді ми матимемо ще більше 
проблем, бо мертвих тварин ви-
кидатимуть у лісосмуги, на поля. 
Вивчивши цю складну ситуацію, 
дієву підтримку нам обіцяли Та-
рас Юрик і місцеве керівництво. 
Вже сьогодні на “Ветсанзаводі” 
підключено газ. Надіємось, що 
справу доведуть до кінця.

— В Україні набрала темпів 
реформа місцевого самовря-
дування. У якій об’єднаній те-
риторіальній громаді бачите 
своє село? З яким центром? 
Чи звертались до вас з інших 
сіл з приводу об’єднання?

— Звертались. Вже був гото-
вий пакет документів щодо утво-
рення на теренах Тернопільсько-
го району нової об’єднаної тери-
торіальної громади, до складу 
якої мали увійти села Миролю-
бівка, Лучка, Велика Лука, Наста-
сів, Мар’янівка, Йосипівка, Буц-
нів, Серединки, Петриків, Миш-
ковичі з центром у Острові. Але 
на сесії Мишковицької сільської 
ради відмінили це рішення. Нині 
Велика Березовиця хоче приєд-
нати до себе село Острів, інші 
села й стати центром громади. 
Ми не згідні з таким рішенням, 
бо бачимо себе центром 
об’єднаної територіальної гро-
мади, куди ввійдуть Петриків, 
Буцнів, Серединки. Вважаємо, 
що це буде сильна і самодостат-
ня громада. Ми вже маємо біль-
ше 8,5 тисяч населення, а буде 

ще більше за рахунок населення 
новобудов у Острові.

— Які основні проблеми у 
селі ще не вирішені?     

— Наш дитячий садочок став 
затісним. Заплановано будівни-
цтво двох садочків на новобудо-
вах і школи на 700 учнів. Адже в 
майбутньому кількість жителів 
Острова зросте на 6,5 тисяч жи-
телів. Не всі дороги в селі відре-
монтовані.

— Що вдалося зробити?
— Капітально відремонтували 

дорогу і тротуар на вулицях Шкіль-
на, Дачна, Жовтнева. Закупили й 
встановили три дитячі майданчи-
ки. Придбали нові концертні кос-
тюми для народного аматорсько-
го хору “Журавка”. До речі, цей 
колектив візьме участь у зйомках 
програми Фольк Music з народ-
ною артисткою України Оксаною 
Пекун. Надаємо кошти на лікуван-
ня наших односельчан. Навіть 
прості операції стали людям не по 
кишені. Острівська сільська рада 
– чи не єдина у Тернопільському 
районі, з бюджету якої надходять 
кошти на оплату освітлення ву-
лиць і вивезення сміття. Для цього 
витрачаємо понад 100 тисяч гри-
вень на рік.

— Чим поясните той факт, 
що багато сіл Тернопільського 
району цього року значно пе-
ревиконали план надходжень?

— А чому все має бути лише 
погано? Багато хто, як кажуть, 
відчувши благодатний вітер змін, 
почав працювати по-новому. Ми 
з нашими депутатами ще напри-
кінці минулого року це передба-
чали, тому хотіли значно збіль-
шити план надходжень. Але нам 
не дали цього зробити. А за під-
сумками півріччя стало зрозумі-
ло, що наша Острівська сільська 

рада виконала річний план над-
ходжень навіть за п’ять місяців. 
Від цього ми були навіть злегка 
шоковані. Отже, ще не все так 
погано у нашому домі й країні. 
Значить, можемо і вміємо пра-
цювати!

— Кажуть, не хлібом єдиним 
живе людина…

— Будете запитувати про ду-
ховне? Дійсно, те, що в Острові є 
духовний центр біля цілющого 
джерела, де проходять прощі, 
відпусти, дуже впливає на наше 
життя. Відчуваємо Божий захист. 
Маємо хороших парохів – о. Ми-
рослава й о. Василя. Вони за-
ймаються духовним просвітни-
цтвом мирян, багато моляться. 
Це і є та основа, на якій будуєть-
ся все, про що ми з вами говори-
ли раніше. Є благословення - бу-
де і все інше.

— Дякую за розмову, Богда-
не Петровичу, і співпрацю, 
сподіваюся, не востаннє.

Спілкувалася  
Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”.  

Богдан Піщатін:  
“Добробут настане лише тоді, коли  

кожен буде справно платити податки”

Острівський сільський голова Богдан Піщатін з сім’єю. 

Завідуюча бібліотекою-філією  
с. Острів Галина Паучок.

Проклали європейську дорогу на вулиці Дачній.

Біля острівського джерела будують церкву св. Софії.
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Стійко стоять на рубежах укра-
їнські воїни. Під тиском найнові-
шої ворожої техніки, під градом 
куль і снарядів вони демонстру-
ють найкращі зразки незламності 
й героїзму. Хлопці знають, за що 
воюють. Удома на колінах перед 
образами з вервицею в руках за 
них моляться матері, дружини, 
сестри, кохані, донечки. Хто це 
сам пережив, вистраждав, той не 
сприйме прочитані слова за кра-
сиві фрази. Якщо у 1991 році не-
залежність нам далась ніби легко 
і задарма, то нині її доводиться 
відстоювати, приносити у жертву 

своїх найкращих синів і дочок. 
Про це говорили мирянам свя-
щеники в Острові 24 серпня у 
День 25-ої річниці незалежності 
України…

Зазвичай, коли урочини випа-
дають на будень, їх  переносять 
на вихідні.. Але в Острові склала-
ся інша традиція: що б там не 
було, а урочистості до свята не-
залежності України проводять 
саме 24 серпня. Люди відклада-
ють усе, щоб гідно відсвяткувати 

день, який приніс нашій державі 
самостійність і соборність. Приї-
хавши до Острова, ми не поба-
чили людей, які займалися важ-
кою працею. Не було нікого в 
полі, на городі. Тому ми зробили 
висновок, що всі вони готуються 
до урочистостей. І дійсно, неза-
баром подвір’я перед клубом на-
повнилося святково одягнутими 
людьми. Молоді жінки везли у ві-
зочках своїх малят. Люди поваж-
ного віку займали облаштовані 
місця. Усі прийшли на святковий 
концерт.

Святкування розпочав народ-

ний хор “Журавка”, виконавши 
духовні й патріотичні твори. Доля  
хору співзвучна з історією Украї-
ни. На зорі незалежності артисти-
аматори виконанням націоналіс-
тичних творів будили людей від 
трьохсотлітнього сну бездержав-
ності, вселяли віру у краще життя 
у вільній та незалежній державі. 
Багато з них пішли в засвіти, 
дехто через хворобу та вік не мо-
же брати участь у концертах. Си-
вим, як голуб, став незмінний 

керівник “Журавки” Степан Джу-
ровський. Але хор звучить. Своїм 
бездоганним виконанням само-
діяльні артисти піднімають збо-
лений дух наших людей. Багато 
їхніх пісень слухають стоячи, з 
трепетом у серці.

Дійство благословили й звер-
нулися до людей з короткою духо-
вною проповіддю отці Василь та 
Мирослав. Вони закликали до мо-
литви за Україну, воїнів, які стоять 
на сході нашої країни, за мир.

Ведучі концерту Надія Сем-
чишин і Юрій Працінь розповіли 
про важкий шлях України до не-
залежності. Їх вдало доповнили 
хореографічні композиції “З 
днем народження тебе, Украї-
но” (солістка Тетяна Цицюра) і 
“Вставай, Україно, вставай!” У 
виконанні співочих колективів з 
Острова звучали українські ме-
лодії. Оплесками зустрічали лю-
ди обдарованих острівських ді-
тей, які дарували їм пісню, та-
нець, поетичне слово. Дуже в 
селі полюбились виступи отця 
Василя, якого знають  як добро-
го та мудрого пастиря  і як ви-
конавця духовних та патріотич-
них творів.

Вітаючи односельчан із 25-ми 
роковинами незалежності Украї-
ни, сільський голова  Острова 
Богдан Піщатін нагородив 

спортсменів села за призо-
ві місця в змаганнях з фут-
болу серед команд вулиць, 
зокрема, футбольний ко-
лектив “Меблевик” (ІІІ міс-
це, бомбардир - Тарас 
Мельник), команду вулиці 
Шкільна (ІІ місце, Сергій 
Семчишин), команду “Гора” 
з вулиці Василя Ярмуша (І 
місце, бомбардир - Богдан 
Дацко). Острівські волей-
болісти посіли перше місце 
у змаганнях за Кубкок Тер-
нопільського району, при-
свячених 25-їй річниці не-
залежності України. Їх на-
городили грамотою Терно-
пільської райдержадміні-
страції, пам’ятним кубком і 
медалями.

До ранку в Острові  гри-
міла українська дискотека 
для молоді й тих, хто вва-
жає себе молодими. На 
танці прийшла молодь із 
Буцнева, Великої Березови-
ці, Мишкович.

Сільський голова Ост-
рова подякував завідую-
чій місцевим клубом 
Богдані Хоєцькій та її 
родині за організацію 
дійства.

А в Острівській 
бібліотеці-філії завідую-
ча Галина Паучок, окрім 
книжкових показів, ор-
ганізувала виставку кві-
тів “Фіалка – королева 
кімнатного квітникар-
ства”, де можна було 
побачити 10 нових сор-
тів фіалок різного за-
барвлення і форми. 
“Краса таки врятує 
світ!” — подумалося, 
дивлячись на ці ніжні 
квіти.

З Днем незалежності  
України тебе, мій Острове!

Галина ЮРСА – ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора.

Рано-вранці церковні дзво-
ни в Острові кликали на 
Божественну літургію. Лю-
ди поспішали до храму, 
щоб віддати шану Богові 
за свою родину, рідну 
Україну, помолитися за 
стійкість у важких випро-
буваннях, які випали на її 
долю. У своїх духовних 
проповідях парохи Остро-
ва отці Мирослав і Василь 
закликали мирян до єд-
ності. Адже саме цього так 
нині не вистачає нашому 
народові. На сході ворог 
роздирає Україну на час-
тини. Йому мало анексова-
ного Криму. Він суне на 
захід, спопеляючи нашу 
святу землю, залишаючи 
жінок вдовами, забираючи 
від матерів синів, плюн-
друючи святу землю на-
ших предків.

Шановні жителі  
села Острів!

Вітаю вас із 25-ою річницею незалежності 
України! Ці чверть століття стали суворим випро-
буванням для всіх нас – на зрілість, терпіння, 
толерантність. Працьовитий та мудрий народ 

України в змозі поліпшити життя у власній держа-
ві. На землі, що вистраждана поколіннями україн-

ців, за яку пролито стільки крові! Впевнений у безхмарному за-
втрашньому дні України. І він обов’язково настане, коли ми більш 
свідомо будемо працювати для блага Вітчизни, станемо патріотами 
свого села, України. Без цього поставленої мети не досягнути.

Здоров’я вам, щастя. Злагоди у сім’ях, миру вам, дорогі одно-
сельчани!

З повагою — Острівський сільський голова  
Богдан ПіщАТіН. 
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Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Один із найвизначніших про-
відників української нації, 
громадський діяч, письмен-
ник, поет, публіцист Юрій Ли-
па писав: “Де українці, там 
завжди є мистецтво”. Трохи 
пізніше наш уславлений кіно-
режисер Олександр Довжен-
ко скаже: “Коли зійдуться три 
українці, то це вже хор”. 
Українське національне мис-
тецтво полонило світ. Ним 
захоплюються навіть недру-
ги. Адже те, що зачіпає душу, 
не піддається земним зако-
нам, прийнятому життєвому 
укладу. 

Щоб популя-
ризувати україн-
ську пісню, та-
нець, поетичне 
слово, Байко-
вецька сільська 
рада започатку-
вала мистецький  
ф е с т и в а л ь 
об’єднаних тери-
торіальних гро-
мад  “Серпневі 
барви”, який від-
бувся недільного 
дня, 21 серпня, і 
був приурочений 
25-ій річниці не-
залежності Укра-
їни. Краще було 
б, звичайно, не 
читати про фес-

тиваль, а самому побувати там, 
чим скористалися представники 
ще однієї об’єднаної територіаль-
ної громади — Великогаївської, усі 
запрошені. А подивитися тут було 
на що. Перед урочистою части-
ною й виступами співочих і танцю-
вальних колективів можна було 
побувати у павільйонах, де кожне 
село Байковецької територіальної 
громади презентувало вироби на-
родних умільців — вишивані націо-
нальні речі, побутово-ужиткові ви-
роби. Який позитив дарували по-
лотна місцевих художників! Жінки 
приміряли біжутерію, з якою мо-
жуть конкурувати хіба що діаманти 
чи золото найвищої проби! Місце-
ві підприємці, спонсори дійства 
рекламували свою продукцію. Те 
не дуже обходило найменших гос-
подарів і гостей, для яких органі-
зували різноманітні дитячі ігри й 

конкурси. Вони весело стрибали 
на батутах. А турботливі батьки 
купували їм солодощі. Смажились 
шашлики, інша смакота, у печі на 
вертелі запікались два величенькі 
кабанчики — подарунок від дирек-
тора ТОВ “Вікторія” Степана Маці-
борки. Молоді поміж себе говори-
ли: “Треба буде ввечері ще на 
танці піти”. Старші відповідали: “А 
хіба то для вас танці? Будуть грати 
“Настасівські музики”. Ви хіба вмі-
єте вальса чи польку втнути?” А 
молоді собі: “Побачимо, хто ко-
го…” Мені завжди мило на душі, 
коли слухаю подібні суперечки.

А тим часом на сцену вийшли 
ведучі Юрій Шкільняк, Христина 
Ганущак і оголосили про початок 
свята. Дійство благословили отці 
Мирослав, Мирон і Віталій. Про-
звучав Гімн України у виконанні на-

родного духового оркестру РБК 
“Доля”. Вітаючи присутніх на пер-
шому мистецькому фестивалі 
об’єднаних територіальних громад 
“Серпневі барви”, байковецький 
сільський голова Анатолій Кулик, 
зокрема, сказав: “З ініціативи Пре-
зидента України Петра Порошенка 
у нашій державі поступово створю-
ються самодостатні об’єднані те-
риторіальні громади. Одна з пер-
ших — Байковецька, яка об’єднала 
Шляхтинці, Гаї Гречинські, Лозову, 
Курники, Стегниківці, Дубівці. За 
дев’ять місяців спільними зусилля-
ми ми продовжили благоустрій сіл, 
проклали дороги. У планах - зро-
бити більше, щоб кожен наш жи-
тель почувався захищеним. А 
об’єднає усіх пісня, танець, пое-
тичне слово, мистецтво, яке у нас 
унікальне — від Донецька до Льво-
ва, від Закарпаття до крайнього 

Сходу. Тому ми започатко-
вуємо фестиваль об’єднаних 
територіальних громад 
“Серпневі барви”. В Мето-
дичному центрі він зареє-
стрований як обласний. Але 
з таким потенціалом, як ли-
ше у двох наших  об’єднаних 
громадах - Великогаївській 
та Байковецькій, ми можемо 
претендувати і на республі-
канський чи міжнародний рі-
вень. Вірю, що наступного 
року до нас приєднаються 
інші новоутворені територі-
альні об’єднані громади 
Тернопільського району, об-
ласті, України. У важкий для 
держави час ми запрова-
джуємо реформи, започат-
ковуємо різні проекти. На 
сході виборюємо незалеж-
ність, європейський вибір 
України. А на вільній від ві-
йни землі допомагаємо на-
шим воїнам утверджувати ті 
найвищі ідеали, за які вони 
стоять на передовій під 
шквальними обстрілами, ри-
зикуючи втратити здоров’я і 
життя…” 

Найкращі слова привітань лину-
ли від почесних гостей першого 
мистецького фестивалю  
об’єднаних територіальних громад 
“Серпневі барви” - голови Терно-
пільської РДА Олександра Похило-
го, голови Тернопільської районної 
ради Андрія Галайка, голови ВАТ 
“Тернопільгаз” Олега Каравансько-
го. Вони дали високу оцінку тим 
змінам, які за короткий час відбу-
лися у селах, що увійшли до Бай-
ковецької об’єднаної територіаль-
ної громади. Основна теза їх ви-
ступу — реформи в Україні незво-
ротні. Адже це — прямий шлях до 
поступу, до того майбутнього, яке 
вимріяли, за яке впродовж століть 
боролися й віддавали життя укра-
їнці…

У Байковецькій об’єднаній те-
риторіальній громаді нині прожи-
вають 47 воїнів, які брали участь у 
АТО на сході України. Усі вони бу-
ли названі поіменно та одержали з 
рук голови  Анатолія Кулика і його 
заступників Віктора Пульки, Мико-
ли Думи пам’ятні ордени “25 років 
незалежності України” та по п’ять 
тисяч гривень на банківських карт-
ках. “Це - не мірило вашого вкла-
ду у справу визволення України 
від сепаратистів та чужоземних 

зайд, - сказав 
Анатолій Кулик, - 
вияв нашої най-
більшої поваги 
за ваш подвиг, 
за ті сльози, що 
пролили ваші 
дружини та ма-
тері, чекаючи на 
вас із фронту.  
Дякуємо, що чес-
но виконали свій 
обов’язок”.

Ф е с т и в а л ь 
“Серпневі барви” 
розпочали учас-
ники народного 
аматорського ан-
самблю танцю 
“ГлоріяБай” (ба-
летмейстер - Лі-
лія Вельган). Ці 
діти об’їздили 
всю Європу, пе-
ремагали на все-
українських і міжнародних конкур-
сах. Своє мистецтво показали 
представники Великогаївської 
об’єднаної територіальної грома-
ди. А далі свято продовжили ама-
торські колективи Байковецької  
об’єднаної територіальної грома-
ди. При всьому моєму доброму 
бажанні назвати кожного з них, 
зробити цього не можу, бо лише 

список усіх мистецьких номерів 
ледве вмістився на чотирьох стан-
дартних аркушах. Надвечір дій-
ство продовжили гості свята — 
аматорські колективи з Тернопіль-
ського району та області, визнані 
метри української пісні - Юрій Фу-
туйма, Павло Мрежук, Оксана Пе-
кун та інші. Дійство тривало до 
глибокої ночі. Були і танці, які од-

наково сподобались і 
молодим, і тим, хто 
вважає себе молодим. 
Високу оцінку фести-
валю “Серпневі барви” 
дав директор Офісу 
реформ у Тернопіль-
ській області Віктор 
Литвинчук. Він, зокре-
ма, повідомив, що цьо-
го тижня у Байковець-
кій та Шумській 
об’єднаних територі-
альних громадах пра-
цює мас-медіа група 
“Використання коштів 
державної субвенції 
на розвиток інфра-
структури об’єднаних 
територіальних гро-
мад”. Буде знято 
фільм, який проде-
монструє кращий до-
свід цих громад у га-
лузі впровадження 
реформи місцевого 
самоврядування в 
Україні.

“Серпневі барви” у Байківцях

Учасників і гостей мистецького фестивалю об’єднаних 
територіальних громад “Серпневі барви” вітають голова 

Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської 
РДА Олександр Похилий, голова Байковецької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади  Анатолій Кулик.

Успішне підприємство “ОтоМото”.

 Начальник відділу культури Байковецької сільської ради об’єднаної  
територіальної громади Роман Сушко серед аматорів сцени.

На сцені – учасники народного аматорського ансамблю танцю “ГлоріяБай”. У дітей – свої розваги!

Біля павільйону виробів народних майстрів  
села Стегниківці — Галина Борейко та Дарія Карман.

Вручення нагороди учаснику АТО Ігорю Герусу.
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ПРОДАМ
* приватизовану дачу 6 сот., 

двоповерховий будинок, вода бі-
ля будинку. Тел. (093) 305-30-48. 

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к. с.), трактори  
(від 12 к. с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей,  
навісне обладнання. Гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58, 066 665-36-06.  
Сайт: www.tractor_c.com ua 

ПОСЛУГИ
* лікування на бджолиних ву-

ликах, бджолоужалення, інгаля-

ція, пилок, воскова міль. с. 
Чернелів-Руський Тернопільсько-
го району. Тел.: (067) 945-51-86, 
(068) 539-25-33, (097) 207-65-23 
(Орест Михайлович Лук’янець). 

РОБОТА
* потрібні продавці у фірмовий 

магазин продуктів. Офіційне пра-
цевлаштування, висока заробітна 
плата. Тел.: (097) 581-65-77, (068) 
175-19-70.

* у кондитерський цех потрібні: 
кондитери, фасувальники, різно-
робочі. Висока заробітна плата. 
Тел. (098) 426-26-48. 

* потрібен продавець, ставка 
125 грн./день, +% від продажу. 
Тел. (050) 437-17-72.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

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:
1. Куплю
2. Продам
3. Послуги
4. Вважати недійсним

Справи приватні ●

Податкові новини ●

Великобірківська селищна рада має намір провести гро-
мадські слухання щодо розроблення детального плану впоряд-
кування території для містобудівних потреб на приватній зе-
мельній ділянці в смт Великі Бірки.

Громадські слухання відбудуться 26.09.2016 року о 16.00 год. 
в актовому залі Великобірківської селищної ради за адресою: 
вул. Грушевського, 53, смт Великі Бірки. За додатковою інфор-
мацією звертатися за телефоном 49-23-60.

Великобірківський селищний голова Р. Є. МАЦЕЛЮХ.

Острівська сільська рада Тернопільського району  
(вул. Кордуби, 63) проводить конкурс суб’єктів оціночної діяль-
ності на проведення експертної оцінки земельної ділянки гр. Іва-
нюка С.Й. площею 0. 5425 га — землі для будівництва обслугову-
вання будівель  торгівлі (реконструкція свинарника під складські 
приміщення) в межах населеного пункту. Документи приймають в 
приміщенні сільської ради. Довідка за тел. 29-17-75.

Острівський сільський голова Б.П. ПІЩАТІН.

К о л е к т и в 
управління соці-
ального захисту 
населення ТРДА 
щиро вітає з  
40-річчям голов-
ного спеціаліста 
Ольгу Степанівну 
ЯВНУ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

23 серпня 
виповнилося 
30 років Ірині 
С т е п а н і в н і 
ДОРОЩУК з 
с. Петриків 
Т е р н о п і л ь -
ського райо-
ну. Надсилає-
мо їй найщи-
ріші вітання.

Перші 10 років собі дитинство залишило,

Другі 10 років взяла юності пора,

А треті 10 років сьогодні наступили,

Новий етап – дорослого, сімейного життя.

Тож ми вітаємо із ювілеєм щиро,

Бажаємо достатку, радості, добра,

Здоров’я міцного, злагоди і миру,

Щоб завжди тебе Мати Божа берегла!

А Господь тобі хай посилає

Щасливі й незабутні дні,

Ангел-охоронець хай з плеча не злітає,

Завжди допомагає в дорозі і в труді.

З повагою і любов’ю — мама 
Надія, тато Степан, сестра 

Мирослава з донечкою 
Настусею, чоловік 

Володимир, донечка 
Вероніка, синочок Павлик, 

мама Ярослава, бабця 
Катерина.

Колектив Почапинської  
ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з 60-річчям 
технічного працівника Володи-
мира Миколайовича ПЕЛЕХА-
ТОГО та з днем народження вчи-
теля фізики, малювання, основ 
християнської етики Галину  
Михайлівну КОНДРО.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад.

Від щиро-
го серця ві-
таємо з днем 
народження 
дорогу дочку, 
маму, бабусю 
М а р і ю  
Ярославівну 
ДЯЧУН із  
с. Стегниківці 
Т е р н о п і л ь -
ського райо-
ну.

Лагідна, рідненька, добра і проста,

Наша дорогенька, наша золота!

Спасибі, матусю, 

                що життя дарували,

Спасибі, матусю, 

                   що ви нас навчали.

Спасибі, рідненька, 

                      за вічну турботу,

За щире бажання добра нам усім.

Хай серце ще довго у грудях палає,

А руки, мов крила, внучат пригортають.

З повагою та любов’ю — 
мама Оксана, син Сергій, 

дочка Зоряна, зять Андрій, 
внучка Анастасійка.

Колектив Великоберезовиць-
кої селищної ради вітає з днем 
народження членів виконавчого 
комітету Михайла Степановича 
ШЕВЧУКА та Івана Васильови-
ча КРУПКУ, депутата селищної 
ради Володимира Давидовича 
ДАНИЛЮКА, директора Велико-
березовицької  ЗОШ І ст. Марію 
Іванівну ПАПІНКО.

Хай радість вам життя дарує,

Щоб посміхались ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз!

Колектив ПП “Агрон” щиро-
сердечно вітає з днем народжен-
ня бухгалтера Романну Володи-
мирівну ЛОЗІНСЬКУ, мельника 
Андрія Євгеновича САПАЛУ, 
водія Юрія Володимировича 
ФЕДЬКІВА.

Від щирого серця 

                    здоров’я бажаємо,

Вам зичимо в спокої довго ще жити,

Ніколи в житті ні за чим не тужити,

Хай світлою буде життєва дорога,

Любов від людей,

                  а ласка — від Бога.

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо головному 
спеціалісту відділу культури Юлії 
Миколаївній КАЧУРОВСЬКІЙ. 
Нехай на вашому життєвому полі 
сіється і родиться тільки добро, 
множиться щастя, здоров’я, до-
статок і благополуччя. Хай май-
бутнє готує багато-багато щас-
ливих літ, сповнених радістю, 
добром і надією.

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

центральної районної 
бібліотеки, районна 

організація профспілки 
працівників культури.

Колектив CПП “Мричко” щиро 
вітає з днем народження с/г ро-
бітника Миколу Мирославови-
ча ДРОЗДОВСЬКОГО.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

А добро не оминає хату,

Як не обминає цвіт весна.

Хай здоров’я, радість і достаток

Стеляться для вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

І Господь дарує вам багато літ.

Від щирого 
серця вітаємо 
з 30-річчям 
дорогого чо-
ловіка, татуся, 
зятя Андрія 
Григоровича 
ДУМУ з  
с. Стегниківці 
Т е р н о п і л ь -
ського району.

Хай щастя та мир зігрівають оселю

І грає здоров’я, як добре вино.

Будь завжди щасливий і веселий,

Життя бережи, бо єдине воно.

Нехай тобі завжди всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я 

                     не зрадять ніколи,

Збудуться мрії, бажання, думки.

З повагою та любов’ю — 
дружина Зоряна,  

донечка Анастасійка,  
теща Марія, швагро Сергій, 

бабця Оксана.

Тернопільський об’єднаний військовий комісаріат прово-
дить додатковий відбір осіб із числа цивільної молоді, які виявили 
бажання вступити до ВВНЗ або ВНЗ ВНП.

Перелік вищих навчальних закладів та військових 
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України
Харківський університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба 

для підготовки льотного складу;
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного;
Військова академія (м. Одеса) для підготовки десантників;
Військовий інститут телекомунікації та інформатизації;
Військовий інститут Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка;
Факультет військової підготовки Національного технічного уні-

верситету “Харківський політехнічний інститут”;
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Дер-

жавного університету телекомунікації (ЖВІ ДУТ);
Кафедра військової підготовки Національного авіаційного уні-

верситету (КВП НАУ);
Кафедра військової підготовки Одеського державного еколо-

гічного університету.
Термін подачі документів продовжено до 30.08.2016 р.

Тимчасово виконуючий обов’язки військового комісара 
Тернопільського об’єднаного міського військового 

комісаріату підполковник В. І. КОНДРАТЮК.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щирі співчуття 
соціальному педагогу, практичному психологу Піговській Світлані 
Анатоліївні  та її чоловікові, методисту районного відділу освіти 
Піговському Миколі Миколайовичу з приводу важкої і непоправ-
ної смерті його матері.

Фахівці Тернопільської ОДПІ 
дали роз’яснення стосовно опо-
даткування земельної ділянки, що 
розміщується під орендованим 
ставком. Начальник відділу адмі-
ністрування майнових податків і 
зборів  з фізичних осіб Олег Іван-
чишин інформував, що,  відповід-
но до Водного кодексу України, 
водні об’єкти надаються у корис-
тування на умовах оренди органа-
ми, що здійснюють розпоряджен-
ня земельними ділянками під во-
дою, згідно з повноваженнями, 

визначеними Земельним кодек-
сом. 

Перелік орендарів, з якими 
укладено договори на поточний 
рік, до 1 лютого подається до по-
даткових органів за місцем роз-
ташування земельної ділянки. Це 
передбачено ст. 288 Податкового 
кодексу України. Постановою 
Кабміну № 420 від 29.05.2013 р. 
затверджено Типовий договір 
оренди водних об’єктів,  в якому 
визначено, що об’єкт оренди — 
вода та земельна ділянка під вод-

ним об’єктом. 
А земельні ділянки, які перебу-

вають у власності або користу-
ванні, відповідно до ПКУ, є 
об’єктами оподаткування з пла-
тою за землю.  Таким чином,  за 
землю, зайняту безпосередньо 
водним об’єктом – ставком, слід 
сплачувати або земельний пода-
ток, або орендну плату.

 
Відділ організації роботи 

Тернопільської ОДПІ.

Земля під ставком – оподатковується

Кабмін постановою від 
24.06.2016 р. № 461 затвердив 
списки виробництв, робіт, профе-
сій, посад і показників, зайнятість у 
яких надає право виходу на пенсію 
за віком на пільгових умовах.

У  Список №1 увійшли виробни-
цтва, роботи, професії, посади й 
показники на підземних роботах, на 
роботах з особливо шкідливими і 
особливо важкими умовами праці.

У Список №2 — роботи зі шкід-
ливими і важкими умовами праці, 
зокрема, гірничодобувні роботи, 
підготовка руди, металургія й об-
робка металу, виробництво кис-
лот і лугів, хімічне виробництво, 
виробництво і ремонт електрич-
ного обладнання, виробництво 
скла, кераміки, синтетичних воло-
кон, паперу.

Окрім того, право на пільговий 

вихід на пенсію мають працівники 
поліграфії, залізничного транспор-
ту, виробництв, пов’язаних із раді-
оактивними речовинами.

Світлана РУЦЬКА, 
заступник начальника відділу  

з питань призначення, 
перерахунку та виплати  

пенсій у м. Тернополі  
ТО УПФУ Тернопільської області.

Нововведення ●

Оновлено перелік професій,  
що дають право на пільговий вихід на пенсію

Останнім часом почастіша-
ли звернення від україн-
ських споживачів послуг 
поштового зв’язку щодо 
розшуку міжнародних по-
штових відправлень, які 
пересилаються з-за кор-
дону в Україну та мають 
13-значні ідентифікаційні 
номери, що починаються з 
двох літер англійського ал-
фавіту в діапазоні LA – LZ.

Такі поштові відправлення 
(крім дрібних пакетів “ePacket”) 
є відправленнями письмової 
кореспонденції 1-го класу, яким 
номер присвоюється тільки під 
час приймання і залишається 
внутрішньою інформацією іно-
земної поштової служби. Пере-
силання, доставка та вручення 
цих відправлень адресатам 
здійснюється за порядком, 
встановленим для простих між-
народних поштових відправ-
лень.

 Для відправника це є еко-
номна послуга, проте вона не 
передбачає можливості здій-
снити відстеження електронни-
ми системами контролю (від-
правлення не підпадають під 
обов’язкові протоколи відсте-
ження й сканування), отримати 
повідомлення про вручення від-
правлення чи здійснити його 
розшук.

 Водночас сьогодні активно 
набирає обертів Інтернет-
торгівля (e-commerce). У цьому 
разі, як показує практика, 
Інтернет-магазини (переважно 
в США, Китаї, країнах Європей-
ського - Союзу) відправляють 
клієнтам замовлений товар (та-
кож і дороговартісний, напри-
клад, мобільні телефони, план-
шети, цифрові фотоапарати то-
що) саме як міжнародні від-
правлення письмової корес-
понденції. Компенсація будь-
яких матеріальних збитків, які 
виникають через уповільнення  
пересилання, пошкодження, 
розкрадання чи втрату простих 
відправлень письмової корес-
понденції, не передбачена Ак-
тами Всесвітнього поштового 
союзу (ВПС), виконання яких є 
обов’язковим для всіх призна-
чених поштових операторів 
країн-членів ВПС.

Тому під час оформлення 
замовлень в Інтернет-магазинах 
краще обирати пересилання 
цінних предметів і товарів як 
реєстровані міжнародні пошто-
ві відправлення, що дасть мож-
ливість відстежувати їх за до-
помогою електронних систем 
контролю й здійснювати роз-
шук у разі необхідності.

 Адміністрація ТД УДППЗ 
“Укрпошта”.

Укрпошта інформує!
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ПОНЕДІЛОК

29 СЕРПНЯ
ВІВТОРОК

30 СЕРПНЯ
СЕРЕДА
31 СЕРПНЯ

ЧЕТВЕР
1 ВЕРЕСНЯ

П’ЯТНИЦЯ
2 ВЕРЕСНЯ

СУБОТА
3 ВЕРЕСНЯ

НЕДІЛЯ
4 ВЕРЕСНЯ

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.10 Íîâèíè

06.05, 07.05, 08.05 Ñïîðò

06.10, 07.10 ÀãðîÅðà

06.15, 07.15, 08.10, 11.20, 16.20, 

22.50, 23.10, 00.15 Ïîãîäà

06.50, 07.50, 08.20 Ñìàêîòà

07.20 Åðà áóäiâíèöòâà

07.25, 23.50 Íà ñëóõó

08.30 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00 Ò/ñ “Òàêñi”
09.45 Õ/ô “Äëÿ äîìàøíüîãî îãíèùà”
11.30 Ä/ñ “Îáëè÷÷ÿ Àìåðèêè”

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.40 Ì/ô “ßê êîçàêè ó õîêåé ãðàëè”

17.00 Âiêíî â Àìåðèêó

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.25 Âiçèòiâêà Êàðïàò

19.30 Ïðî ãîëîâíå

20.30 Àáiëiòàöiÿ. Ïiööà âåòåðàíà. 

Òàíãî

21.30, 05.35 Íàéÿñêðàâiøi ìîìåíòè 

22.45 Ç ïåðøèõ âóñò

23.00 Ïiäñóìêè

23.15 Çîëîòèé ãóñàê

02.00 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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

16.45, 19.30, 23.15 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ 5”

13.45, 14.20 “Ñëiïà”

17.10 Õ/ô “Óëàìêè ùàñòÿ”

21.15 Ò/ñ “Ðîäè÷i”

Ãîôôìàíà “Âîãíåì i ìå÷åì”

04.45 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 14.00, 17.40 Íîâèíè

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç 

IÍÒÅÐîì”

09.20 Ò/ñ “Äðóæèíà ãåíåðàëà”
12.25 Ò/ñ “Äðóæèíà ãåíåðàëà”
13.40, 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè”

15.10 “Ñiìåéíèé ñóä”

16.00 “Æäè ìåíÿ. Óêðàèíà”

20.00, 01.30, 04.25 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Ðàéñüêi ÿáëó÷êà”
23.45 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”
02.35 Ò/ñ “Ñóñiäè”
05.15 Ä/ï “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

ICTV
05.00 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

05.05, 04.35 Ïðîâîêàòîð

07.00, 04.10 Ôàêòè

07.45, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

09.50, 13.20 Õ/ô “Áëàêèòíà áåçîäíÿ”

13.40 Õ/ô “Òàêñi”
15.30, 16.10 Õ/ô ÁÎÍÄIÀÍÀ: “007: 

Êîîðäèíàòè “Ñêàéôîëë”
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið

21.20 Ò/ñ “Ïåñ”
22.20 Ñâîáîäà ñëîâà

01.05 Ò/ñ “Ïîñëiäîâíèêè”
02.00 Õ/ô “Íiíäçÿ. Íåçëàìíå ñåðöå”

07.05, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.05 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.00 Õ/ô “Äiàìàíòîâà ðóêà”
12.00 Õ/ô “Çíàéäà”

åêñòðàñåíñè”

18.30 “Çà æèâå!”

20.00, 22.45 “Õàòà íà òàòà”

01.10 “Îäèí çà âñiõ”

03.00 Ñâiò òâàðèí

03.35 Çîíà íî÷i

06.12 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
07.30, 00.15 Õ/ô “Ñïîêóñíèê”
10.00 Õ/ô “Ñïîêóñíèê 2”
12.20 Õ/ô “Âîíà - ÷îëîâiê”
14.20 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
18.00 Àáçàö

19.00 Ðåâiçîð

21.35 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

02.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 02.50 Çiðêîâèé øëÿõ

11.30, 21.00 Ò/ñ “Ïîòðiéíèé çàõèñò” 
13.30, 15.30 Ò/ñ “Ñîíÿ÷íå 

çàòåìíåííÿ”
18.00, 04.10 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.10 Íîâèíè

06.05, 07.05, 08.05 Åðà áiçíåñó

06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò

06.15, 07.15 ÀãðîÅðà

06.50, 07.50, 08.20 Ñìàêîòà

07.25, 23.50 Íà ñëóõó

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00 Ò/ñ “Òàêñi”
09.45 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

10.15, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

10.50 Âiéíà i ìèð

11.30, 16.30 Ä/ñ “Îáëè÷÷ÿ Àìåðèêè”

12.30 Âiêíî â Àìåðèêó

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.40 Ì/ô “ßê êîçàêè iíîïëàíåòÿí 

çóñòði÷àëè”

14.50 Ïîäîðîæíi

15.40 Àáiëiòàöiÿ. Ïiööà âåòåðàíà

öèêëó “Ãåðîÿì ñëàâà”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.25 Âiçèòiâêà Êàðïàò

20.00 ÐÅ:ÔÎÐÌÀ

20.30 Íàøi ãðîøi

21.30, 05.35 Íàéÿñêðàâiøi ìîìåíòè 

21.50 Ò/ñ “Çàêîí Ìåðôi”
22.45 Ç ïåðøèõ âóñò

23.00 Ïiäñóìêè

23.15 Çîëîòèé ãóñàê

02.00 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

03.40 Õ/ô “Äëÿ äîìàøíüîãî îãíèùà”

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

16.45, 19.30, 23.15 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ 5”

10.55, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó 6 4”

13.45, 14.20 “Ñëiïà”

17.10 Õ/ô “Óëàìêè ùàñòÿ”

21.15 Ò/ñ “Ðîäè÷i” 
00.00, 01.40, 03.45 Ê/ê “Ïðî ùî 

05.15 “Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé”

06.05, 11.10, 12.25, 05.15 Ä/ï 

“Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00,  14.00, 17.40 Íîâèíè

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç 

IÍÒÅÐîì”

09.20, 21.00 Ò/ñ “Ðàéñüêi ÿáëó÷êà”
13.30, 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè”

14.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

15.30 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 01.35, 04.25 “Ïîäðîáèöi”

23.45 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”
02.35 Ò/ñ “Ñóñiäè”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.30 Õ/ô “Áðàìà. ×àñ çiçíàíü”
12.35, 13.20 Ò/ñ “Âiääië 44”

14.55, 16.20, 21.20 Ò/ñ “Ïåñ”
16.35 Ò/ñ “Ïiä ïðèêðèòòÿì”. 
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið

22.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
23.25 Õ/ô “Óäàðíà ñèëà”
01.15 Ò/ñ “Ïîñëiäîâíèêè”
04.05 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.10 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.15 Ôàêòè

04.40 Ïðîâîêàòîð

07.15, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.15 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.15, 18.30 “Çà æèâå!”

11.45 “Çiðêîâå æèòòÿ”

23.05 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
00.05 “Îäèí çà âñiõ”

03.00 Çîíà íî÷i

04.55, 18.00 Àáçàö

05.57 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
07.12 Ò/ñ “Äðóçi”
08.10 Ò/ñ “Ìîëîäÿòà”
10.15 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Ïîëîâèíêè

20.55 Õ/ô “Ïðîïîçèöiÿ”
23.00 Õ/ô “50 ïåðøèõ ïîöiëóíêiâ”
00.55 Õ/ô “Ñïîêóñíèê 2” 

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15 Çiðêîâèé øëÿõ

11.40, 21.00 Ò/ñ “Ïîòðiéíèé çàõèñò” 
13.40, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð 2” 
18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê 2 ñåçîí”

04.10 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.10 Íîâèíè

06.05, 07.05, 08.05 Ñïîðò

06.10, 07.10 ÀãðîÅðà

06.15, 07.15, 08.10, 10.50, 22.50, 

23.10, 00.15 Ïîãîäà

06.50, 07.50, 08.20 Ñìàêîòà

07.20 Åðà áóäiâíèöòâà

07.25, 23.50 Íà ñëóõó

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00 Ò/ñ “Òàêñi”
09.45 Íàøi ãðîøi

10.15, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

11.00 Çàñiäàííÿ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ 

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

14.50 Ñâiòëî

15.40 Àáiëiòàöiÿ. Òàíãî

15.50 Ãðà äîëi

16.30 Ä/ñ “Îáëè÷÷ÿ Àìåðèêè”

Àìåðèêè”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.25 Âiçèòiâêà Êàðïàò

20.00 Ïåðåñåëåíöi

20.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

21.30, 05.35 Íàéÿñêðàâiøi ìîìåíòè 

21.50 Ò/ñ “Çàêîí Ìåðôi”
22.40 Ìåãàëîò

22.45 Ç ïåðøèõ âóñò

23.00 Ïiäñóìêè

23.15 Çîëîòèé ãóñàê

02.00 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

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

16.45, 19.30, 23.15, 03.05 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ 5”

10.55, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó 6 4”

13.45, 14.20 “Ñëiïà”

17.10 Õ/ô “Óëàìêè ùàñòÿ”

21.15 Ò/ñ “Ðîäè÷i” 
00.00 Ê/ê “Âèêðóòàñè”

01.45, 03.50 Ïåðâîðîäíå çëî â 

06.05, 11.10, 12.25, 05.15 Ä/ï 

“Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 14.00, 17.40 Íîâèíè

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç 

IÍÒÅÐîì”

09.20, 21.00 Ò/ñ “Ðàéñüêi ÿáëó÷êà”
13.00, 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè”

14.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

15.30 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 01.35 “Ïîäðîáèöi”

23.45 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”
02.35 Ò/ñ “Ñóñiäè”
04.25 “Ïîäðîáèöi”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.25 Õ/ô “Óäàðíà ñèëà”
12.30, 13.20 Ò/ñ “Âiääië 44”

14.50, 16.20, 21.20 Ò/ñ “Ïåñ”
16.30 Ò/ñ “Ïiä ïðèêðèòòÿì” 
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

22.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
23.25 Õ/ô “Ëþäèíà-òiíü (Òiíi 

ìèíóëîãî)”
01.20 Ò/ñ “Ïîñëiäîâíèêè”
04.10 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.15 Ôàêòè

04.40 Ïðîâîêàòîð

07.10, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.10 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.10, 18.30 “Çà æèâå!”

11.40 “Çiðêîâå æèòòÿ”

23.05 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
00.05 “Îäèí çà âñiõ”

03.00 Çîíà íî÷i

04.55, 18.00 Àáçàö

05.57 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
07.12 Ò/ñ “Äðóçi”
08.10 Ò/ñ “Ìîëîäÿòà”
10.15 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
19.00 Õòî çâåðõó

20.55 Õ/ô “Ìiñ Êîíãåíiàëüíiñòü”
22.55 Õ/ô “Ïðîïîçèöiÿ”
01.05 Õ/ô “Äèêà âèøíÿ”

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.50 Çiðêîâèé øëÿõ

11.40, 21.00 Ò/ñ “Ïîòðiéíèé çàõèñò” 
13.40, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð 2”
18.00 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê 2 ñåçîí”
04.10 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.10 Íîâèíè

06.05, 07.05, 08.05 Åðà áiçíåñó

06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò

06.15, 07.15 ÀãðîÅðà

06.20, 07.20, 08.15, 11.20, 16.20, 

22.50, 23.10, 00.15 Ïîãîäà

06.50, 07.50, 08.20 Ñìàêîòà

07.25, 23.50 Íà ñëóõó

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00 Ò/ñ “Òàêñi”
09.45 “Ïëàí íà çàâòðà” ç À. Ðiíãiñ

10.15, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

10.50 Ïåðåñåëåíöi

11.30 Ä/ñ “Îáëè÷÷ÿ Àìåðèêè”

12.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

14.50 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

15.50 Ñïîãàäè

16.30 Ä/ñ “Ðîçêðèòòÿ Àìåðèêè”

Àìåðèêè”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.25 Âiçèòiâêà Êàðïàò

20.00 Ïåðøà ñòóäiÿ

21.30 Íàéÿñêðàâiøi ìîìåíòè ÕÕÕI 

21.50 Ò/ñ “Çàêîí Ìåðôi”
22.45 Ç ïåðøèõ âóñò

23.00 Ïiäñóìêè

23.15 Çîëîòèé ãóñàê

02.00 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”
05.35 Íàéÿñêðàâiøi ìîìåíòè ÕÕÕI 

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

16.45, 19.30, 23.15 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ 5”

13.45, 14.20 “Ñëiïà”

17.10 Õ/ô “Óëàìêè ùàñòÿ”

21.15 Ò/ñ “Ðîäè÷i” 

01.50 Õ/ô “Âàëåíòèíêà” 

06.05, 11.10, 12.25, 05.15 Ä/ï 

“Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 14.00, 17.40 Íîâèíè

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç 

IÍÒÅÐîì”

09.20 Ò/ñ “Ðàéñüêi ÿáëó÷êà”
13.00, 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè”

14.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

15.30 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00, 01.35, 04.25 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Ò/ñ “Ðàéñüêi ÿáëó÷êà” 
23.45 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”
02.35 Ò/ñ “Ñóñiäè”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.20 Õ/ô “Ëþäèíà-òiíü (Òiíi 
ìèíóëîãî)”

12.25, 13.20 Ò/ñ “Âiääië 44”

14.45, 16.20, 21.20 Ò/ñ “Ïåñ”
16.30 Ò/ñ “Ïiä ïðèêðèòòÿì”
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Iíñàéäåð

22.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
23.25 Õ/ô “Âàæêèé êîðïóñ”
01.30 Ò/ñ “Ïîñëiäîâíèêè”
04.00 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.05 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.10 Ôàêòè

04.40 Ïðîâîêàòîð

06.55, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.55 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.50 “Çà æèâå!”

11.05 “Çiðêîâå æèòòÿ”

18.30 “Çà æèâå!”

03.00, 02.55 Çîíà íî÷i

04.55 Àáçàö

05.57 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
07.12 Ò/ñ “Ìîëîäÿòà”
10.15 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
14.25 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
18.00 Àáçàö

19.00 Ëþáîâ íà âèæèâàííÿ

20.55 Õ/ô “Ìiñ Êîíãåíiàëüíiñòü 2”
22.55 Õ/ô “Áëîíäèíêà â çàêîíi”
00.50 Õ/ô “Áëîíäèíêà â çàêîíi 2”
02.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 03.50 Çiðêîâèé øëÿõ

11.40 Ò/ñ “Ïîòðiéíèé çàõèñò”
13.40, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð 2”
18.00, 04.10 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

21.00 Ò/ñ “Ïîòðiéíèé çàõèñò”

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê 2 ñåçîí”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40, 

21.00, 01.30, 05.30 Íîâèíè

06.05, 07.05, 08.05 Ñïîðò

06.10, 07.10 ÀãðîÅðà

06.15, 07.15, 08.10, 11.20, 16.20, 

23.10, 00.15 Ïîãîäà

06.50, 07.50, 08.20 Ñìàêîòà

07.20 Åðà áóäiâíèöòâà

07.25, 23.50 Íà ñëóõó

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00 Ò/ñ “Òàêñi”
09.45 ÐÅ:ÔÎÐÌÀ

10.15, 19.30 Ïðî ãîëîâíå

10.50 Ïåðøà ñòóäiÿ

11.30 Ä/ô “Îáëè÷÷ÿ Àìåðèêè”

13.30 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

13.40 Õî÷ó áóòè

14.50 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

16.30 Ä/ñ “Ðîçêðèòòÿ Àìåðèêè”

Àìåðèêè”

18.25, 01.20 Íîâèíè. Ñâiò

19.25 Âiçèòiâêà Êàðïàò

Ðiíãiñ

21.30 Íàéÿñêðàâiøi ìîìåíòè ÕÕÕI 

21.50 Âiéíà i ìèð

23.00 Ïiäñóìêè

23.15 Çîëîòèé ãóñàê

02.00 Ìóçè÷íå òóðíå

03.00 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”
05.05 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè

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

16.45, 19.30, 02.50 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 

“Ñíiäàíîê ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ 5”

13.45, 14.20 “Ñëiïà”

17.10 Õ/ô “Óëàìêè ùàñòÿ”
20.15 “Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè”

23.00, 03.15 Õ/ô Ìàðòiíà Ñêîðñåçå 
“Êîëið ãðîøåé”

01.15 Õ/ô æàõó “Êiìíàòà òîðòóð” 

06.05, 11.10, 12.25 Ä/ï “Ñëiäñòâî 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 14.00, 17.40 Íîâèíè

07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ðàíîê ç 

IÍÒÅÐîì”

09.20 Ò/ñ “Ðàéñüêi ÿáëó÷êà”
13.00, 14.20 “Ñóäîâi ñïðàâè”

14.45 “Ñiìåéíèé ñóä”

15.30 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

20.00 “Ïîäðîáèöi”

21.00 Õ/ô “Äî÷êà áàÿíiñòà”
22.50 Õ/ô “Ñâÿòèé” 

03.30 Õ/ô “Ëiñîâà ïiñíÿ. Ìàâêà”
05.05 “Æäè ìåíÿ. Óêðàèíà”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.30, 13.20 Õ/ô “Âàæêèé êîðïóñ”

13.30 Ò/ñ “Âiääië 44”
15.25, 16.20 Ò/ñ “Ïåñ”
16.50 Õ/ô “Çà÷àðîâàíà Åëëà”
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Àíòèçîìái

22.25 Õ/ô “Çàëiçíèé ëèöàð”
00.55 Õ/ô “Çàëiçíèé ëèöàð - 2”
02.55 Ò/ñ “Ïîñëiäîâíèêè”
04.55 Ôàêòè

06.15 “Çiðêîâå æèòòÿ”

08.15 Õ/ô “Zolushka. ru”
10.20 Õ/ô “Ïðèíöåñà òà æåáðà÷êà”

18.30, 00.40 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

04.55, 18.00 Àáçàö

05.55 Ì/ñ “Ïiíãâiíè Ìàäàãàñêàðó”
07.32 Ïîëîâèíêè

21.35 Õ/ô “Âåñiëüíèé ïåðåïîëîõ”
23.40 Õ/ô “Çàëiêîâèé ïðåïîä”

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

09.15, 05.00 Çiðêîâèé øëÿõ

11.40 Ò/ñ “Ïîòðiéíèé çàõèñò” 
13.40, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð 2”
18.00, 04.10 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

23.30 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê 2 ñåçîí”

06.00 Ïiäñóìêè

06.15, 07.10, 08.10, 22.45, 23.15, 

00.05 Ïîãîäà

06.20 Ó ïðîñòîði áóòòÿ

06.55, 00.20 Òåëåìàãàçèí

07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè

07.55, 23.40 Çîëîòèé ãóñàê

08.15 Ñìàêîòà

09.00 Ì/ô “Ñåðöå äóáà”

10.50 Õî÷ó áóòè

11.10 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

11.25 Êàçêè Ëiðíèêà Ñàøêà

12.30 “Ïiñåííèé ñïàñ”. Êîíöåðòíà 

ïðîãðàìà

Àìåðèêè”

14.55 Ïëÿæíèé ôóòáîë. Âiäáiðêîâèé 

Àìåðèêè”

ìåñíèöÿ”
21.00, 05.20 Íîâèíè

÷åìïiîíàòó

22.40 Ìåãàëîò

23.00 Òåðèòîðiÿ çàêîíó

23.20 Âïåðåä íà Îëiìï!

01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

02.20 Ñâiòëî

03.00 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

03.55 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ

04.50 Ïðî ãîëîâíå

05.40 Íàéÿñêðàâiøi ìîìåíòè ÕÕÕI 

1+1
06.10, 19.30 ÒÑÍ

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

10.00 Ò/ñ “Ðîäè÷i” 
14.35 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

16.40 “Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà “

21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

23.20 Ê/ê “Âåëèêèé ðiê” 

01.20, 04.15 Ïåðâîðîäíå çëî â 

02.40 Õ/ô æàõó “Êiìíàòà òîðòóð” 

06.35, 20.00 “Ïîäðîáèöi”

07.35 Ì/ô “Âiííi Ïóõ”

09.15 Õ/ô “Çâè÷àéíå ÷óäî”
12.10 Õ/ô “Áiëîðóñüêèé âîêçàë”

17.50 Ò/ñ “ßê æå áóòè ñåðöþ”
20.30 Ò/ñ “ßê æå áóòè ñåðöþ. 

Ïðîäîâæåííÿ”
22.30 Õ/ô “Ãðà óâñõîâàíêè”
00.20 Õ/ô “Âñå ìîæëèâî”

ICTV
05.25 Ì/ô “Òîì i Äæåði ó äèòèíñòâi”

öèðêó”

08.45 Ñåêðåòíèé ôðîíò

09.45 Àíòèçîìái

11.40 Iíñàéäåð

12.35, 13.00 Õ/ô “Çà÷àðîâàíà Åëëà”

14.45 Õ/ô “Ìîÿ ìà÷óõà - 
iíøîïëàíåòÿíêà”

16.50 Õ/ô “Ñìîêiíã”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.05 Õ/ô “Õåëëáîé-2: Çîëîòà àðìiÿ”
22.35 Õ/ô “ÐîáîÊîï”
00.45 Õ/ô “Çàëiçíèé ëèöàð”
02.55 Ò/ñ “Ïîñëiäîâíèêè”

öèðêó”

05.50 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

16.15, 22.05 “Õàòà íà òàòà”

03.05 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

03.10 Çîíà íî÷i

05.00 Àáçàö

06.00 Ì/ñ “Ìîíñòðè ïðîòè 
ïðèáóëüöiâ”

07.52, 10.00 Ðåâiçîð

12.45 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì

15.40 Ëþáîâ íà âèæèâàííÿ

17.35 Õ/ô “Òîé ñàìèé Êàðëñîí”
19.05 Õ/ô “Âiäüìîâà ãîðà”
21.00 Õ/ô “Ëèñèé íÿíüêà: 

Ñïåöçàâäàííÿ”
22.50 Õ/ô “Áëîíäèíêà â åôiði”
00.40 Õ/ô “Äèêà âèøíÿ”
02.25 Ñâiò òâàðèí 

07.10 Çiðêîâèé øëÿõ

09.15 Ò/ñ “Îñiííÿ ìåëîäiÿ êîõàííÿ”
13.10, 15.20 Ò/ñ “Ñiëüñüêà iñòîðiÿ”
17.30, 19.40 Ò/ñ “Ïîðàíåíå ñåðöå”
22.00 Õ/ô “Îñiííié ëèñò” 

02.45 Ò/ñ “C.S.I.: Íüþ-Éîðê 2 ñåçîí”
05.00 Çiðêîâèé øëÿõ

06.00 Ñâiò ïðàâîñëàâ’ÿ

06.30, 07.05, 08.10, 21.30, 23.15, 

00.05 Ïîãîäà

06.35 Íà ñëóõó

06.55, 00.20 Òåëåìàãàçèí

07.55 Çîëîòèé ãóñàê

08.15 Ñìàêîòà

ìåñíèöÿ”
11.10 Ì/ô “Ñåðöå äóáà”

12.55 Ñïîãàäè

13.25 Ãðà äîëi

Ïîâåðíåííÿ”

15.50 Õ/ô “Ãåòüìàíñüêi êëåéíîäè”
17.30 Ò/ñ “Çàêîí Ìåðôi”
20.10 Ïîäîðîæíi

21.00, 01.20 Íîâèíè

ëiòåðàòóðè

23.00 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

02.00 ÏÐÎÔIËÀÊÒÈÊÀ ÏÅÐÅÄÀÂÀ×À

1+1

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

Åôiîïiÿ”

11.00 Ò/ñ “Ðîäè÷i”

21.00, 01.45 Õ/ô “×óäî çà 
ðîçêëàäîì” 

05.40 Õ/ô “Áiëîðóñüêèé âîêçàë”
07.40 “Ïîäðîáèöi”

08.10 “Óäàëèé ïðîåêò”

09.00 “Ãîòîâèìî ðàçîì”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Íàâêîëî ñâiòó”

11.00 “Îðåë i Ðåøêà. Øîïiíã”

12.00 Õ/ô “Äî÷êà áàÿíiñòà”
14.00 Ò/ñ “ßê æå áóòè ñåðöþ”
16.00 Ò/ñ “ßê æå áóòè ñåðöþ. 

Ïðîäîâæåííÿ”
18.00 Ò/ñ “Áðàòíi óçè”
20.00 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”

21.30 Ò/ñ “Áðàòíi óçè” 

ICTV
05.05 Ôàêòè

05.40, 04.55 Ì/ô “Òîì i Äæåði ó 

äèòèíñòâi”

07.20, 04.00 Ïðîâîêàòîð

11.55, 13.00 Õ/ô “Ñìîêiíã”

14.05 Õ/ô “ÐîáîÊîï”
16.15 Õ/ô “Õåëëáîé-2: Çîëîòà àðìiÿ”
18.45 Ôàêòè òèæíÿ

20.25 Õ/ô “Ìîðñüêèé áié” 
23.00 Õ/ô “Âñåñâiòíÿ âiéíà Z”
01.10 Õ/ô “Çàëiçíèé ëèöàð-2”
03.10 Ò/ñ “Ïîñëiäîâíèêè”

05.55 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

07.00 “Âñå áóäå äîáðå!”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.55 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

åêñòðàñåíñè”

21.00 “Îäèí çà âñiõ”

22.10 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî 

ñåêñ 3”

03.55 Çîíà íî÷i

06.10 Ì/ñ “Êiò ó ÷îáîòÿõ”
09.02 Õ/ô “Äèâèòüñÿ, õòî çàãîâîðèâ”
10.55 Õ/ô “Òîé ñàìèé Êàðëñîí”
12.40 Õ/ô “Âåñiëüíèé ïåðåïîëîõ”
14.40 Õ/ô “Ìiñ Êîíãåíiàëüíiñòü”
16.40 Õ/ô “Ìiñ Êîíãåíiàëüíiñòü 2”
18.40 Õ/ô “Êðàëÿ”
21.00 Õ/ô “Öèïîíüêà”
23.00 Õ/ô “×îëîâiê çà âèêëèêîì 2” 
00.45 Õ/ô “Áëîíäèíêà â åôiði”
02.40 Ñâiò òâàðèí

07.30 Çiðêîâèé øëÿõ

09.00 Õ/ô “Îñiííié ëèñò” 
11.00 Ò/ñ “Ïîðàíåíå ñåðöå”

16.50 Ò/ñ “Ïîêè æèâó, ëþáëþ”

20.00 Ò/ñ “Ïîêè æèâó, ëþáëþ”
21.45 Ò/ñ “Îñiííÿ ìåëîäiÿ êîõàííÿ”
01.30 Ò/ñ “Ñïiâà÷êà”

05.40 Õ/ô “×îðíà ñòðiëà”
07.20 Õ/ô “Õî÷ó äèòèíó”
09.15 Ò/ñ “Áðàòè” 
13.25 “Ðîçñìiøè êîìiêà”

14.15 Ò/ñ “Âåëèêi ïî÷óòòÿ”
15.10 Õ/ô “Íåâëîâèìi ìåñíèêè”
16.45 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

19.00 Ò/ñ “×åðãîâèé àíãåë”
22.30 Õ/ô “Ðîçïëàòà” 
00.00 Õ/ô “Íàïàä àêóë íà Íüþ-

Äæåðñi”

02.50 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

03.25 “Ðå÷îâèé äîêàç”
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Цьогоріч концертна програма 
була ще  грандіозніша. Кожне із 
14 сіл громади святкувало ще 
напередодні 24 серпня. А вже на 
День незалежності всі охочі 
з’їхались у Великі Гаї, щоб гарно 
повеселитися.

Святкування розпочали ще 20 
серпня у селі Білоскірка. У сіль-
ському клубі зібралися мало не 
всі односельчани. На сцені ви-
ступали діти, розповідали вірші, 

співали пісень. Далі передали 
естафету аж шести селам, які 
відзначали 25-ту річницю неза-
лежності 21 серпня. Це — Тов-
столуг і Застінка (святкували ра-
зом), Грабовець, Баворів, Смо-
лянка, Прошова і Козівка. Тієї 
неділі звідусіль лунали веселі 
українські пісні, грали музики.

Голова Великогаївської гро-
мади Олег Андрійович Кохман 
розповідає: 

— Звісно, я побував на кожно-
му із концертів. Не просто, щоб 
послухати, подивитися, а приві-
тати людей, запевнити, що за-
вдяки нашій спільній праці, вірі у 
Бога, любові до рідної землі, ми 
досягнемо неабияких здобутків.

А ще голова ОТГ у кожному 
селі вручав почесні грамоти й 
подяки за сумлінну працю, ак-
тивність, ентузіазм.

24 серпня у Великих Гаях лю-
ди готувалися до фестивалю від 
ранку. Спершу, як годиться в 
українців, помолилися під час 
Богослужіння у храмі. А тоді, 
одягнувши святкові вишиванки, 
попрямували на співоче поле.

Того самого дня мешканці 
Дичкова і Красівки організували 
свій концерт. В.о. сільського 
старости цих сіл Наталя Бань-
ковська і голова громади Олег 
Кохман привітали односельчан 
зі святом, нагородили активних, 
послухали пісень у виконанні 
талановитих дітей і усі разом 
вирушили на святкування у Ве-
ликі Гаї.

На співочому полі Великих  

Гаїв ніде було й яблуку впасти. 
Сотні людей зі всієї громади 
приїхали, щоб разом відзначити 
25-ту річницю незалежної Украї-
ни. Виступали аматорські колек-
тиви народної самодіяльності із 
кожного села. 

Традиційно свято розпочав 
славнозвісний хор села Великі 
Гаї, заспівавши Гімн України.  

Далі під гучні оплески у 
його виконанні  пролу-
нали ще кілька компози-
цій. До слова, Велико-
гаївський хор – родзин-
ка села. Адже його ми-
лозвучним співом за-
слуховуються в усій об-
ласті. 

З привітальним сло-
вом виступив голова 
Великогаївської грома-
ди Олег Кохман:

— Шановна громадо, 
я радий бачити вас усіх 
разом, у дружньому 
гурті. Нині ми відзнача-
ємо велике свято – 25-
ту річницю незалежної 
України. Вона далася 
нам нелегко. Були зле-

ти, були й падіння. 
Пережили і рево-
люції, на які ми 
дуже сподівалися, 
думали, краще заживемо, 
відстоювали світле май-
бутнє наших дітей. І зру-
шення є. Навіть те, що ми 
об’єднались у велику 
громаду, а це — 14 сіл зі 
своєю історією, традиція-
ми, теж досягнення. І 
сьогодні маємо спільно 
працювати для розбудо-
ви і процвітання нашого 
краю. 

Хоча об’єдналися  не-
давно, проте вже є ре-
зультати. Ми поставили 
перед собою 14 важливих 
завдань, які вдало вирі-
шуємо. В одному селі 

проводимо освітлення вулиць, 
в іншому – ремонтуємо дороги, 
в третьому – перекриваємо дах 
школи, замінюємо систему опа-
лення й інше.

Дорогі жителі громади, да-
вайте вірити, щиро щоденно 
просити Бога, щоб найближчим 
часом закінчилася війна і ми за-
жили під мирним українським не-
бом. Добра, процвітання, миру, 
спокою й любові, дорогі одно-
сельчани! 

Далі голова громади нагоро-
див учасників АТО, які прожива-
ють у громаді, почесними грамо-
тами і грошовими преміями. 

— Окрім грамот, кожному із 
хлопців, які воювали у зоні ан-
титерористичної операції, а їх у 
громаді є 40 чоловік, ми пере-
рахували по тисячі гривень. А 
ще, згідно з рішенням сесії, 
кожному з них належить до 50 

соток землі. Це лише не-
велика подяка цим мужнім 
воїнам за те, що обороня-
ли наше мирне небо”, - 
сказав голова.

Привітати жителів Вели-
когаївської громади приї-
хали голова Тернопільської 
районної ради Андрій Га-
лайко та голова райдер-
жадміністрації Олександр 
Похилий.

— Дорогі краяни, щиро-
сердечно вітаю вас із свя-
том. Історія нашого народу 
дуже непроста. І 25 років 
незалежності – це вже ве-
ликий здобуток. Та хочу 
сказати, що нині її пишуть 
хлопці, які, ризикуючи влас-
ним життям, захищають на-
шу країну.  Висловлюю щи-
ру подяку кожному з вій-

ськових, яких нагороджували ни-
ні, кожній сім’ї, яка й досі чекає 
на повернення сина, батька, бра-
та. Бо лише завдяки їхньому по-
двигу ми маємо змогу нині зібра-
тися, святкувати під мирним не-
бом.

Дорога громадо, не минуло й 
року, як ви об’єдналися. Але за-
вдяки величезній роботі голови, 
вашим зусиллям, підтримці керів-
ництва району та області зробле-
но немало. Прикладом цього є й 
пожежна частина європейського 
зразка, яку ми урочисто відкрили 
на День Державного Прапора. Я 
впевнений, якщо ми і надалі пра-

цюватимемо у та-
кому ж дусі, на нас 
чекає гарне май-
бутнє у багатій 
процвітаючій краї-
ні”, — висловив у 
промові Олександр 
Похилий.

Слово мовив і 
голова райради 
Андрій Галайко:

— Від депутат-
ського корпусу 
Терноп і л ьсько ї 
районної ради ві-
таю вас, шановна 
Великога ївська 
громадо, із вели-
ким святом. 25 
років тому україн-
ський народ здо-
був можливість 
господарювати на 
своїй землі. За ці 
роки створено всі 
інститути держа-

ви. Україну визнав весь світ. А 
ворог і надалі претендує на на-
ші території. І вже третій рік по-
спіль зі зброєю в руках наші 
мужні хлопці захищають ціліс-
ність нашої держави. Але я ві-
рю, що ми переможемо, бо за 
нами правда, з нами Бог.

Ви одні з перших об’єдналися 
в громаду і за такий короткий 
відрізок часу показали неабиякі 
результати. Вірю, що у майбут-
ньому вони будуть ще вагоміші. 
Бажаю вам успіхів у реформуван-
ні органів місцевого самовряду-
вання. Мирного неба, злагоди і 

спокою!”
Після привітальних 

промов очільники райо-
ну нагородили відзна-
кою Президента і юві-
лейною медаллю видат-
них людей громади, які 
своєю працею, самопо-
жертвою доклали неа-
бияких зусиль для роз-
будови України. Серед 
них —  Василь Степано-
вич Коломійчук, Степан 
Михайлович Кулик і го-
лова громади Олег Ан-
дрійович Кохман.

Після офіційної части-
ни на сцені виступали 
колективи з усіх сіл гро-
мади. До пізнього вечора 
співали пісні, танцювали, 
веселилися.

Гуртом святкувати веселіше
Зоряна ДЕРКАЧ.

25-та річниця незалежності  
України для Великогаїв-
ської громади була осо-
бливою. Адже саме цього 
року відбулася децентралі-
зація влади і села 
об’єднались в одну міцну 
перспективну громаду. Ве-
ликі Гаї здавна славилися 
проведенням гучних, масш-
табних фестивалів. А День 
незалежності у селі відзна-
чали як найголовніше свя-
то.  І діти, і дорослі, одяг-
нені у вишиванки, йшли ве-
селитися у дружньому гур-
ті. Село відоме своїми 
творчими колективами — 
хорами, ансамблями. 
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від Івана Круп'яка  
з 29 серпня по 4 вересня

Астрологічний 
прогноз

Троє п’яних їдуть мотоциклом. Даіш-
ник:  

— Зупиніться!
Мотоцикліст:  
— Четвертого не беремо!

Студент телефонує матері в інше місто:
— Мамо, доброго дня, як ваші справи, як 

здоров’я?
— Синку, міжміські дзвінки дорогі, тому 

кажи одразу, скільки висилати.

— Хто там?
— Поліція.
— Нікого немає вдома.
— А хто це говорить?
— Вам здалося.
— А чому світло горить?
— Я зараз вимкну.

— Дівчино, підемо, я пригощу вас мартіні.
— У мене є хлопець, відчепися!
— У вас є хлопець? А у мене є кварти-

ра, машина, і купа бабла! Дівчино, чому ви 
плачете?

— Я щойно з хлопцем розлучилася.

— Кохана, тобі каву в ліжко?
— НІ! Цього разу в чашку!

Гена стриже Чебурашку.
– Чебурашка, тобі вуха потрібні?
– Потрібні.
– На, тримай.

Блондинку запитують:
— Скільки букв у алфавіті?
— Сім.
— Сім?! Які?
— А, Л, Ф, А, В, І, Т. Всього — сім.

ОвеН (21 березня — 20 квітня)
Цей тиждень принесе багато несподі-

ванок і різних клопотів. Кінець літа до-
дасть їх. Будьте обережні в усьому, дбай-
ливо ставтеся до здоров’я. Уникайте 
конфліктів, пов’язаних із трудовою діяль-
ністю або навчанням. Не ризикуйте в 
другій половині тижня. 

Телець (21 квітня — 20 травня)
Ваш світогляд розширюватиметься. 

Скористайтеся цим періодом і зробіть 
усе, що запланували. Сприятливий час 
для великих і рішучих змін. Радійте цій 
чудовій порі. Вихідні використайте для 
вирішення життєвих проблем. Бажано 
прийняти рішення щодо справи, яка до-
вгий час турбувала.

БлизНяТА (21 травня — 

                                  21 червня)
Великої активності у службових спра-

вах і побуті не проявляйте, бо цим може-
те ускладнити собі життя. Не вирішуйте 
суперечливих питань, а також незрозумі-
лих. Звеселіть вісточкою або чимось при-
ємним особу, яка на вас чекає. А вихідні 
присвятіть своєму хобі.

РАК (22 червня — 22 липня)
Будьте активні на роботі, можете по-

чинати нові справи і завершувати початі. 
Уникайте непорозумінь вдома у вихідні. 
Шукайте шляхи вирішення різних справ, 
які на часі.

лев (23 липня — 23 серпня)
Місяць спадає. Завершуйте колишні 

справи, підсумовуйте. Зумійте стримати-
ся перед чиїмось натиском наприкінці 
тижня. Деякі клопоти Левам-батькам мо-
жуть завдати діти. Щаститиме тим, хто 
перебуває далеко від дому і зайнятий 
тимчасовою справою. У вихідні зумійте 
добре розважитися. 

ДівА (24 серпня — 23 вересня)
Зірки не сприятимуть заняттям ризи-

кованими справами. Уникайте конфліктів 
із підозрілими особами. Вже до кінця 
тижня вам доведеться внести відповідні 
корективи у власну справу або навіть че-
рез чийсь натиск дещо призупинити. Іні-
ціативу проявляйте в кінці тижня. 

ТеРези (24 вересня — 23 жовтня)
Розраховувати на успіх у фінансових 

комерційних справах не варто. Але не 
падайте духом і не робіть з цього траге-
дію. Ваше не пропаде. Можлива цікава 
ситуація на роботі з приводу якогось 
оновлення. Не ризикуйте і добре відпо-
чиньте у вихідні. 

СКОРПіОН (24 жовтня — 
                             22 листопада)
Звертайтесь у різні інстанції, беріть 

участь у виставках, рекламних кампані-
ях, працюйте для людей. Віддаватимете 
багато сил, але відчуватимете піднесен-
ня. В середині тижня важливих справ 
краще не вирішувати. Зустріч з потріб-
ною вам людиною відбудеться на належ-
ному рівні.  

СТРілець (23 листопада — 
                                   21 грудня)
У приватній справі може виникнути не-

порозуміння з компаньйонами. У декого 
можлива перевірка на роботі через якусь 
скаргу, що стосується і вас. Доведеться 
вирішувати якісь паперові справи, мож-
ливо, вирушити у поїздку. Уникайте при-
год, зокрема, і в особистому житті.

КОзеРіГ (22 грудня — 20 січня)
Маєте шанс усунути якісь перешкоди і 

досягти успіху. В особистому житті від-
будуться зміни. На старших кавалерів і 
розлучених чекають цікаві знайомства. 
До кінця тижня з’явиться можливість ви-
глядати так, як вам цього хотілося б. Все-
редині тижня будьте обережними за кер-
мом. 

вОДОлій (21 січня — 19 лютого)
Розраховувати на якісь злети і прибут-

ки не варто. Вирішуючи приватні справи, 
добре все продумайте. Сподіватися на 
сторонню допомогу не доведеться. Обе-
режно поводьтеся з гострими і важкими 
предметами, будьте уважними за кер-
мом. Спілкуйтесь тільки з тими, хто вам 
симпатичний і розуміє вас. 

РиБи (20 лютого — 20 березня)
Не відмовляйтеся від перспективних 

пропозицій, а добре проаналізуйте їх. 
Декому пощастить побувати на екскурсії, 
обміні досвідом або курсах. Цінні папери 
оформляйте в останні дні тижня. У вихідні 
приділіть достатньо уваги відпочинку. 
Отримаєте цікаву звістку.  

®

Гороскоп ●

21 серпня на волейбольних майданчиках стадіону в селі великі Гаї відбувся 
Кубок району з волейболу серед чоловічих команд. 

володарем Кубка району стала команда с. Острів, друге місце посіла команда 
с. Мишковичі, третє — смт в.Бірки.

Усміхніться

Чому Ріо-2016 — 
найбільша ганьба в історії 

українського спорту
Україна провалила Олімпіаду-2016, про-

демонструвавши, що з розвитком спорту в 
країні все дуже погано. Далі буде ще гірше, 
але цьому є логічні пояснення.

Олімпійські ігри-2016 після Лондона-
2012 стали справжньою катастрофою. І це 
— не перебільшення. Можна скільки за-
вгодно нарікати на суддівство, як це ро-
бить міністр спорту Жданов, але факт за-
лишається фактом — Ріо-2016 ми прова-
лили. Причому, від самого початку. 

Україна делегувала на Олімпіаду най-
меншу кількість спортсменів за всю олім-
пійську історію - 206 осіб. Попередній най-
менший показник був у Сіднеї-2000 (233 
учасники). Тож ми здобули найменшу кіль-
кість медалей - 11 і посіли в підсумку га-
небне 31-е місце. 

Чому все так погано?
Насправді, ситуація банальна — немає 

масовості, молоде покоління не займаєть-
ся видами спорту, за які мало платять. І 
хоча в 2016-у році бюджет Мінмолодьспор-
ту збільшився до 1 млрд. 420 млн. грн. і 
додатково фінансує олімпійський спорт 
НОК, виплачуючи стипендії, проте цих ко-
штів недостатньо, щоб підняти галузь у 
такій країні, як Україна, і дати гідну зарпла-
ту тренерам.

Яскравим доказом цього є незадовільні 
умови на Олімпійській базі під Києвом, у 
яких тренуються спортивні гімнасти, зокре-
ма, Олег Верняєв, котрий взяв “золото” і 
“срібло” під час Ріо-2016. Варто лише згада-
ти, як довго він вимагав сучасний килим для 
тренувань, який, зрештою, закупив НОК. 
Але загалом на базі застаріле спортивне 
устаткування. Що вже казати про регіони, де 
потенційно держава має ростити олімпійців. 
Реформа спорту, яку написали ще в 2014-у 
році і згідно з якою державні спортивні шко-
ли мали б ставати приватними, не втілена в 
життя. Банально, але немає інтересу до ви-
дів спорту, окрім футболу. 

Дайте відповідь на питання: чи готові ви 
піти на чемпіонат України, наприклад, зі 
спортивної гімнастики і заплатити за кви-
ток 100 грн.? Добре, якщо зголосяться 
хоча б 50 охочих. Звідси і проблеми. Біль-
шість олімпійських видів спорту в Україні 
нецікаві. Немає пропаганди спорту з боку 
Міністерства молоді і спорту, відсутність 
зацікавлення у людей, і, як наслідок, і в 
більшості ЗМІ, бо не підвищує рейтинги. А 
оскільки не зацікавлені люди, то немає і 
спонсорів. Адже вони з’являються там, де 
можуть комусь продати свій товар чи по-
слуги. В Україні стати спонсором, напри-
клад, чемпіонату з греко-римської бороть-
би, спортивної гімнастики чи чогось ще, по 
суті, бути благодійником. 

Як не крути, падіння інтересу до спорту, 
а звідси і відсутність умов для зростання 
спортсменів, відображається на кількості 
медалей на Олімпіадах. У нас немає якісної 
інфраструктури для занять спортом, немає 
тренерів, а тому більше немає Клочкових, 
Ломаченків і Усиків. Більше того, ми може-
мо навіть втратити Верняєва і Беленюка, 
якщо ситуація не зміниться. На Олімпіаді-
2020 у Токіо буде ще гірше. До цього варто 
готуватися. 

Що робити?
Не тільки написати реформу дитячого 

масового спорту, а й виконувати кожен її 
пункт. Ми маємо наголошувати, що став-
ка повинна бути зроблена саме на масо-
вість серед дітей. Їх потрібно зацікавити. 
Це можна зробити, створивши належні 
умови і окресливши майбутні перспекти-
ви. За 10 років виростуть нові чемпіони, 
якщо розпочати зміни негайно.

Позаду вже п’ять турів українського 
чемпіонату. Час біжить, вже й літо 
добігає кінця і дедалі відчутнішим 
стає розрив між топ-3 УПл та ре-
штою команд. Між четвертою схо-
динкою “ворскли” і третьою “зорі” 
— прірва у сім очок і, схоже, що далі 
вона тільки збільшуватиметься. 

Повернення ярмоленка
Скільки було чуток  про відсутність Ярмо-

ленка на попередній грі зі “Сталлю”! Мовляв, 
гравець хоче піти, а його не відпускають, ще 
й грошей не платять, от він і влаштував де-
марш... Все ж справа пов’язана була з трав-
мою спини. Ярмоленко грав на полі впро-
довж 90 хвилин поєдинку з “Волинню” і 
створив чимало небезпечних моментів біля 
воріт луцької команди. Однак відзначитися 
цього разу, на жаль, не вдалося. Зате заби-
ли Морозюк і Гармаш, принісши “Динамо” 
перемогу з рахунком 2:1. 

Розгром по-донецьки
Мало хто вірив, що сучасне “Дніпро” мо-

же протиставити щось серйозне донецько-
му “Шахтарю”. Молодість — це, звичайно, 
чудово, але без досвіду і майстерності нічо-

го не вийде. “Гірняки” мали тотальну ігрову 
перевагу, що в кінцевому результаті дало 
чотири забиті голи. Далася взнаки невпев-
нена гра воротаря “Дніпра” Дениса Шеліхо-
ва, третій і четвертий пропущені м’ячі — на 
його совісті.

“Сьогодні вдалий день для “Шахтаря”, 
але будьмо відверті: порівнювати “Дніпро” 
2012-2016 років з нинішнім, напевно, не зо-
всім правильно”, — сказав після матчу в.о. 
головного тренера “Дніпра” Дмитро Михай-
ленко.

“зоря” над “Карпатами”
Луганська “Зоря” здобула чергову пере-

могу, впевнено обігравши львівські “Карпа-
ти”. Підопічні Юрія Вернидуба грали потужно 
і, вірогідно, могли забити більше, однак об-
межилися м’ячами Гордієнка і Караваєва, і, 
набравши три очки, продовжують наздога-
няти “Динамо” і “Шахтаря”.

Однак списувати з рахунку “Карпати” теж 
не варто, хоча в графі “Очки” у них досі “2”. 
Львівяни вже зіграли з “Шахтарем”, “Дина-
мо” і “Зорею”, проте календар їхніх най-
ближчих матчів буде сприятливішим і, ймо-
вірно, що в найближчих турах  “зелено-
білим” щаститиме більше.

Трансфер Александара Драговича  
до німецького “Байєра”

Захисник Александр Драгович перейшов із київського “Ди-
намо” у леверкузенський “Байєр”. Про це столичний клуб по-
відомив офіційно ввечері 23 серпня.

Австрійський футболіст підписав із “Байєром” контракт на 
п’ять років. За інформацією німецького видання Bild, трансфер 
Александра Драговича коштував німецькому клубу 18 млн. євро.

Нагадаємо, гравець збірної Австрії приєднався до київсько-
го “Динамо” у 2013 році за 9 млн. євро. За роки виступів у 
складі киян Александр Драгович двічі вигравав чемпіонат 
Прем’єр-ліги і Кубок України та один раз національний Супер-
кубок.

Тайсона викликали в збірну Бразилії
Головний тренер збірної Бразилії  Тіте повідомив імена 23-х 

футболістів, які гратимуть у відбіркових матчах до Чемпіонату 
Світу 2018 року. Доволі несподівано в цьому спику виявився 
хевбек “Шахтаря” Тайсон, для  якого цей виклик став першим у 
кар’єрі.

Нагадаємо, що раніше голова комітету національних збірних 
ФФУ Мирон Маркевич заявляв про бажання Тайсона виступати 
за збірну України, тож йому запропонували прийняти українське 
громадянство. Вже найближчими днями Тайсон мав дати відпо-
відь.

Дебютувати за Селесао Тайсон може вже 2 вересня у виїз-
ному матчі проти Еквадора, отже виступати за команду Андрія 
Шевченка вже не зможе.

Підсумки чемпіонату
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Смачного! ●
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Одного разу до рабина Менделя з Коцк прийшли вчені гості. 
Вони довго веселилися, аж раптом господар запитав:

— Де живе Бог?
Ті засміялися і відповіли:
— Що за дивне питання? Чи ж всесвіт не є повний Його сла-

ви?
Але рабина не задовільнила така відповідь. Він похитав голо-

вою і сказав:
— Бог живе там, куди ми дозволимо Йому увійти.
І це є найважливіше у нашому житті - дозволити Богові уві-

йти. Але дозволити Йому увійти можемо тільки туди, де самі 
перебуваємо, де живемо правдивим життям, — тобто у серце.

“Стою при дверях і стукаю”, — каже Господь у Біблії.
Чи відчиниш ти Йому сьогодні двері свого серця?

Бруно Ферреро.

Притча ●

Знайдіть 10 відмінностей

Поміркуй

Дитячий майданчик ●

Впиши в клітинки слово, яке зображене на 
малюнку.

Лабіринт для малечі

Фініш

Шепчу я веселі сни,
Тільки ти скоріш засни.
Всі кладуть мене під вушко,
Бо на те я і …

(Подушка)

* * *
Хутко стрибне на папір,
І, хоч вір, а хоч не вір,
Враз напише нове слово.
Ось і рішення готове.
Вправно пише у руці,
Бачать всі старання ці.

(Ручка)

* * *
Як запалять, то горить,
Як горить, то плаче.
Обережненько гасіть,
Бо впече у пальчик!

(Свічка)

* * *
Без насіння виростає
І міцне коріння має.
Ним їмо і хліб, і суп.
Що це буде, дітки?

(Зуб)

* * * 
Він жовтенький і сипучий,
У дворі лежить у кучі.
Якщо хочеш – можеш брати
І фортецю будувати.
Тільки воду мусиш  мати.

(Пісок)

* * *
На дубочку я вродився,
На дубочку й оселився.
Восени я упаду
Та дубочком проросту.

(Жолудь)

Сидів горобець на сосні, 
Заснув — і упав уві сні.
Якби не упав уві сні,
Сидів би він ще на сосні.

Ніс Гриць горіх через поріг.
Став на горіх, упав на  

поріг.

В домі Діми дим.
Ой ходім туди, ходім.
Рятувати Дімин дім. 

Семен сіно віз – не довіз.
Лишив сани, узяв віз.

Руки з милом
Міла мила,
Бруд із пилом
Міла змила.
Тепер Міла
Може їсти,
Бо у Міли
Руки чисті.

Скоромовки ●

Помідорчики  
за три дні

Домовилися ми зі швагром, що 
наступної зустрічі будемо закушу-
вати чимось, приготованим влас-
норуч. Тепер думаю, що це має 
бути? Якщо вірити теорії, то іде-
альна закуска – проста, дешева і, 
безперечно, смачна. А ще – по-
мічна вранці після вечірньо-нічних 
посиденьок. Так-так, ви правиль-
но розумієте: квашена капусточка 
– саме те, що треба, класика. Її і 
на стіл не соромно поставити, і 
якщо всю з’їдять – не шко-
да. На здоров’я! Але хо-
четься чогось такого… не-
перевершеного. О! Кваше-
них помідорів!

Колись моя бабця за-
квашувала, що тільки мож-
на було, у великих дубових 
бочках. Розповідала, як у 
зимову холоднечу з крижа-
ної рідини голою рукою 
діставали все, чого хотіло-
ся – чи помідорчиків, чи 
огірочків, чи яблучок, а то 
навіть і кавунця. Ой, як 
кортить! Тепер мені таких 
бочечок та побільше – нас 
зі швагром, напевно, нічим із льо-
ху не виманили б.

Добре, беруся до роботи. Буду 
квасити помідори за таким рецеп-
том, щоб через три дні були гото-
ві. Правда, в холодильнику їх мож-
на зберігати місяць, але хто би то 
стільки чекав – такі смачні, що 
зникають за 2-3 дні. І не лише во-
ни, а й розсіл.

отож, мені потрібно:
помідори (середнього розміру) 

— 3 кг;
селера, черешки — 1 шт;
часник (головка) — 1 шт;
кріп — 1 пучок (або 2 ст. л. на-

сіння);
сіль (на 1 л. води) — 2 ст. л.;
цукор (на 1 л. води) — 2 ст. л.
У селери відрізаю верхівки з 

зеленню, а черешки нарізаю на 

шматочки завдовжки приблизно 
10 см. Кріп закладаю цілим або 
ріжу.

А тепер мій секрет:  щоб по-
мідори можна було їсти через 3 
дні, у кожного вирізаю місце, де 
кріпилася плодоніжка. Намагаюся 
робити отвір не надто великим.

 Чищу часник, беру 3 л води, 
доводжу до кипіння, додаю сіль і 
цукор. В окріп на 30 сек. кидаю 
стебла селери, одразу шумівкою 
їх виймаю, а  каструлю з окропом 
залишаю на маленькому вогні.

Укладаю в банки кріп, зелень, 

черешки селери і часник. Помідо-
ри кладу дірочками догори, щоб з 
них під час заливки виходило по-
вітря, котре перешкоджає проник-
ненню розсолу всередину. 

Заливаю все гарячим розсо-
лом. 1 склянку розсолу залишаю 
на випадок, якщо помідори вбе-
руть в себе рідину. Ставлю банку 
в тепле місце, а  наступного дня 
трохи доливаю.

Горлечко накриваю блюдечком. 
За 3 дні розсіл помутніє, а на по-
верхні з’являться бульбашки. Ку-
штую, чи готовий розсіл. Якщо на  
смак він достатньо кислий — за-
криваю капроновою кришкою і 
ставлю в холодильник. Все, через 
день можна пригощати швагра. 
Ото наминатиме! 

шампіньйони  
“Муки совісті”

Щось давно я не виявляв знаків 
уваги до коханої. Терміново по-
трібна романтична вечеря. Тут по-
мідорчиками не обійдешся! А руки 
вже сверблять зробити щось 
ефектне і смачне. Пошукаю ідею в 
холодильнику. Для початку треба 
провести огляд учасників кулінар-
ного параду: 

ось лежить півтора-два десятки 
великих печериць, аж шкода різа-
ти;

є одна чималенька цибулина;
навіть консервовані ананаси 

кільцями – півбанки (на щастя, не 
все з’їли);

згодиться й твердий сир – 
шматочок грамів 300 заважить;

куряча грудка – оце вже щось 
варте;

сіль, карі, перець. 
Вирішено! Приготую фарширо-

вані гриби, порадую дружиноньку.
Починаю з простого: дрібно на-

різаю грудку й цибулю й обсма-
жую їх до золотистого кольору. 
Тим часом подрібнюю ананаси і 
звільняю місце для фаршу – ви-
чищаю капелюшки печериць чай-
ною ложечкою. Заняття нудне, але 
чого не зробиш задля примножен-
ня кохання. Грибні тельбухи по-
дрібнюю. До цибулі й грудки до-
даю ананаси, печериці, солю. Ана-
наси й гриби (і моя кохана також) 
люблять перець, а кольору й аро-
мату додасть ложечка карі. Готу-
вати треба недовго, кілька хвилин. 
Тру сир і кілька ложок змішую з 
фаршем, наповнюю ним капе-
люшки печериць. Зверху приси-
паю тертим сиром.

Гриби укладаю в каструлю, за-
ливаю на палець овочевим чи ку-
рячим бульйоном і ставлю на ма-
ленький вогонь на 10 хвилин. Го-
тово! Соковиті, ароматні, смачні, 
ситні печериці, упевнений, сподо-
баються моїй половині. А ще й з 
білим вином…

Готують чоловіки

несподівані способи використання  
кондиціонера для білизни 

Кондиціонер для білизни - чудовий помічник у по-
буті, й не лише під час прання.

Миття поверхонь
Змішайте кондиціонер для білизни з водою (1:4), 

нанесіть розчин на серветку і протріть віконне скло 
вдома чи в автомобілі, кахлі, поверхню дверей. По-
тім відполіруйте сухою ганчіркою. Можна застосову-
вати і для меблів, крісел авто тощо. Усе сяятиме від 
чистоти, і головне — жодних слідів від миючого за-
собу.

ремонт бігунка
Якщо металевий або пластмасовий бігунок блис-

кавки туго ходить, змочіть його кондиціонером для 
білизни і проблему буде усунуто.

Догляд за ламінованою підлогою
Розчиніть невелику кількість кондиціонера у відрі з 

водою. Змоченою в розчині ганчіркою помийте підло-
гу і вона сяятиме, як нова. 

Прибирання шерсті 
з килима

Губкою, змоченою в розчині засобу для пом’якшення 
білизни й води (1:1), протріть місця на килимі, де є 
шерсть домашнього улюбленця. Залиште на деякий 
час. Пом’якшувач надасть волокнам килима еластич-
ності, що полегшить роботу порохотяга.

Зняття старих шпалер
Якщо старі шпалери міцно тримаються на стінах, 

змочіть їх за допомогою губки сумішшю кондиціонера 
й води (1 ковпачок на 1 л води) і залиште на 20 хви-
лин. Після цього шпалери можна буде легко зняти зі 
стін.

Прання шкіряних речей
Із брудом на шкіряному одязі делікатніше впора-

ється саме кондиціонер для білизни.

Доступний “лікар”
Цей напій - джерело багатьох 

корисних речовин, серед яких май-
же всі амінокислоти, а також калій, 
який організм самостійно не син-
тезує. Картопляний фреш має чу-
додійні властивості. Лікування ним 
впродовж уже не одного століття 
практикує не тільки народна, а й 
традиційна медицина. Відступають 
рак, ожиріння, подагра, екзема й 
виразка. Вживання соку зменшує 
болі в суглобах, позбавляє від за-
крепів, знижує рівень холестерину 
і запобігає серцевим нападам…

Готуємо і вживаємо 
картопляний сік за 
всіма правилами

Головне - відібрати потрібні 
бульби. Вони повинні бути тверди-
ми, без чорних або зелених плям 
(такі ділянки токсичні). Вважають, 
що у червоній картоплі максимум 
поживних речовин. Не слід очища-
ти плід від шкірки, адже саме в ній 
міститься більшість поживних ре-
човин. Вживати сік потрібно, почи-
наючи з однієї-двох столових ло-
жок і поступово доводячи до пів-
склянки, за півгодини до їди тричі 

на день. Пити необхідно тільки що-
йно вичавлений сік. Для покращен-
ня смаку можна додати трохи 
морквяного або лимонного соку. 
Але  в жодному разі не підсоло-
джувати і не солити!

Сік із картоплі – 
жиророзчинний 

очисник організму
Картопляний фреш стимулює 

травну систему, очищує печінку і 
запобігає закрепам. Для схуднення 
дієтологи радять пити по 100-150 г 
соку щоранку відразу після пробу-
дження (або хоча б за 30 хвилин до 
сніданку), перед обідом і вечерею 
протягом 2-х тижнів. Повторити 
курс після тижневої перерви. 

Картопляний сік – 
друг шкіри й волосся

Починайте день з умивання охо-
лодженим картопляним соком. Цей 
простий ритуал поступово усуне 
недоліки шкіри, надаючи їй моло-
дості і краси. Картопляний сік гоїть 
рани й лікує сонячні опіки, позбав-
ляє від дрібних зморшок. Для цьо-
го достатньо протирати обличчя 
картопляним соком або скориста-

тися скибочками картоплі. Також із 
його допомогою можна позбутися 
від темних кругів під очима: ски-
бочки картоплі або тампони, змо-
чені картопляним соком тримати 
не менше 20 хвилин. Картопляний 
сік врятує і від набряків - легкими 
рухами масажувати повіки і шкіру 
обличчя, зволожуючи її соком, 
упродовж 10 хвилин. 

Картопляний сік, змішаний із 
соком лимона, добре відбілює шкі-
ру обличчя. Тримати як маску не 
менше 20 хвилин. Суміш картопля-
ного й огіркового соків має ефект 
матування.

Ополіскування волосся карто-
пляним соком після миття  робить 
сивину темнішою, а отже – менш 
помітною і створює гарний нату-
ральний блиск. А маска з карто-
пляного фрешу, меду й яєчного 
білка (тримати на голові не мен-
ше 2-х годин) запобігатиме випа-
дінню волосся й сприятиме  його 
густоті. 

Застереження щодо 
вживання 

картопляного соку
Людям зі зниженою кислотністю 

чи важкою формою цукрового діа-
бету перед початком лікування слід 
проконсультуватися з досвідченим 
лікарем. Не варто захоплюватися 
напоєм і під час загострення пан-
креатиту. В разі підвищеної чутли-
вості зубів можна пити цілющу рі-
дину через трубочку.

Порадниця ●

Картопляний  
сік – реаніматор 
здоров’я і краси


