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

Роботи із землеустрою:
приватизація землі; геодезичні роботи;
нормативна оцінка земельних ділянок.
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Відбулася низка актів вандалізму щодо поль-
ських пам’ятників та захоронень. Останній з них 
— у нашому краї. 24 березня в селі Петриків 
на білому пам'ятнику жертвам Голокосту 
вандали намалювали свастику й абревіатуру 
«СС» стилізовану під руни.

Втім, не минуло і тижня, як чергова прово-
кація сталася на Волині. В ніч на 29 березня 
невідомі з гранатомета стріляли в будівлю 
Генерального консульства Польщі у Луцьку. 
На щастя, приміщення, куди цілили зловмисни-
ки, службове, і на момент вистрілу там нікого 
не було. Сім’я консула мешкає в іншому крилі 
будівлі. СБУ не відкидає версію спланованого 
теракту, який могла організувати Росія. Те, що 
такий сценарій «на руку» третій стороні, в один 
голос стверджують і урядовці.  «Переконана, що 
відповіддю повинно бути єднання усіх свідомих 
громадян в обох країнах задля підтримання 
прагматичних партнерсько-союзницьких від-
носин», — заявила віце-прем'єр України Іванна 
Климпуш-Цинцадзе.

Тим часом Польща тимчасово закрила 
свої диппредставництва в Україні. Відновити 
роботу планують лише після того, як пере-
конаються у гарантуванні безпеки працівни-
ків та відвідувачів дипломатичних установ. 
Керівництво нашої країни вже веде діалог з 
поляками і має  надію, питання вирішиться 
найближчим часом. 

Думку про те, що провокації виходять на но-
вий, ще небезпечніший рівень, висловив і голо-
ва Українського інституту національної пам'яті 
Володимир В'ятрович: «29 березня цілилися 
не лише в будинок польського консуляту, а в 
польсько-українські стосунки. Причому знову з 
використанням історії: "напад", "Волинь", "поль-
ський" — слова, які нині почують у новинах 
наші західні сусіди, мають налякати не менше 
ніж сам факт обстрілу. Гадаю, кожен оглядач, 
який справді орієнтується в ситуації, може 
підтвердити загалом дуже приязне ставлення 
українців до поляків. Використання ж ворогом 
інформаційних рамок війни, що минула понад 
70 років тому, у війні нинішній — впізнаваний 
почерк».

Історики ж нагадують, що путінській Росії ви-
гідні міжусобиці між дружніми народами, адже 
вона ніяк не може змиритися з існуванням віль-
ної України і вільної Польщі та міцним партнер-
ством між нашими державами. Мовляв, провока-
ції могли «приурочити» і до трагічних пам’ятних 
дат, які припадають на кінець березня. Цими 
днями минає 70 років, відколи комуністич-

на Польща вирішила виселити українців з 
їх етнічних земель. Насильницьку депортацію 
поляки назвали операція «Вісла». Селян виселя-
ли без попередження, майно конфісковували. 
З квітня до жовтня 1947 року депортували 160 
тисяч українців.

Українці та лемки стали жертвами угоди про 
обмін населенням, укладеної між Кремлем і вла-
дою Польщі в 1944 році. Договір був підписаний 
після того, як у воєнні роки на захід і схід від 
лінії Керзона, на окупованій німцями території, 
почав розвиватися міжнаціональний конфлікт, 
в якому загони УПА та українське населення 
протистояли польській Армії Крайовій (АК). 
Щоб покінчити з розбратом, сторони вирішили 
виселити поляків з українських, білоруських і 
литовських земель, а представників радянських 
народів, передусім, українців — з польських.

З 1944-го по 1946-й з Польщі перевезли при-
близно 0,5 млн. українців, а до цієї держави пе-
реселилися понад 1 млн. поляків. Однак багато 
етнічних українців не хотіли добровільно зали-
шати насиджені місця: на когось вплинули істо-
рії про Голодомор, когось вразила агітація УПА, 
яка тут активізувалася.

Проте після того, як наприкінці березня 1947 
у Польщі загинув заступник міністра оборони, 
Політбюро ПРП вирішило без суду і слідства, що 
вбивство є справою рук УПА, у той же день ого-
лосило про депортацію українців як посібників 
Української повстанської армії. Мешканців За-
керзоння вирішили переселити на східний кор-
дон. Тоді офіційна Варшава почала операцію 
«Вісла» — насильницьке переміщення жителів 
небезпечного анклаву — на землі, що відійшли 
від Німеччини. Метою акції було, передусім, ви-
селення українського населення, а лише пізніше 
— знищення українського партизанського руху. 
Виселення відбувалося із великою брутальніс-
тю, супроводжувалося численними вбивствами. 
Людей відправляли на західні та північні землі, 
прагнучи (без сумніву, свідомо) розірвати пара-
фіяльні та сусідські, навіть родинні зв'язки.

Сьогодні легко над цим іронізувати, але запу-
щений у момент підготовки акції «Вісла» ма-
ховик антиукраїнської пропаганди властиво 
не зупинявся до 1989 року, досить успішно 
продукуючи викривлений образ українців 
та атмосферу ворожості до них, у якій жерт-
ви цієї ж акції мусили будувати своє життя на 
чужині та виховувати дітей. 60 років ця історія 
затьмарювала відносини двох сусідніх народів. 
Польська сторона вважала вжиті заходи необ-
хідними для захисту власного населення від 
українських націоналістів, а в Україні операцію 
вважали етнічною чисткою. Лише у 2007 році 
уряди двох країн засудили цю операцію. 

Утім трагічні сторінки історії та кон-
флікти минулого не можуть перекрес-
лювати того, що століттями об’єднує 
два народи. Українці і поляки разом 
захищали християнську Європу під 
Віднем і Хотином, неодноразово 
спільно боролися проти московського 
агресора та перемагали його. Протя-
гом століть відбувалося взаємозбага-
чення наших народів у сферах науки, 
культури, мистецтва. Сотні тисяч 
етнічних українців і поляків пов’язані 
родинними зв’язками. Обидва народи 
— народи європейські, зі спільним 
майбутнім. Зрештою, у нас нині — 
один справжній ворог — путінська 
Росія з її імперськими амбіціями. 

Дороговказом для нинішнього та прийдешніх 
поколінь українців і поляків можуть стати слова 
Папи Римського Івана Павла ІІ, з якими він звер-
нувся до обох народів та закликав очиститися від 
болісного минулого: «Нехай завдяки очищенню 
історичної пам’яті всі будуть готові поставити 
вище те, що об’єднує, а не те, що роз’єднує».

Лілія КУЛЕНИЧ.

Україна і Польща —  
Між Україною та Польщею на-
магаються штучно створити 
міжнаціональний конфлікт. 
Підтвердження цьому — остан-
ні події в нашій державі, які 
мають провокаційний характер 
та спрямовані на погіршення 
взаємин між країнами-сусідами.

друзі, яких хочуть зробити ворогами
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Колегія

Середня заробітна плата у районі вища, ніж в області
Легалізація зайнятості населення та заробітної плати, план заходів щодо детінізації доходів і відносин у сфері зайнятості населення на 2017 рік,  
організаця роботи зі зверненнями громадян та їх особистого прийому у 2016 році, черговий призов громадян на строкову військову службу —  
ці та інші питання поточної роботи розглядали на колегії Тернопільської РДА 28 березня.

За словами начальника управ-
ління соціального захисту насе-
лення Сергія Мандзюка, людям, 
які погоджуються працювати без 
відповідного оформлення доку-
ментів, договору з роботодавцем та 
отримують зарплату «в конвертах» 
варто задуматися про завтрашній 
день. Адже після виходу на пенсію 
вони будуть позбавлені соціально-
го захисту. 

«Щоб попередити та виявити 
правопорушення трудового зако-
нодавства, у нашому районі працює 
робоча група з питань детінізації 
доходів, підвищення рівня заробіт-
ної плати та легалізації зайнятості 
населення», — інформував Сергій 
Мандзюк. 

Група здійснила моніторинг 30 
об’єктів господарської діяльнос-
ті району. Встановлено, зарплату 
на деяких підприємствах випла-
чують нижчу мінімальної в тому 
разі, якщо працівник зайнятий 
неповний робочий час; наймані 
працівники оформлені належним 
чином. Перевірено також наяв-
ність заборгованості із зарплати. 
Її не виявлено. Ця робота, зазна-
чив Сергій Мандзюк, продовжу-
ється. Голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий затвердив 
план заходів щодо детінізації до-
ходів і відносин у сфері зайня-
тості населення в районі на 2017 
рік. Передбачено, зокрема, роз-
міщення відповідних матеріалів 
у всіх доступних ЗМІ, проведення 

роз’яснювальної роботи, функці-
онування телефонних «гарячих 
ліній» з питань дотримання за-
конодавства про працю, забез-
печення співпраці з місцевими 
органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. План 
містить заходи щодо виявлення 
та руйнування схем ухилення від 
сплати податків та обов’язкових 
внесків, посилення контролю за 
дотриманням роботодавцями за-
конодавства про оплату праці, 
співпрацю з контролюючими ор-
ганами тощо.

Начальник управління соці-
ального захисту населення Сергій 
Мандзюк інформував також про 
ринок праці у Тернопільському 
районі. Відрадно, що середня за-
робітна плата у краї вища, ніж за-
галом по області та місту Тернопіль 
і становить 4593 гривні. Станом 
на 1 березня 2017 року на обліку в 
центрі зайнятості перебувають 417 
безробітних. Серед них понад  60%  
— жінки. У міськрайонному центрі 
зайнятості люди мають можливість 
пройти навчання та підвищити 
кваліфікацію. За два місяці цього 
року цим успішно скористалися 77 
безробітних.

Начальник відділу загального 
діловодства та контролю апарату 
РДА Світлана Мікітіна інформу-
вала про підсумки розгляду звер-
нень громадян до райдержадмі-
ністрації у 2016 році. Таких було 
480. Найбільше від жителів сіл 

та селищ Біла, Довжанка, Скомо-
рохи, Великий Глибочок, Велика 
Березовиця, Великі Бірки та міста 
Тернопіль. Основні теми звернень 
– аграрна політика, надання соці-
альної допомоги, транспорт та ко-
мунальні відносини. Аналіз робо-
ти, зауважила Світлана Мікітіна, 
показав низку окремих упущень, 
про що свідчать повторні звер-
нення, яких у минулому році було 
13. Для поліпшення роботи зі 
зверненнями громадян у районі, 
запевнив голова Тернопільської 
РДА Олександр Похилий, буде 
посилено персональну відпові-
дальність посадових та службо-
вих осіб за якість роботи зі звер-
неннями громадян, вживатимуть 
заходи щодо притягнення їх до 
дисциплінарної відповідальності 
за неналежне виконання вимог 
Закону України «Про звернен-
ня громадян»; прийом громадян 
здійснюватимуть у кабінетах по-
садових осіб, заплановані також 
виїзди на місця. Жодне звернення 
не залишиться поза увагою.

Після обговорення питань по-
рядку денного перед сільськими, 
селищними головами, головами 
об’єднаних територіальних громад 
виступив районний військовий ко-
місар Микола Бойко щодо шляхів 
вирішення проблемних питань при 
взаємодії Тернопільського ОМВК 
з органами місцевого самовряду-
вання для забезпечення організації 
призову на строкову та контрактну 

військову службу, який, до слова, 
розпочинається 1 квітня цього 
року.

Сільські голови Тернопільсько-
го району повідомили про факти 
незаконного вивозу твердих побу-
тових відходів у лісосмуги й при-
дорожні території. З цього при-
воду начальник Тернопільського 
відділу поліції ГУНП у Тернопіль-
ській області Віктор Волощук за-
кликав сільських голів, мешкан-
ців сіл та селищ повідомляти про 
факти незаконного вивозу сміття, 
адже лише таким чином можна 
виявити зловмисників. Головний 
поліцейський району попросив 
допомоги у справі боротьби з так 
званими збирачами металобрух-
ту. Нині відкрита кримінальна 
справа за фактом викрадення 
загорожі з Великобірківського 
військового кладовища. Зловмис-
ники здійснили акт вандалізму 
якраз у день… звільнення селища 
від німецько-фашистських оку-
пантів – 23 березня. «Якщо такі 
з’являються у селі, — наголосив 
Віктор Волощук, — давайте про 
них знати за номером «102». А ми 
вже на місці розберемося з цими 
«металозбирачами». Віктор Во-
лощук повідомив також про не-
поодинокі факти, коли в будинки 
одиноких, інвалідів приходять 
особи, які відрекомендовуються 
працівниками соціальних служб 
чи Червоного Хреста. Поліцейські 
з цього приводу проводять відпо-

відні роз’яснення, що спеціалісти 
соціальних служб не уповноваже-
ні збирати благодійні кошти чи 
міняти гроші. Тож хай старенькі 
будуть пильні, щоб не бути ошу-
каними зловмисниками. Відпо-
відну роботу мають організувати 
сільські голови на місцях. 

Окремо розглянули болюче для 
громади району питання — рішен-
ня Тернопільської міської ради про 
підняття оплати за дитсадок і хар-
чування в школах для дітей із сіль-
ської місцевості, яке, по суті, поді-
лило їх на своїх (міських) та чужих 
(сільських). Тим часом ті жителі 
Тернопільського району, чиї діти 
виховуються чи навчаються в освіт-
ніх закладах Тернополя, працюють 
у місті і сплачують податки у міську 
казну. Голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий повідомив, що 
з приводу цього у суді на початку 
квітня заплановано розгляд спра-
ви. У разі позитивного рішення, 
переплачену суму зарахують на на-
ступні місяці. 

На завершення голова райдер-
жадміністрації висловив побажан-
ня покращити роботу і взаємодію 
між усіма гілками влади району 
заради спільної мети – підвищен-
ня соціально-економічного роз-
витку району та рівня життя його 
жителів. За результатами засідання 
колегії райдержадміністрації були 
ухвалені відповідні рішення.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Призначення

Ярослав Мудрий — 
заступник начальника 
Тернопільського 
відділу поліції ГУНП у 
Тернопільській області
Майор поліції Ярослав Володимирович 

Мудрий народився у 1982 році в селі Бу-
данів Теребовлянського району. Має дві 
вищі освіти — педагогічну та спеціальну 
(закінчив Національну академію внутріш-
ніх справ у Києві). Працював у Гусятин-
ському та Теребовлянському районних 
відділеннях поліції.

23 березня 2017 року призначений за-
ступником начальника Тернопільсько-
го районного відділу поліції Головного 
управління Національної поліції у Терно-
пільській області. 

Коло його обов’язків — координація 
роботи інспекторів поліції, робота з непо-
внолітніми, охорона під час проведення 
масових заходів та інше.

Номер контактного телефону 43-61-02.

Степан Барна: Якщо хабарників затримують,  
а не «покривають» — значить, зміни є 

Позиція

Жодна посада, ранг, політична належність не врятують посадовця у Тернопільській області, якщо він – ко-
рупціонер. І дуже добре, що Служба безпеки України та правоохоронні органи активно працюють у напрям-
ку виявлення порушників. На цьому наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.
Виявлення і притягнення до відпо-

відальності осіб, які порушують антико-
рупційне законодавство, – це принципова 
позиція голови обласної державної адмі-
ністрації. За його словами, під час прове-
дення робочих груп і нарад він постійно 
звертає на це увагу керівників силових 
структур.

Як відомо, на Тернопільщині здійсню-
ють заходи щодо боротьби з корупцією. 
Чи не щотижня у мас-медіа з’являється 
інформація про наступного затриманого 
корупціонера. 

«Ці затримання є свідченням змін. 
Корупціонер має відповідати перед зако-
ном. Вкотре наголошую: кожен, хто буде 
намагатися зловживати своїм службовим 
становищем, сидітиме в тюрмі. Винятків 
немає ні для депутатів, ні для прокуро-
рів, ні для військових, ні для посадовців 
органів місцевого самоврядування. Це 
принципова позиція, – зазначив Степан 
Барна. – Вітаю правоохоронців, які дола-
ють внутрішнє зло, що має місце в Терно-
пільській області».

Мешканці Козівського району чекали, 
коли влада, нарешті, виконає обіцянку 
— завершити будівництво плавального 
басейну у райцентрі. Роки минали, на 
місце одних керівників приходили інші, 
а слова в дію так і не переходили. Обі-
йнявши посаду голови Тернопільської 
облдержадміністрації Степан Барна 
також запевняв, що поставить крапку 
у питанні цього довгобуду. Тоді сказане 
мало хто сприйняв всерйоз, адже люди 
мали гіркий досвід пустослів’я з боку 
високопосадовців.

«Спорт для всіх — спільна турбота»
З 1 по 30 квітня 2017 року на Тернопільщині розпочинається  Всеукраїнський місячник «Спорт для всіх — 
спільна турбота». Головною метою проведення місячника є покращення умов регулярних масових занять 
фізичною культурою для різних верств населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.

Завдання місячника:
— стимулювання співпраці 

органів місцевого самовря-
дування, суб’єктів підприєм-
ництва й громадських орга-
нізацій, мешканців житлових 
мікрорайонів, особливо мо-
лоді, в процесі облаштування 
спортивних об’єктів;

— проведення інформаційно-
пропагандистської кампанії з 

метою привернення уваги гро-
мадськості, державних та недер-
жавних установ  і організацій, 
засобів масової інформації до 
проблеми створення належних 
умов для щоденних занять насе-
лення фізичною культурою;

— запровадження сучасних 
стандартів активного дозвілля 
та створення здорової конку-
ренції серед місцевих громад 

щодо забезпечення належних 
умов для занять масовою фі-
зичною культурою.

Шановні краяни! Заклика-
ємо вас й ваших дітей завжди 
бути у відмінній спортивній 
формі та запрошуємо всіх охо-
чих взяти активну участь у бла-
гоустрої спортивних майдан-
чиків за місцем проживання 
вашої родини! «Спорт для всіх 

– спільна турбота!»
Переможець, призери й 50 

найактивніших волонтерів у 
кожному із 27 регіонів України 
будуть нагороджені диплома-
ми від Всеукраїнського центру 
фізичного здоров'я населеня 
«Спорт для всіх».
Тернопільський обласний центр 

фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх». 
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Добрі справи
Кількість населення в Україні на 1 лютого становила 42,558 
мільйона осіб – це на 26 тисяч менше, ніж станом на 1 січня. 
Загалом, якщо аналізувати динаміку, кожних 5 років, починаю-
чи з 1995-го, населення нашої країни скорочувалося приблизно 
на 2 мільйони осіб. Щоправда, різниця між 2010 і 2015 роками 
спричинена не природними факторами, а окупацією частини 
нашої країни Росією. Дуже тривожний сигнал – різке зменшення 
кількості дітей: якщо в 1990 році в Україні мешкали майже 12 
мільйонів осіб у віці до 15 років, то нині – лише 6,8 мільйона, що 
з часом серйозно позначиться на економіці країни.

Минулого року Президент України Петро Порошенко по-
милував 67 осіб. Про це під час брифінгу заявив керівник де-
партаменту з питань помилування АПУ Олександр Букалов. З 
них — 28 жінок (42%) та 39 чоловіків (58%). За його словами, це 
така сама кількість, як і в 2015 році. «Помилування відбувається 
у двох варіантах: звільнення особи з місця позбавлення волі та 
зменшення терміну покарання, зазвичай, на 1,5-2 роки. 23 осо-
бам скорочено термін призначеного покарання (34%) та 44 осо-
би звільнені від подальшого відбування покарання», — розпо-
вів О. Букалов. Крім цього, він повідомив, що загалом минулого 
року департамент отримав 1435 звернень про помилування.

Міністерство юстиції готує законопроект про діяльність На-
ціонального агентства з питань запобігання корупції, який 
дасть змогу переобрати керівників цього органу. Мін'юст та-
кож наголошує, що, незважаючи на збої та проблеми з роботою 
реєстру, всі декларанти мають подати свої декларації відповід-
но до закону. Як відомо, реєстр електронних декларацій кілька 
днів був фактично недоступний, тоді як друга хвиля заповнення 
електронних декларацій триває до 1 квітня, а для тих, хто вно-
сить відомості вперше, – до 1 травня. 29 березня на засіданні 
уряду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав керівника 
НАЗК Наталію Корчак подати у відставку. Корчак заявила, що у 
відставку не піде. А уряд за законом не може звільнити керівни-
цтво НАЗК – це може відбутися за власним бажанням керівника 
НАЗК та його заступників, а також за рішенням суду.

1 квітня 2017 року стартує урядова програма «Доступні 
ліки». Пацієнти зможуть отримати ліки від серцево-судинних 
захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштов-
но або з незначною доплатою. Для втілення цього проекту уряд 
спрямував 500 млн. грн. Для Тернопільщини — 13 мільйонів 
гривень. Щоб отримати безкоштовні ліки, потрібно звернутися 
до лікаря. Відтак – завітати з рецептом до аптеки з позначкою 
«Доступні ліки». З усіх питань можна звертатися на урядову «га-
рячу лінію» 15-45.

З 1 квітня для населення і промислових споживачів — нова 
система оплати за використаний газ. Усім, хто користується 
газом для підігріву води, приготування їжі чи опалення, дове-
деться платити абонплату за під'єднання до мереж і за спожитий 
об'єм блакитного палива. Абонплата є фіксованою сумою, яка не 
залежить від обсягу спожитого газу. Орієнтовно вона станови-
тиме 50-70 грн. на місяць залежно від регіону. А як зміниться 
тариф на газ? Він зменшиться до 4,942 грн. за куб. м з нинішніх 
6,879 грн. Однак нова ціна ще буде враховувати націнку газо-
постачальних компаній, яка становитиме до 3,2%, а також ПДВ. 
Загальна сума у такому разі не перевищить 6,12 грн. за куб. м.

З 1 по 30 квітня 2017 року в Україні триватиме місячник до-
бровільної здачі зброї. Громадяни, які добровільно звернуть-
ся до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових мате-
ріалів та спеціальних засобів, які вони зберігають незаконно, 
звільняються від кримінальної відповідальності. Більше того, 
якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав до На-
ціональної поліції зброю, то в подальшому після оформлення 
відповідних документів він має можливість зареєструвати її в 
особисту власність і використовувати на законних підставах.

З 1 квітня 2017 року на водоймах Тернопільської області ді-
ятимуть обмеження на вилов риби, пов’язані з нерестом. 
Також заборонено пересування будь-яких плавзасобів, за ви-
нятком проходу фарватером, транзитного проходу, виконання 
робіт із встановлення бакенів і у випадках надзвичайної потре-
би (шторм, туман, аварія тощо) та крім суден спеціально уповно-
важених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів.

Військові прокурори Тернопільського гарнізону викри-
ли військовослужбовців, які збували викрадені паливно-
мастильні матеріали. Задокументовано неодноразові факти 
викрадення військовослужбовцями військової частини 1480 
літрів пально-мастильних матеріалів. Установлено, що до зло-
чинної схеми були залучені командир відділення ремонтної 
роти в/ч та двоє водіїв, яких 28 березня 2017 року затримано 
під час реалізації 650 л пального. Вирішується питання щодо 
повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України (викрадення військовос-
лужбовцем за попередньою змовою групою осіб військового 
майна, вчинене в умовах особливого періоду), обрання запо-
біжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення 
від займаних посад.
 
2 квітня о 16 год. у Тернополі розпочнеться щорічна Хрес-
на дорога центром міста. Маршрут проляже від площі перед 
архікатедральним собором через вул. Сагайдачного, вул. Па-
тріарха Йосипа Сліпого, вул. Руську, бул. Т. Шевченка, Театраль-
ний майдан, вул. Грушевського, вул. Замкову до майдану Волі. У 
молитовній процесії візьмуть участь тисячі вірян. Організовує 
її Тернопільсько-Зборівська архієпархія УГКЦ. Цьогоріч під час 
Хресної дороги її учасники роздумуватимуть над страстями Гос-
подніми й молитимуться за мир в Україні. Триватиме процесія 
орієнтовно три години.

Чисте довкілля

На Тернопільщині успішно 
завершилася будівельна епопея, яка 
тривала тридцять років

Працівники Тернопільської РДА 
вийшли на толоку
Весна іде, красу несе. А щоб було чим милуватися, потрібно закотити рукави і прибрати те, що 
після себе залишила зима. Саме за це взялися працівники райдержадміністрації, які долучи-
лися до щорічної акції «За чисте довкілля».

Розпорядження про її орга-
нізацію та проведення в області 
підписав голова облдержадміні-
страції Степан Барна.

Так, 24 березня в рамках про-
ведення в районі двомісячника із 
благоустрою та озеленення спів-
робітники Тернопільської РДА 
здійснили очистку від побутового 
сміття узбіччя автодороги М-19 в 
межах району. В прибиранні взя-
ли участь голова районної дер-
жавної адміністрації Олександр 
Похилий, перший заступник 
голови районної державної ад-
міністрації Володимир Осядач 
та працівники структурних під-
розділів райдержадміністрації.

Нагадаємо, двомісячник благо-
устрою стартував 1 березня і має 
на меті приведення до належно-
го санітарно-технічного стану 
об’єктів інфраструктури після 
експлуатації в осінньо-зимовий 
період. Заходи в рамках акції пе-
редбачають проведення очистки 
територій, упорядкування зеле-
них насаджень, відновлення газо-

нів, висадження дерев та кущів, 
очищення від піску й сміття доріг, 
здійснення ямкового ремонту до-
ріг, ліквідацію стихійних сміттєз-
валищ, впорядкування братських 
могил, кладовищ, пам'яток історії 
та культури, прибирання придо-
рожніх смуг, прилеглих територій 
до закладів торгівлі, місць відпо-
чинку тощо. 

— Сподіваємося, що завдяки 
спільним зусиллям мешканців 
району, Великдень ми зустріча-
тимемо з приведеними до ладу 
дорогами, вулицями, парками і 
скверами, територіями населе-
них пунктів і власними оселями, 
— наголосив голова Тернопіль-
ської РДА Олександр Похилий.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Однак обіцянки Степан Барна таки дотримався і 
допоміг басейну у смт Козова перемогти тридцяти-
річне забуття. Так, лише упродовж минулого року в 
реконструкцію та облаштування об’єкта було вкла-
дено чотири з половиною мільйони гривень: левова 
частка грошей — з державного бюджету,  600 тисяч 
— з місцевого. А загалом будівництво «потягнуло» 
на 9 мільйонів. Але це — не той випадок, коли треба 
шкодувати за мільйонами. Бо справа — надто по-
трібна і корисна!

Відтепер у Козівській школі №2 функціонує пла-
вальний басейн із 25-метровими доріжками, об-
ладнаний за усіма сучасними вимогами — з роз-
дягальнями, душовими і тренажерним залом на 
другому поверсі. Новий спорткомплекс набув ста-
тусу місцево-міжрегіонального, адже займатись 
у ньому  будуть не лише школярі Козівського, а й 
Підгаєцького, Зборівського, Бережанського та Тер-
нопільського районів. Тут, у новому басейні, після 
тридцятирічного очікування вже готуються до пла-
вальних рекордів більше двох тисяч школярів.

На урочисту церемонію відкриття приїхав і керів-

ник області Степан Барна, який щиро радів уведен-
ню в експлуатацію об’єкта, адже цей проект у 2015 
році він назвав пріоритетним у розвитку спортивної 
галузі Тернопільщини. 

 «Найважливіше, що діти з сільської місцевості, з 
райцентрів мають можливість займатися спортом та 
розвиватися фізично у сучасних умовах. Дуже важ-
ливо, щоб не було поділу дітей на міських та «з пе-
риферії». Абсолютно кожна дитина області повинна 
мати максимально комфортні умови для навчання й  
розвитку. Це моя принципова позиція як голови об-
ласної адміністрації», — наголосив очільник краю.

За словами Степана Барни, подібні споруди мати-
муть першочергову увагу влади і наступного року. 
У цифрах це виглядатиме таким чином: щонаймен-
ше 10% коштів Фонду регіонального розвитку, а це 
близько 20-ти мільйонів гривень, будуть викорис-
тані на будівництво та ремонт  спортивних майдан-
чиків, залів і комплексів. На черзі — спорудження 
водної арени на білецькому каналі, що впадає у Тер-
нопільський став. І вже 2017-го розвиток спортивної 
інфраструктури області планують залучити майже 
35 мільйонів гривень. 

Мешканці Козівського району чекали, 
коли влада, нарешті, виконає обіцянку 
— завершити будівництво плавального 
басейну у райцентрі. Роки минали, на 
місце одних керівників приходили інші, 
а слова в дію так і не переходили. Обі-
йнявши посаду голови Тернопільської 
облдержадміністрації Степан Барна 
також запевняв, що поставить крапку 
у питанні цього довгобуду. Тоді сказане 
мало хто сприйняв всерйоз, адже люди 
мали гіркий досвід пустослів’я з боку 
високопосадовців.

Новини| Коротко про головне
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Юридичні консультації

Лікарі застерігають Державні програми

24 березня — Всесвітній день боротьби  
з туберкульозом

Соціально-профілактична акція

Одним із найнебезпечніших захворювань є туберкульоз. Про цю хворобу згадано ще в 
стародавніх  рукописах. Описував її і давньогрецький лікар Гіппократ. Однак упродовж 
віків люди не знали причини цього захворювання і дієвих методів лікування. 

24 березня 1882 року німець-
кий учений Роберт Кох на за-
сіданні наукового  товариства 
у Берліні повідомив, що виявив 
мікроорганізм, який викликає ту-
беркульоз. Отже, було встанов-
лено, що хвороба має інфекційну 
природу, тобто передається від 
людини до людини. Таким чином, 
розпочалася нова ера у боротьбі 
з цим захворюванням. 

Із нагоди 100-річчя з дня від-
криття збудника туберкульозу 
(палички Коха) у 1982 році за рі-
шенням ВООЗ і Міжнародного со-
юзу боротьби з туберкульозом і 
легеневими захворюваннями 24 
березня оголошено Всесвітнім 
днем боротьби з туберкульозом. 
Метою його проведення є, пере-
дусім, підвищення обізнаності 
населення планети про глобаль-
ну епідемію цієї хвороби і покра-
щення методів профілактики та 
боротьби з нею.

На сьогодні в Україні доволі 
складна ситуація із захворюва-

ністю на туберкульоз: щороку ре-
єструють близько 30 тисяч нових 
випадків захворювання і 8 тисяч 
смертей від цієї хвороби.

Туберкульоз — не лише ін-
фекційне, а й соціальне  захво-
рювання. Чим вищий рівень 
життя населення – тим нижча за-
хворюваність, і навпаки,  чим бід-
ніше населення – тим вища. Без-
робіття, алкоголізм, наркоманія, 
ВІЛ-інфекція спричиняють поши-

рення туберкульозу. Неможливо  
подолати його без покращення 
життя населення.

Кожна людина повинна  дбати 
про власне здоров’я. Головне — 
забезпечити належну підтримку 
імунній системі. Насамперед,  не-
обхідно відмовитися від шкідли-
вих звичок — куріння, вживання 
алкоголю, наркотиків. Здорове 
раціональне харчування, заняття 
фізкультурою сприяють зміцнен-
ню захисних сил організму. Важ-
ливе значення мають регулярні 
профілактичні обстеження, які 
дають змогу вчасно виявити за-
хворювання і розпочати успішне 
лікування. Для цього необхідно 
один раз на рік пройти флюоро-
графічне обстеження. Своєчасна 
діагностика захворювання на 
ранніх стадіях — запорука швид-
кого одужання.  

Василь КІНАХ, лікар-фтизіатр 
ТРТМО.

Актуально

23 березня 2017 року Тернопільський районний 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
спільно з Тернопільським міським центром соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді, за участю 
заступника начальника Тернопільського місько-
го управління відділу внутрішніх справ провели 
соціально-профілактичну акцію «Профілактика 
наркотичної залежності та негативних явищ у 
молодіжному середовищі» для студентів юридич-
ного факультету Тернопільського національного 
економічного університету, які проживають у гур-
тожитках.

Метою акції було надання молоді інформації 
щодо шкідливого впливу на організм людини нар-
котичних речовин, наслідків ризикованої поведінки 
та вживання алкоголю, а також щодо адміністратив-
ної та кримінальної відповідальності за збереження 
і незаконний обіг наркотиків.

Студентам продемонстрували короткометраж-
ний фільм «Правда про наркотики», в якому ви-
світлено життя людей, котрі мали  досвід вживання 
смертоносного дурману.

Як зазначив під час свого виступу т.в.о. директо-
ра Тернопільського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Едуард Грішин, в 
ситуації, що склалася з поширенням наркотичних 
засобів, дуже важливо проводити профілактично-
роз’яснювальну роботу, яка спонукає молодь до 
здорового способу життя.

Лікар-фтизіатр ТРТМО  
Василь Кінах.

Безоплатна вторинна правова допомога

Пожежна безпека культових споруд
Протягом останніх років в Україні 

спостерігаємо появу великої кількос-
ті реконструйованих та новозбудова-
них культових закладів різних релігій-
них конфесій. Разом із цим, за даними 
статистики, щороку виникають близь-
ко 30 пожеж у культових спорудах. Це 
менше 1% загальної кількості пожеж, 
що виникають в Україні протягом 
року. Але навіть за такої, нібито неве-
ликої, кількості матеріальні, духовні 
та культурно-історичні втрати є дово-
лі відчутними.

Для збереження життя та 
здоров’я парафіян, майна храмів 
пропонуємо вжити невідкладні 
заходи щодо виконання вимог по-
жежної безпеки: 

провести заміри опору ізоляції та •	
ремонт електромережі; 
заборонити, особливо під час •	
проведення богослужінь, залиша-
ти без нагляду відкритий вогонь;

підсвічники надійно прикріпити •	
до підлоги на відстані не менше 1 
м від легкозаймистих матеріалів; 
провести обслуговування, а де •	
необхідно — капітальний ремонт 
приладів опалення; 
забезпечити приміщення храмів •	
первинними засобами пожежога-
сіння – вогнегасниками; 
провести технічне обслуговуван-•	
ня наявних вогнегасників; 
якщо загальна кількість людей •	
становить понад 50 осіб – вико-
ристовувати приміщення, забез-
печені двома і більше евакуацій-
ними виходами.
Тільки спільними зусиллями змо-

жемо зберегти життя, здоров’я, а 
також майно наших громадян від 
вогню.

Тернопільський РВ У ДСНС України 
у Тернопільській області.

Інформує служба 101

Сьогодні система надання безоплатної правової допомоги в Україні — це мережа зі 121 центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та понад 420 бюро правової допомоги в усіх регіонах України. 
З 1 липня 2015 року безоплатну вторин-

ну правову допомогу надають у цивільних 
та адміністративних справах, а також по-
терпілим і свідкам у кримінальних прова-
дженнях у повному обсязі, зокрема: мало-
забезпеченим особам, дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклу-
вання, біженцям, ветеранам війни (у тому 
числі учасникам АТО), реабілітованим осо-
бам та особам, стосовно яких суд розглядає 
питання про обмеження цивільної дієздат-
ності чи надання психіатричної допомоги у 
примусовому порядку. 

16 березня 2017 року директор Терно-
пільського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомо-

ги Юрій Гордєєв взяв участь у прийомі 
громадян спільно із заступником голови 
Тернопільської обласної державної адмі-
ністрації Олегом Валовим. Того ж дня го-
ловний спеціаліст відділу представництва 
Світлана Нужда провела консультування 
громадян спільно із головою Тернопіль-
ської районної державної адміністрації 
Олександром Похилим.

За консультацією звернулися 9 осіб, се-
ред питань були: надання матеріальної до-
помоги на лікування, допомога з облашту-
вання житлового приміщення багатодітній 
сім'ї, проходження медичної реабілітації 
учасником АТО, надання земельної ділян-
ки під будівництво тощо.

Фахівці дали всім громадянам квалі-
фіковані відповіді та прийняли письмові 
звернення, трьом із них рекомендували 
звернутися до Тернопільського місцевого 
центру для отримання безоплатної вторин-
ної правової допомоги задля подальшого 
професійного вирішення їхніх питань.

21 березня директор Регіонального 
центру з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги у Тернопільській 
області Ірина Хондогій відвідала Терно-
пільське районне територіальне медичне 

об’єднання, де розповіла про систему на-
дання безоплатної правової допомоги. 

У ході зустрічі медпрацівники довідалися, 
що за підстав і в порядку, визначеному Законом 
України «Про безоплатну правову допомогу», 
за рахунок держави можна отримати наступні 
послуги:

— консультації та роз'яснення з правових 
питань;

— допомоги в забезпеченні доступу до вто-
ринної правової допомоги та медіації;

— допомогу в складенні заяв, скарг, проце-
суальних та інших правових документів;

— представництво інтересів особи в судах, ін-
ших державних органах, органах місцевого само-
врядування, перед іншими особами;

— забезпечення захисту особи від обвину-
вачення.

Дізнатися більше інформації про безоплатну 
правову допомогу можна на сайті legalaid.gov.
ua чи зателефонувавши на єдиний телефонний 
номер системи безоплатної правової допомоги 
0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та 
мобільних телефонів по всій території України. 
Телефонна лінія працює цілодобово).

За отриманням безоплатної правової до-
помоги громадяни можуть звертатися до 
Тернопільського місцевого центру з надання 
БВПД, який розташований за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, контактний 
телефон: (0352) 52-15-20, 068-355-13-63.

«Теплі» кредити в дії
Нещодавно Урядова програма «теплих» кредитів запрацю-
вала на повну силу. Днями її учасники отримали належне 
їм відшкодування витрат на впровадження енергоефек-
тивних заходів у своїх оселях.
Так, 23 березня Державне агентство з енергоефективності та енергоз-

береження здійснило перше у цьому році відшкодування понад трьом ти-
сячам учасників Урядової програми «теплих» кредитів. Сума фінансової 
допомоги на утеплення житла сягнула 3 млн. гривень. 

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук зазначив, що мешканці 
47 багатоповерхівок, які об’єдналися в ОСББ та залучили кошти Ощад-
банку та Укргазбанку на впровадження енергоефективних заходів, вже 
отримали компенсацію своїх витрат у розмірі 3,02 млн. гривень. Крім 
того, родини, які стали учасниками програми «теплих» кредитів через 
Ощадбанк, маючи на меті  утеплити індивідуальне житло, одержали від-
шкодування в сумі 93 тис. гривень. В обох випадках в установленому по-
рядку кошти перераховано з державного бюджету на рахунки учасників 
програми у відповідних банках.

 «Для нас важливо, щоб учасники програми завжди були вчасно по-
інформовані про те, коли було здійснено відшкодування. Ця інформація 
додає впевненості ще тисячам родин долучитися до програми та впрова-
джувати заходи з економії енергоресурсів, щоб у результаті значно менше 
сплачувати за комунальні послуги, — зауважив Сергій Савчук. — Загалом 
з початку дії програми сім'ям, які залучали кошти на утеплення приватних 
будинків чи квартир, виплачено з держбюджету 1,04 млрд. грн., а ОСББ та 
ЖБК — 31,3 млн. гривень.»

Механізм співфінансування енергоефективних заходів, який лежить в 
основі програми, кажуть урядовці, є цілком прозорий за своїм характе-
ром та зручний для населення. Зокрема, учасники програми не контакту-
ють із чиновниками, не обмежені у виборі виробника чи постачальника 
обладнання, а відшкодування здійснюється регулярно та у максимально 
короткі терміни — в середньому через два місяці з часу отримання «те-
плого» кредиту. Крім того, населення має можливість звертатися до місце-
вих органів влади за додатковою компенсацією витрат на утеплення.
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Добрі справи

Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів

Ще тридцять років тому фінська освіта 
була в занедбаному стані, і хтозна, чи хоч 
хтось звернув би на неї увагу, якби не рей-
тинг авторитетної міжнародної організації 
PISA, в котрому фінські школярі перебува-
ли на перших місцях. Вони показали най-
кращі результати з читання та в науковому 
модулі, а також посіли 5 місце з математи-
ки. Світова громадськість зацікавилася, як 
навчають дітей у Фінляндії. Тепер її систему 
освіти вважають однією з кращих у світі.

Загальна ідея фінської школи полягає в 
тому, аби дитині там було комфортно. Тому 
їхні діти не мають стресів, не плачуть уран-
ці, не бажаючи йти до школи, і не відчува-
ють себе гіршими за однокласників.

Найяскравіша особливість початкової 
школи у Фінляндії — відсутність умов-
ностей та штучних обмежень у всіх аспек-
тах — від одягу до поведінки.

Тут немає шкільної форми — діти мо-
жуть приходити і в піжамі, і в офіційному 
костюмі — аби їм було зручно. Під час уро-
ку можна сидіти, стояти, ходити і навіть ле-
жати на підлозі чи диванчиках, які є в кла-
сі, тож суворих вимог правильно скласти 
руки і ноги фінські першачки не почують.

Тут немає єдиного завдання для всіх. 
Одні отримують лише загальні відомості 
про тему, інші, з огляду на здібності й на-
хили, значно глибше занурюються в неї. А 
якщо вчитель демонструє, наприклад, на-
вчальний фільм, а учневі така форма подачі 
інформації не цікава, він може читати кни-
гу. Кожен має змогу засвоювати інформа-
цію у найзручніший для себе спосіб. У під-
сумку всі діти опановують тему і можуть ці 
знання застосувати на практиці.

До 4 класу оцінювання відбувається 
лише в усній формі. Далі починає діяти де-
сятибальна шкала, проте від 4 до 10 балів. 
Якщо школяр не може виконати складне 
завдання, йому дають легше, і не усклад-
нюватимуть, доки не опанує цей рівень. 
Контрольних майже немає, екзаменів та-
кож — лише підсумковий тест у 9 класі.

Як батьки контролюють 
успіхи дитини
Батьків до навчального процесу майже 

не залучають, але їх регулярно інформують 
про успіхи й невдачі їхньої дитини. Усі шко-
ли підключені до державної електронної 
системи на кшталт електронного шкіль-
ного щоденника, до якого батьки отри-
мують особистий код доступу. Педагоги 
виставляють оцінки, записують пропуски, 
повідомляють про життя дитини в школі, 
психолог, соціальний працівник, фельдшер 
теж залишають там інформацію.

Все починається з учителя: 
як заохочують педагогів
Формування існуючої в Фінляндії сис-

теми освіти почалося з учителів. Вимоги 
до них висунули надзвичайно високі, але 
водночас запропонували конкурентну 
зарплату — 2500-5000 євро за місяць. 

Від учителя залежить атмосфера в кла-
сі. Він повинен знайти підхід до кожного 
учня, зацікавити й донести інформацію. 
Фінський педагог має річний контракт зі 
школою і орієнтовний навчальний план. 
Жодних обов’язкових програм, конспектів 
уроків, паперової тяганини, методичних 
перевірок! На одному уроці можна викла-
дати кілька дисциплін одночасно, подавати 
теми в довільному порядку, приділяти од-
ній багато уваги, а інші проходити повер-
хово, використовувати для навчання всі 
потрібні підручні засоби.

Головне — не процес, а результат, пере-
конані фінські освітяни. І якщо на завер-
шення навчального року діти задоволені і 
засвоїли матеріал, то вчитель має підстави 
сподіватися на продовження контракту ще 
на рік. Тож педагог має гарну мотивацію 
працювати ефективно й продуктивно 
— високу зарплату і короткостроковий 
контракт. Це спонукає з року в рік виправ-
довувати довіру. А методичні перевірки — 
марна трата часу та нервів. Внутрішня мо-
тивація сильніша, ніж зовнішні примуси.

Із чого складається навчаль-
на програма?
У фінській початковій школі перед-

бачені звичні нам предмети — читання, 

математика, природознавство, малювання, 
музика, праця та фізкультура. Безумовно, 
викладають рідну мову (фінську чи швед-
ську), з 3-го класу — англійську, а з 7-го — 
іспанську, російську або другу національну 
(шведську чи фінську).

Школа відділена від церкви, але віра, на 
думку фінів, надто важлива, тому бути то-
лерантним до всіх релігій, пам’ятати свої та 
поважати інші релігійні традиції, знати все 
про віру і приймати відмінні від власних 
погляди вчать уже з першого класу. Пред-
мети «Моя віра» або «Розуміння життя» 
— для нерелігійних. Тож там і не виникає 
дисонансу, як у наших реаліях.

Із 4-го класу діти починають вивчати до-
даткові дисципліни за вибором, у кожній 
школі вони свої: швидкість друкування на 
клавіатурі, комп’ютерна грамотність, уміння 
працювати з деревом, хоровий спів. Майже 
в усіх школах — гра на музичних інструмен-
тах, і за 9 років діти мають змогу спробувати 
все — від сопілки до контрабаса.

Однак протягом усього навчання діти 
неодмінно мають засвоїти кілька життєво 
важливих тем. Перша — «Становлення 
людини» — передбачає усвідомлення себе 
як особистості і налагодження взаємодії 
з оточуючими, відповідальності за свої 
слова та вчинки, розуміння відмінності 
інших та прийняття цього. Її вивчають ще 
з дошкільних закладів, і саме тому у фін-
ських школах так комфортно дітям із розу-
мовими та фізичними вадами, дітям різних 
національностей і віросповідань.

«Комунікативні навички та взаємодія 
зі ЗМІ» — ще одна наскрізна тема фін-
ської освіти, яка навчає висловлюватися, 

бути почутим і чути інших, а також кри-
тично й обдумано підходити до інформації, 
отриманої зі ЗМІ.

Теми «Активна громадянська позиція 
та ініціативність» і «Відповідальність за 
довкілля» вчать фінів змалечку бути не 
споживачами, а активними учасниками 
життя. Перша допомагає взаємодіяти із 
найближчим оточенням (сусідами, одно-
класниками, родичами), а також знаходити 
у ньому своє місце і змінювати ситуацію в 
цьому оточенні на краще. Друга — формує 
бережне й відповідальне ставлення до при-
роди, зокрема шляхом енергозбереження й 
сортування сміття, а також спонукає усві-
домлювати наслідки своїх вчинків для при-
роди, світу, інших людей, планети.

Завдяки цим темам-меседжам із фінської 
школи виходить юний свідомий громадя-
нин — толерантний, готовий до життя у 
світі людей і природи, з «щепленням» про-
ти маніпуляцій і провокацій, із критичним 
поглядом на речі та знаннями, які носять 
прикладний характер і неодмінно знадо-
бляться йому в житті.

«За» і «проти»:  
мовою цифр і фактів
Про фінську школу можна писати ба-

гато. І про технічне оснащення, і про осо-
бливості викладання, і про тотальну безко-
штовність, і про не декларовану, а реальну 
цінність кожного учня...

Є і критики, які вважають, що система 
освіти в цій країні — поганий варіант для 
обдарованих дітей, бо не дає їм змоги роз-
вивати свої вміння і таланти, тому багаті 
фіни відправляють своїх дітей навчатись 
до англійських та американських приват-
них шкіл.

Однак наразі бачимо очевидний ре-
зультат фінської освітньої системи:

93% учнів закінчують середню школу;•	
66% учнів здобувають вищу освіту — це •	
найвищий відсоток на континенті;
43% випускників вступають до профе-•	
сійних навчальних закладів;
різниця між найкращим і найгіршим •	
учнем є найменшою в Європі;
у Фінляндії є потужний середній клас, •	
і немає проблеми із робітничими спе-
ціальностями, бо дітей не орієнтують 
на пафосно-престижні спеціальності 
юристів-фінансистів-менеджерів;
діти охоче і без стресів навчаються й •	
отримують знання практичного харак-
теру.
Саме такі або й кращі результати хоті-

лось би бачити і в нашій країні.

Входження України у європейський і світовий освітній простір вимагає проведення модернізації змісту освіти в контексті її відповідності сучасним 
потребам. Передусім, вагомого значення набуває середня освіта — центральна ланка в освітній системі будь-якої країни та основа для успішного 
здобуття освіти наступних рівнів і самоосвіти. Розвинуті країни Європи, США, Канада, Японія вже пройшли шлях освітніх реформ і тепер успішно 
застосовують концепції індивідуальних освітніх програм, замість традиційних уроків — всебічне дослідження тем, набуття навичок критичного та 
креативного мислення, отримання знань у будь-якому місці, у будь-який час, у будь-якій формі. Україна тільки стає на цей шлях, а реформа серед-
ньої освіти орієнтована на те, щоб випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною 
позицією, інноватора, спроможного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя. Саме таких принципів дотримуються у Фінляндії, чия 
система шкільної освіти стала еталоном для наслідування. Чим же фінська освіта така особлива? І що цікавого може почерпнути Україна, розробляю-
чи нову концепцію розвитку освіти?

Освітні тенденції | Досвід Фінляндії

Відділенням організації надання адресної грошової та натуральної допомоги територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Терно-
пільського району, завдяки налагодженій співпраці з благодійними організаціями «Серце милосердя», «Сфера доброти» та Міжнародним благодійним фон-
дом «Стефан», одержано гуманітарну допомогу (одяг, взуття, постільну білизну, м’який та твердий інвентар, технічні засоби реабілітації тощо). 
Від імені одиноких громадян висловлюємо щиру подяку за вияв доброти та милосердя керівникам вищевказаних благодійних організацій:  
М.П. Сліпецькому, П.А. Шевчуку та Ю.В. Черечину. Нехай ваш внесок у благодійну справу повернеться вам сторицею!

Нехай ваш внесок у благодійну справу повернеться сторицею!

Підопічні Терцентру вже вко-
тре мають змогу самостійно від-
відати «Банк речей», вибрати 
необхідний одяг, взуття, технічні 
засоби реабілітації, інше.

Якщо громадянин за станом 
здоров’я не може сам одержати 
допомогу, Терцентр організовує 
доставку гуманітарної допомоги 
адресно в домівки кожного, осо-
бливу увагу звертає на забезпечен-
ня засобами реабілітації (інвалідни-
ми візками, ходунками, милицями) 
осіб із обмеженими функціональ-
ними можливостями, які найбільше 
цього потребують.

Працівники Терцентру спільно 
з соціальними робітниками допра-

вили меблі для облаштування по-
мешкання після проведеного кос-
метичного ремонту.

Право на одержання гумані-
тарної допомоги мають особи, 
які перебувають на обслугову-
ванні у відділенні організації на-
дання адресної грошової та на-
туральної допомоги, а саме:

громадяни, які не здатні до са-•	
мообслуговування у зв’язку з 
похилим віком, хворобою, інва-
лідністю і не мають рідних, які 
можуть забезпечити їм догляд і 
допомогу, або рідні є громадя-
нами похилого віку чи визнані 
інвалідами в установленому по-
рядку;

інші громадяни похилого віку, •	
хворі з числа осіб працездатно-
го віку на період до встановлен-
ня їм групи інвалідності, але не 
більше як чотири місяці, які ма-
ють на своєму утриманні непо-
внолітніх дітей, дітей-інвалідів, 
осіб похилого віку, інвалідів, за 
умови, що середньомісячний 
сукупний дохід їх сімей нижчий, 
ніж 1,5 прожиткового мінімуму 
для сім’ї;
громадяни, які перебувають •	
у складній життєвій ситуації у 
зв’язку з безробіттям (зареє-
стровані в державній службі 
зайнятості як такі, що шукають 
роботу), стихійним лихом, ка-

тастрофою і мають на своєму 
утриманні неповнолітніх дітей, 
дітей-інвалідів, осіб похилого 
віку, інвалідів, якщо середньомі-
сячний сукупний дохід їх сімей 
нижчий, ніж прожитковий міні-
мум для сім’ї;
внутрішньо переміщені особи.•	
Для отримання допомоги не-

обхідно пред’явити:
письмову заяву громадянина;•	
довідку про склад сім’ї або заре-•	
єстрованих у житловому примі-
щенні/будинку осіб;
довідку про доходи всіх членів •	
сім’ї;
копію довідки про взяття на •	
облік внутрішньо переміщеної 

особи (для внутрішньо перемі-
щених осіб).
Звертатись за адресою: м. Тер-

нопіль, вул. М. Кривоноса, 10, Тери-
торіальний центр соціального об-
слуговування (надання соціальних 
послуг) Тернопільського району.

Довідки за тел. 
53-81-12.
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Турецькі вулики, німецькі бджоломатки…

Людина і її справа

Сьогодні Україна посідає перше місце з виробництва бджолиного меду та його експорту в Європу. Бджолярство Тернопілля набуває все більших роз-
махів. В сотні разів зросла кількість пасік за рахунок нових і відновлення старих.  Молоді пасічники активно переймають досвід догляду за божою 
комахою. Батьки передають в спадок не лише вуликове господарство, обладнання та інструментарій синам, а й науку про цілющі властивості меду, 
бджолиного воску, прополісу, інших бджолопродуктів.

На промислове виробництво меду 
переходять середні й великі сільгосп-
підприємства, фермерські господарства, 
асоціації пасічників. Із десяти самороб-
них вуликів і бджолосімей місцевих порід 
розпочали свого часу цю, безперечно, ви-
гідну справу в ПП «Агрон» та ФГ «Бере-
зовський», що у  Тернопільському райо-
ні. Колишній директор і вчитель-філолог 
однієї з сільських шкіл на Житомирщині 
Анатолій Оріховський на прохання ви-
конавчого директора ПП «Агрон» взяв-
ся за нову справу. Тепер у Товстолузі на 
території основної виробничої та ад-
міністративної бази утримують до 140 
бджолосімей. Поряд із вуликами виріс 
невеликий фруктовий сад, посаджений 
працівниками провідного агропідприєм-
ства області.

Поблизу бджолиних помешкань обла-
штували два лікувальні будиночки. Ви-
робничники, пайовики і ветерани праці 
можуть там пройти курс бджолотерапії, 
природної інгалізації та ароматизації, 
набратися бадьорості, скинути втому 
нелегких  хліборобських буднів.

— Мрія створити пасіку у рідному селі 
Товстолуг у мене була ще з раннього ди-
тинства,— каже заслужений працівник 
сільського господарства України, депу-

тат Тернопільської обласної ради, керів-
ник господарства Юрій Березовський. 
З часом мою ідею підтримали дружина 
Наталія, дочка Марія, сини Роман і Мак-
сим, а також мої батьки й земляки. Мені 
часто доводиться бувати за кордоном, 
на міжнародних сільськогосподарських 
виставках, у ділових центрах цікавлю-
ся усіма новинками бджолярства, нови-
ми породами комах, моделями вуликів. 
За порадою вітчизняних і зарубіжних 

науковців-селекціонерів закупив бджо-
ломаток німецької породи. Ці славні 
комахи найпродуктивніші і наймиролю-
бивіші. Окрім вітчизняних вуликів, за-
купили ще польські й турецькі. Останні 
витримують температуру від мінус 60 до 
плюс 50 градусів. До речі, ними вже об-
ладнано нову пасіку в селі Малий Ходач-
ків. Наразі псічники Олег Куш, Анатолій 
Оріховський проводять  весняний обро-

біток вуликів. Перевіряють, як перези-
мували комахи-трудівниці, запасаються 
препаратами захисту від шкідників, хво-
роб, наводять порядок у бджолиних по-
селеннях.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Фото автора.

Пасічники ПП «Агрон» Олександр Куш та 
Анатолій Оріховський

Авторитет заслужив  
своєю працею
Застати в робочому кабінеті директора ПП «Агрофірма «Медобори», заслуженого праців-
ника сільського господарства України Володимира Крупніцького майже неможливо. Поле, 
ферма, цехи, виробничі майстерні – це звичні маршрути. Все треба перевірити. Накреслити 
план роботи на день нинішній і завтрашній.

ПП «Агрофірма «Медобори» 
— насіннєве господарство. Тому 
з осені заклали в грунт насіння 
першої репродукції вітчизняних 
та імпортних сортів і гібридів. 
Чимало яких давно вже райо-
новані (пристосовані до певних 
кліматичних умов), дають високі 
врожаї у зоні ризикованого зем-
леробства лісостепу. Тож навіть 
через затяжну і незвичну для 
галицьких земель минулорічну 
серпневу спеку агрофірмі вдалося 
уникнути втрат. Все це — резуль-
тат самовідданої щоденної праці 
як керівника, так і всієї хлібороб-
ської родини скоморохівської гос-
подарки, де працюють понад 70 
місцевих жителів. Відрадний і той 
факт, що останнім часом колектив 
значно омолодився, відбувається 
зміна поколінь. Керівництво дбає 
про підвищення кваліфікації пра-
цівників — відкрили навчальний 
клас, де у зимову пору тракторис-
тів, комбайнерів та всіх, хто при-
четний до закладання, збирання 
й транспортування врожаю, на-
вчали новітнім технологіям та 
їх застосуванню в землеробстві. 
Обладнано й невеличкий готель 
для приїжджих спеціалістів, на-
уковців, селекціонерів.

— Рік тому ввели у сівозміну 
соняшник, — каже директор агро-
фірми Володимир Крупніцький. 
— Не лише з огляду на те, що ця 
олійна культура має стабільну ціну 
на агроринках України й Європи. 

Плануємо відкрити свій олійний 
цех. Уже місцеві будівельники про-
водять капітальну реконструкцію 
приміщень. Власна сировина зна-
чно здешевить собівартість соняш-
никової олії. Це  також додаткові 
робочі місця, які у сільській місце-
вості на вагу золота. Ну  а макуха 
— цінна кормова висококалорійна 
кормова добавка для дійних корів. 
Крім того, її використовують для 
випічки житнього і пшеничного 
хліба у власній пекарні.

До слова, не можемо оминути 
увагою ще одну галузь багатофунк-
ціональної господарки агрофірми 
— тваринництво. Нині на фермах 
у Скоморохах і Прошовій догляда-
ють 320 голів великої рогатої худо-
би, понад 700 свиней. У Прошовій 

після капітальної реконструкції 
ввели в дію свиноматочник на 600 
голів. Тут сучасна система венти-
лювання, обігрів маленьких поро-
сят. У раціон, крім звичних конц-
кормів, додають компоненти з сої 
та соняшнику, що значно здешев-
лює собівартість м’яса.

У Скоморохах мають чималу 
пасіку. Там господарює бджоляр 
з діда-прадіда Ігор Олійник. У 
свій час його батько Мирон пле-
кав божі комахи, а тепер його 
справу продовжує син.

Керівник господарства приділяє 
велику увагу соціальним програ-
мам, лише минулоріч перерахували 
понад 200 тисяч гривень. Це — ма-
теріальна допомога українській ар-
мії, воїнам у зоні проведення АТО, 
продуктові вантажі для наших сол-
датів. Коштами, транспортом до-
помагають монастирям і церквам, 
закладам медицини й культури, 
спорту й освіти, малозабезпеченим 
людям. Збільшили також орендну 
плату за земельний пай.

Авторитет керівника агрофірми 
Володимира Крупніцького – вели-
чезний. Свідченням цього стали й 
останні вибори до місцевих рад — 
із восьми кандидатів у депутати до 
Тернопільської районної ради Во-
лодимир Григорович здобув впев-
нену перемогу. Це його п’ята ка-
денція у представницькому органі 
Тернопільського району. Довіра 
земляків й окрилює і зобов’язує.

Звісно, у щоденній роботі ке-
рівник покладається на фахівців. 
Серед них — ветеран праці, голо-
вний бухгалтер Любов Климович, 
завідуючі фермами у Прошовій 
та Скоморохах Марія Пелешок і 
Марія Губіцька, механізатори Іван 
Вадзюк, Богдан Вітровий, Воло-
димир Олійник, водій Володимир 
Якимович, будівельник Ярослав 
Головатий.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Фото автора.

Пасічник Ігор Олійник поряд із 
лікувальним бджолобудиночком.  
ПП «Агрофірма» Медобори», 
 с. Скоморохи

Рідна сторона, 
рідна земля
Перед початком весняної кампанії 2017 року я мав зустріч із 
відомим подружжям фермерів — Іваном та Надією Мричко 
з Баворова Тернопільського району. Ця хліборобська весна 
у них ювілейна — займаються сільськогосподарською ді-
яльністю вже 25 років. За цей час і оселю нову побудували, і 
славних діточок виховали, і онуків дочекалися. Сад яблуне-
вий, один із найкращих на Тернопільщині, посадили за новіт-
ньою технологією, правда, за підтримки держави. Червоно-
бокими смачними яблуками радують не лише односельців, а 
й усіх, хто завітає в СПП «Мричко» та СФГ «Аванто».

Починали господарську діяль-
ність із 50 гектарів, а нині площа 
земельних угідь сягає понад 900 
гектарів. Не скаржаться на подруж-
жя Мричко і власники земельних 
часток, які довірили їм паї у селах 
Баворів, Магдаліївка. Адже вчасно 
орендну плату (чи в натуральному, 
чи в грошовому виразі) виплачу-
ють і не відмовляють пайовикам 
в оранці городів, транспортному 
забезпеченні, перемеленні зерна 
— мають власний сучасний млин 
і борошно виготовляють вищо-
го ґатунку. Торік відкрили світлу 
і простору їдальню для своїх пра-

цівників, перед тим — тепле адміністративне приміщення, склади для 
зберігання сільгосппродукції, зерна та фруктів. Виробничий персонал 
має і гідну зарплату, і юридичний та соціальний захист. У міру фінансо-
вих можливостей Іван та Надія Мричко допомагають малозабезпече-
ним категоріям населення, не шкодують коштів і продуктів харчування 
українському війську, допомагають технікою сусідам-аграріям. Сло-
вом, мають чітку громадянську позицію, виконують християнський 
обов’язок. Напевно, саме про таких по-житейськи мудрих господар-
ників відомий український поет Микола Сингаївський написав щирі і 
чесні поетичні рядки: «Лише на добро земля обізветься добром».

У господарстві Івана Мричка також сіють горох, кукурудзу, ярий яч-
мінь, цукрові буряки і, звісно, сою. Саме Іван Мричко був першопро-
хідцем у вирощуванні на Тернопіллі цієї багатої на білок та поживної  
культури. Сою у народі ще називають польовою «ковбасою». Сіятиме її 
фермер на трьохстах гектах, тобто на третині всього земельного банку, 
що орендує у селян навколишніх сіл. 

А ще цьогоріч фермер планує засіяти кілька пробних гектарів нутом 
— турецьким горохом.

— Найпопулярнішою бобовою культурою в Україні після квасолі є 
горох, — каже пан Іван. — Торік ми вирощували квасолю, але липнева 
спека і шкідники знищили урожай дощенту, тож довелося зробити пе-
реорієнтацію. Нут – економічно вигідна культура, користується попи-
том на внутрішньому ринку саме Західної України, тому з реалізацією 
не буде проблем. 

Далі Іван Мричко запропонував поїхати на поле з озимим ріпаком. 
Саме на ланах, де посіяна ця олійна культура, я зробив світлину.

Весна стрімко набирає обертів — здоров’я вам і щедрих урожаїв, хлі-
бодари!

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Фото автора.
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Фотоархів
50 років з любов’ю до вас!

Духовна святиня Ангелівки

У цій справі мені активно допо-
магають голова Романівської сіль-
ської ради, до якої належить Анге-
лівка, Галина Петріченко, депутат 
Романівської сільської ради Воло-
димир Базиляк, його дружина Ма-
рія — церковний скарбник, жителі 
Ангелівки Софія та Анна Саржев-
ські й усі, хто щось із цієї теми знає, 
пам’ятає. 

В Ангелівці люди давно хоті-
ли мати свою церкву. І тоді, коли 
село було маленьким хутірцем, і 
тоді, коли розбудувалося. За часів 
більшовизму про це можна було 
лише мріяти. Тому на богослужін-
ня віряни ходили за кілька кіломе-
трів до сусідніх сіл — Романівки, 
Чернелева–Руського чи Стриївки 
Збаразького району. 

На початку 90-х років минулого 
століття, коли Радянський Союз — 
держава, яка заперечувала Бога, 
почала тріщати по всіх швах, у Ан-
гелівці люди зорганізувались на 
чолі з сільським активістом Мико-
лою Яциковським та почали об-
бивати всі владні пороги, стукати 
у всі можливі двері, аби їм дали 
дозвіл на будівництво святині. Не-
бувалий ентузіазм, наполегливість 
дуже скоро були винагороджені. 
Громада досягла свого. Майже 70 
сотих під майбутню церкву надав 
тодішній радгосп «Ангелівка». І в 
день Рівноапостольних Петра і 
Павла 1991 року було урочисто 
закладено перший камінь під 
будову. За спогадами старожилів, 
церкву зводило все село, багато 
допомагало місцеве сільськогоспо-
дарське підприємство, свої пожерт-
ви складали жителі Романівки та 
Чернелева-Руського. Збереглись у 
пам’яті та записані у спогадах імена 
перших (багато з них вже на Прав-
ді) жителів Ангелівки, які брали 
участь у будівництві святині. Серед 
багатьох — уже згадуваний голова 
церковного комітету Микола Яци-
ковський, Дмитро Кучмінський, 
Тарас Мишак, Надія Колодій, Да-
рія Тетюк, Зеновія Конотопська, 
Любов Савків, Микола Войто-
вич, Агафія Гладка, Ганна Фу-
деля, Ярослав Кузьма, Євстахій 

Волинець, який дотепер виконує 
обов’язки паламаря, та багато ін-
ших. Архітектором будови був О. 
Бачинський, конструктором — В. 
Макар. Церкву проектував тоді ще 
юний Михайло Ковальчук. Кивот 
створив Б. Борисов. Прізвищ ху-
дожників, які розписували храм, 
не пам’ятають, проте і нині в церкві 
моляться за них. Їх імена — Іван, 
Володимир, Михайло. 

Найпершим парохом Ангелівки 
був світлої пам’яті отець Григо-
рій Галайко. Другим ангелівським 
священиком став, на жаль, теж уже 

покійний отець Василь Михайли-
шин. Він із невеликою перервою 
двічі очолював парафію. Цього ду-
ховного пастиря особливо любили, 
хоч і був часом суворим. За отця 
Василя церкву розписували. Це 
тривало 3 роки. У 1996 році в но-
возбудованому храмі встановили 
іконостас (автор — Євген Гірняк), 
який вражає своєю красою та ве-
личністю. Мармурові різьблені фі-
гури — справа рук Анатолія Чух-
рана, столярні роботи майстерно 
виконав Андрій Гриник.

До цього часу пам’ятають 
урочисте відкриття храму, яке 
відбулося 14 жовтня 1994-го 
у день Покрови Пресвятої Бо-
городиці. Хоча церква греко-
католицька, проте вона об’єднала 
під своїм куполом людей не лише 
різного обряду, а й усіх національ-
ностей, які жили на той час у селі 
та працювали на звірокомплексі в 
радгоспі «Ангелівка». Освячення 
храму відбулося через десять ро-
ків. Тоді владика Василь Семе-
нюк відслужив тут Архієрейське 
Богослужіння. 

Очолювали парафію Покрова 
Пресвятої Богородиці УГКЦ в селі 
Ангелівка свого часу отці Тарас Ро-
гач, Володимир Хомутинський, 
які вже пішли у засвіти. Минулого 
року їх справу продовжив о. Ан-
дрій Марчук. У церкві діють різні 
спільноти, у яких беруть активну 
участь і маленькі діти, і люди по-
важного віку. Жителі щасливі, що 
кожної неділі та у свята тут прово-
дять богослужіння, є можливість 
висповідатись, отримати духовну 
науку, причаститися. Тут беруть 
шлюб молодята, хрестять новона-
роджених. Ніби й нічого дивного та 
особливого у тому немає. Але ж так 
було не завжди. Тому мешканці Ан-
гелівки це особливо цінують.

Цими березневими днями, 
хоча ще холодно, проте біля хра-
му трудилися сестриці. Серед них 
Зеновія Конотопська, яка рев-
но служить від початку побудови 
храму дотепер, і зовсім молода 
Оксана Ягнюк, яка чудово виши-
ває. Обов’язки сестриці, як сказали 
жінки, нескладні — прибрати храм, 
стежити за благоустроєм, садити 
квіти, прати, прасувати, вишивати, 
збирати кошти та виконувати іншу 
роботу. Подумалось: «Як добре, що 
церква  має відданих, а головне 

— скромних і лагідних людей. Це 
гарний приклад для наслідування. 
Такими мають бути правдиві хрис-
тияни».

Тому, напевне, я цього дня не по-
чула, щоб хтось із людей хвалився 
чи розповідав про власний внесок 
у будівництво такої величної церк-
ви, якою є святиня в Ангелівці. Зате 
дотепер, хоч минуло стільки літ, 
добрим словом згадують колишніх 
директорів радгоспу «Ангелівка» 
Михайла Савківа, Миколу Беза-
нюка, Анатолія Саржевського та 
працівників господарства. Адже 
на будові потрібно було багато рук. 
Вдячні слова почула на адресу ко-
лишнього голови Тернопільської 
районної ради Василя Дідуха, який 
сприяв у придбанні будматеріалів. 
Коли треба було робити зовнішнє 
оздоблення храму, люди зверну-
лися до теперішнього заступника 
голови Тернопільської ОДА Івана 
Крисака, який свого часу також 
керував місцевим господарством 
«Ангелівка». Пан Іван надавав влас-
ні кошти на будівельні матеріали, 
забезпечував оплату праці бригади 
із Закарпаття, долучився до  спо-
рудження дзвіниці. «Був безвідмов-
ним, щиро відгукувався на будь-яке 
прохання щодо будівництва церкви 
чи благоустрою території», — гово-
рять про Івана Крисака.

Мені так хотілося зафіксувати на 
фото багатьох людей, яких зустрі-
ла та розмовляла з ними, тих, які 
ревно трудяться для церкви, проте 
був будень, жінки одягнулися по-
робочому. Відмовляючись від фото, 
говорили: «Ви приїжджайте до нас 
у неділю або свято. Ми будемо у 
вишиванках. А ще почуєте спів на-
шого церковного хору. Колись ним 
керував Сергій Харчишин, який 
мусив покинути нас, бо треба до-
глядати стареньких батьків. Але він 
встиг навчити хористів правильно 
співати Літургію, церковні пісні. 
Нині маємо дуже гарного реген-
та, вчительку християнської етики 
Ганну Лабанович, яка гідно про-
довжила справу пана Сергія. Без 
їхнього співу богослужіння не були 
б такими урочистими…» 

Даю слово цим гарним людям, що 
колись обов’язково скористаюся за-
прошенням. Дав би Бог дожити…

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора, з архіву жителів  

Ангелівки та з відкритих джерел.

Парафіяни — Андрій Астаф'єв  
з онуком Тимофієм  
та Володимир Кучер

Церковий хор 
з регентом 
Сергієм  
Харчишиним

Заглядаючи у вікно маршрутного автобуса дорогою від Тернополя до Ангелівки, вкотре переконуюся, що 
безлисті дерева березневої пори — особливі. Їх крона подібна на ніжне мереживо на фоні голубого неба. 
Вдивляюсь у них, зачарована цією неповторною красою, та починаю забувати про мету своєї журналіст-
ської мандрівки до Ангелівки — села на окраїні Тернопільського району. Привело мене сюди теплого 
березневого дня фото чверть столітньої давності, яке у 1991 році зробив фотокор «Подільського слова» 
Степан Червінський. На ньому автор показав початок будівництва церкви в Ангелівці. У ювілейному 
числі «Подільського слова» за 3 березня 2017 року це фото розміщене під №13. Якою стала ангелівська 
святиня сьогодні, хто її будував, облаштовував, розписував, як живе парафія? На ці та інші запитання 
сподіваюсь отримати відповідь від жителів Ангелівки.

13

Паламар Євстахій Волицень з пра-
внуками Матвієм та Вікторією 

Сестриця Оксана Ягнюк  
з дочками — Уляною та Аліною
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Милосердя

Шкільний меридіан

Як вивчають  
українську в Польщі
З 13 по 19 березня в школі у Мишковичах були весняні канікули.  

Наша сім’я поїхала в гості до бабці, яка живе в Польщі.
Нам пощастило відвідати уроки української мови та культури на гурт-

ку для дітей із українських сімей, які проживають у Польщі. 

Навчання відбувається один раз на тиждень. Спочатку був урок укра-
їнської мови. Ми читали вірші Шевченка, потім малювали ілюстрації до 
віршів Кобзаря.

Наступний урок — музика, на якому співали українські пісні, слухали 
українську музику. На перервах дивилися українські мультфільми.

Тепер я маю багато друзів у Сяноці.
Данило СЦІБАЙЛО, учень 3-А класу Мишковицької школи.

Особистості

Герої живуть поруч…
Сьогодні багато патріотів нашої держави воюють у зоні АТО, захищаючи свободу, 
незалежність та територіальну цілісність України. Це — люди сильної волі, міцного 
характеру. Їхні імена вписані золотими літерами в нашу історію, а про їх перемоги, 
бої, подвиги пам’ятатимуть нащадки.
Серед них і мешканці Великих Бірок: Руслан 

Володимирович Балабан, Роман Ігорович Бик, Ми-
хайло Іванович Блажків, Віталій Іванович Бобрик, 
Віктор Володимирович Ващенко, Андрій Петрович 
Волинець, Ярослав Володимирович Гейко, Василь 
Михайлович Гулька, Сергій Валерійович Дрозд, 
Роман Степанович Дяків, Микола Васильович Зай-
чук, Василь Вікторович Качан, Андрій Васильович 
Кімошан, Володимир Степанович Кузяк, Петро Пе-
трович Кушнір, Микола Стефанович Лебідь, Юрій 
Богданович Летняк, Василь Антонович Мариняк, 
Олег Богданович Матяш, Віра Михайлівна Моте-
люк, Сергій Ярославович Онуфрієв, Володимир 
Йосипович Патрон, Володимир Богданович Плас-
коніс, Богдан Ігорович Радецький, Ігор Романович 
Радецький, Василь Миколайович Сентик, Михайло 
Михайлович Сидяга, Ігор Анатолійович Ситник, 
Юрій Володимирович Сичик, Василь Дмитрович 
Собчак, Василь Володимирович Спряжка, Воло-
димир Васильович Спряжка, Тарас Ярославович 
Яремчук.

Днями завітав до центральної бібліотеки, 
що у Великих Бірках, Юрій Богданович 
Летняк, боєць батальйону «Тернопіль». 
З ним зав’язалася розмова про шлях 
солдата-добровольця — молодої людини, 
яка знає, що таке війна…

Народився Юрій Летняк 15 травня 1987 р. в селі 
Плебанівка Теребовлянського району. За професією — 
будівельник. Проживає у Великих Бірках з 2009 р. З 
дружиною Марією виховує двох дітей. Призваний 
на строкову військову службу в 2005 р. З 2007 по 
2008 — на службі за контрактом. Згодом працював 
за кордоном.

З початком війни на сході України, в серпні 2014 
р., добровольцем пішов служити в батальйон «Тер-
нопіль». Брав участь в обороні 32-го блокпоста, 
який невдовзі був повністю знищений. Там загинули 
наші бійці.

Був учасником зачищення Бахмутської траси. З 
2015 р. ніс службу з охорони громадського порядку в 
м. Лисичанськ. Юрій Летняк нагороджений ордена-
ми та медалями.

Відпустка земляка триватиме недовго, після 
чого він знову готовий їхати на захист східних 
кордонів нашої держави, виконувати свій громадян-
ський та конституційний обов’язок. Юрій неохоче 
згадує подробиці бойових дій, але вдячний за те, що 
його так тепло зустріли вдома.

У бібліотеці оформлений стенд зі світлинами 
наших земляків — воїнів АТО «Захисники України 
— наша гордість», організовано книжкову вистав-
ку «АТО. Неоголошена війна», як приклад гордості, 
наслідування, любові до України та патріотизму.

Людмила ГНАТИШИН, 
бібліотекар Тернопільської центральної  

районної бібліотеки.

Усе в житті  
колись буває вперше

Лист-подяка
У рамкаx місячника Червоного Xреста районна організація Товари-

ства Червоного Хреста України надала благодійну допомогу в придбан-
ні шкільних меблів, одягу для малозабезпечених сімей та дітей-сиріт. 

Адміністрація, педагогічний колектив, батьки та учні Острівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Тернопільського району висловлюють щиру по-
дяку Ользі Михайлівні Нижник, яка очолює організацію, за людя-
ність, сердечність і милосердя.

Бажаємо вам подальшого про-
цвітання, успіхів у благородній 
справі. Сподіваємося на подальшу 
співпрацю.

Бал «Дюймовочка»
В Ангелівській ЗОШ І-ІІІ ступенів нещодавно відбувся весняний міні-бал, 
в якому взяли участь чарівні, неповторні, ніжні й милі паняночки і статні 
джентльмени — учні 2 і 3 класів.

Таланти

«Свято розпочинається! Свято краси, 
грації, витонченості!» — такими словами 
привітали гостей ведучі балу «Дюймовочка» 
Олександр Вережак (учень 6 класу) та Софія 
Осух (учениця 5 класу).

Під романтичну мелодію на сцену у су-
проводі джентльменів вийшли прекрасні 
елегантні маленькі леді. Паняночки змага-
лися у таких номінаціях: візитівка (дівчатка 
розповідали про себе, свої вподобання, 
захоплення), домашнє завдання (музич-
ний номер), образотворче мистецтво (роз-
фарбовування малюнка), інтелектуальний 
конкурс. Усі учасниці добре впоралися із 
завданнями, а міс Дюймовочкою-2017 стала 

учениця 3-го класу Віта Прінь. Іншим учас-
ницям балу було присвоєно титули «Міс ча-
рівність», «Міс талановитість», «Міс елегант-
ність», «Міс граціозність», «Міс творчість» та 
інші.

Хлопці привітали своїх леді й подарува-
ли виготовлені власноруч квіти й сувеніри, 
а журі нагородило дівчаток пам’ятними ме-
далями.

Допомогу в організації свята надала 
педагог-організатор Оксана Іванівна Дідух.

Оксана ПЛАСКОНІС, 
 класний керівник 3-го класу Ангелівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Учасники балу

Міс  
Дюймовочка-2017 
Віта Прінь

Тернополянин Димитрій Шіхов 
навчається у Тернопільському 
вищому професійному учили-
щі технологій та дизайну на 
факультеті художньої обробки 
дерева. Має хист художника.

 У Тернопільській обласній бібліо-
теці для молоді відбулася його перша 
виставка творів живопису та графіки. 
Про творчий доробок молодого май-
стра пензля розповіла завідуюча сек-
тором мистецтв Наталя Терлецька. Ви-
соку оцінку роботам Димитрія Шіхова 
дав присутній на виставці заслужений 
художник України Ярослав Омелян. 
Сам митець прагне, щоб його полотна 
були зрозумілі кожному, тому, за його 
словами, прагне краси, витонченості 
та, одночасно, простоти. «Змальовую 
те, що мене оточує. Прагну передати 
фарбами, олівцем свої відчуття. Завжди 
у творчому пошуку, адже без нього 
митець не може існувати. Не байдужа 
мені духовна тематика. Дуже хотів би 
творити вільно, не бути затиснутим у 
рамки буденщини та життєвої рутини», 
— сказав молодий художник Димитрій 
Шіхов.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Діти молодшої 
групи з учитель-
кою Маріанною 
Ярою (моя бабця). 
Біля неї зліва — 
мій брат Роман, 
посередині — я,  
а справа —  
сестра Таня.
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Аматори сцени

Свято мистецтва
Протягом березня – першого місяця весни — поціновувачі Шевченкового слова та теа-
трального мистецтва мали можливість спочатку у своєму селі, а потім на сцені районно-
го будинку культури слухати читців на районному конкурсі «Борітеся – поборете», при-
свяченому 203 річниці з дня народження Тараса Шевченка, та брати участь у районному 
конкурсі аматорських театрів «Театральна феєрія», присвяченому  
130-літтю з дня народження Леся Курбаса.
26 березня у районному будин-

ку культури відбулось урочисте 
нагородження переможців. Ви-
ступили найобдарованіші читці 
району, присутні переглянули 
уривки з вистав «Я поведу вас у 
світле майбутнє» (за п’єсою Олек-
сандра Топоринського) аматор-
ського театрального колективу 
«Відгомін» клубу села Смиківці 
(режисер Юрій Ліский) та «Не-
звичайний екзамен» (за п’єсою 
Володимира Максименка) у ви-
конанні народного аматорського 
театру будинку культури села Ве-
ликий Глибочок (режисер Тетяна 
Заяць).

Найурочистішими та найбільш 
хвилюючими були хвилини наго-
родження. Адже це не просто гра-
моти чи цінні подарунки, а вияв 
поваги до людей, які безкорисливо 
віддають свій час та душевні сили 
для розвитку мистецтва краю.

Грамоти у номінації «Мис-
тецька надія» отримали читці 
з сіл Довжанка, Смиківці, Під-
городне, Почапинці, Плотича та 
аматорської драматичної студії 
«Овації» Тернопільського район-
ного будинку культури. Дипломи 
ІІІ ступеня отримали Тетяна Се-
мирко (с. Йосипівка), Анастасія 
Стецик (с. Забойки), Андрій Лу-
цик (с. Острів). Диплом ІІ сту-
пеня — у Вікторії Месарович (с. 
Почапинці), Майї Богатирьової 
(аматорська драматична студія 
«Овації» Тернопільського РБК), 
Людмили Ханас (с. Романівка). 
Диплом І ступеня дістався Іри-
ні Пірган (с. Плотича) та Софії 
Живчак (аматорська драматична 
студія «Овації» Тернопільсько-

го РБК). Гран-прі у номінації 
«Мистецька надія» отримала 
читець дитячого аматорського 
гуртка художнього слова будин-
ку культури села Плотича Марта 
Сердюк.

У номінації «Виконавці-
аматори» грамоти одержали три 
читці із села Забойки. Диплом ІІІ 
ступеня отримали Ольга Хома  
(с. Велика Лука), Іван Помазан-
ський, (с. Смиківці), Вікторія 
Пачковська (с. Ігровиця), Наза-
рій Євтушенко (с. Мишковичі).  

Дипломи ІІ ступеня у Віктора Під-
гайного (смт Велика Березовиця), 
Романа Пережила (с. Ігровиця), 
Іванни Басістої (с. Забойки), Окса-
ни Погоди (с.Чернелів-Руський). 
Диплом І ступеня дістався учас-
ницям молодіжного аматорського 
драматичного колективу «Перли-
на» будинку культури смт Вели-
ка Березовиця Юлії Підгрушній 
та Оксані Шульці, а також Марії 
Дем’янчук із Чистилова. Непере-
вершеним у цій номінації виявив-
ся читець із клубу села Середин-
ки Орест Борух, який отримав 
гран-прі.

У номінації «Аматорські колек-
тиви» дипломи ІІІ, ІІ та І ступенів 

отримали, відповідно, дитячий 
аматорський гурток художнього 
слова клубу села Драганівка, моло-
діжний аматорський драматичний 
колектив «Перлина» будинку куль-
тури смт Велика Березовиця та ди-
тячий аматорський гурток худож-
нього слова клубу села Чистилів.

Дипломом у номінації «Автор-
ський вірш» нагороджено Юлію 
Чупик – директора будинку куль-
тури села Ігровиця, а найкращим 
у номінації «Оригінальна інтер-
претація твору» визнано Леоніда 

Хоменка (смт Великі Бірки).
Багато нагород у районних 

театралів-аматорів. Грамоти за 
участь у районному конкурсі 
аматорських театрів «Театраль-
на феєрія» отримали дитячі ама-
торські гуртки художнього слова 
з сіл Драганівка, Почапинці, Со-
борне, а також окремі учасники 
з Костянтинівки, Кип’ячки, Буц-
нева.

Дипломом ІІІ ступеня відзна-
чено дитячий аматорський гур-
ток художнього слова села Велика 
Лука та аматорський гурток ху-
дожнього слова села Йосипівка, 
а також Анастасію Музику з села 
Серединки. Дипломом ІІ ступеня 
— дитячий аматорський гурток 
художнього слова (с. Підгородне) 
та Людмилу Ханас (с. Романівка) 
й Наталію Галайко (с. Буцнів). Ди-
плом І ступеня отримали дитячий 
аматорський гурток художнього 
слова «Ранкові промені» будинку 
культури села Забойки та Зоряна 
Гонзул із Чернелева-Руського.

Драматичні аматорські колекти-
ви Тернопільського району змага-
лись у різних номінаціях. Кращою 
«Мистецькою надією» визнаний 
дитячий аматорський драматичний 
колектив клубу села Ступки (ре-
жисер Галина Іванська), у «Кращій 
сценографії» рівних не було народ-
ному аматорському театру будинку 
культури села Великий Глибочок 
(режисер Тетяна Заяць), кращу 

акторську ансамблевість показала 
дитяча драматична студія «Овації» 
(керівник Світлана Умриш). За пе-
ремогу у номінації «Краще музичне 
оформлення» нагороду отримав 
аматорський театральний колектив 
«Відгомін» клубу села Смиківці (ке-
рівник Юрій Ліский), а у номінації 
«Кращий режисерський задум» — 
молодіжний театральний колектив 
«Перлина» будинку культури смт 
Велика Березовиця (керівник На-
дія Слобода). Гран-прі у районному 
конкурсі аматорських театрів «Теа-
тральна феєрія» імені Леся Курбаса 
отримав ансамбль читців родини 
Каспруків із села Чистилів.

Цього дня звучало багато гар-
них побажань читцям поезії Та-
раса Шевченка від начальника 
відділу культури Тернопільської 
райдержадміністрації Віктора На-
вольського, головного спеціаліста 
відділу культури ТРДА Любові 
Шарган, директора районного бу-
динку культури Віктора Забчука, 
сільського голови Смиківців Во-
лодимира Сидяги.

Голова журі двох конкурсів, 
викладач Теребовлянського ви-
щого училища культури, відмін-
ник освіти України Наталія Заєць, 
зокрема, наголосила: «Тішить, 
що слово Шевченка живе у Тер-
нопільськім краї. Його шанують 
від найменшого до великого. Про 
це засвідчив конкурс читців «Бо-
рітеся — поборете». Щодо дра-
матичних колективів, відрадним 
вважаю те, що режисери, артис-
ти шукають теми, які нині акту-
альні в українському суспільстві. 

Це — волонтерство у час війни 
та економічної нестабільності, 
милосердя до ближнього, пробу-
дження національної свідомості, 
гідності. Митці самі пишуть вірші 
до своїх вистав, пробують себе як 
драматурги. Єдність, соборність, 
любов – основне, що я побачила у 
грі акторів-аматорів. Це прекрас-
но!»

Хочу як журналіст висловити 
і власні враження. Вони лише по-
зитивні, якщо говорити про орга-
нізацію та проведення двох кон-
курсів, урочисте нагородження 
переможців. Не пошкодувала, що 
у недільний день залишила все та 
приїхала на зустріч із театральним 
мистецтвом, аматорами поетично-
го слова, працівниками культури, 
шляхетними людьми. Дехто, осо-
бливо ті, хто не вважає себе при-
хильником самодіяльності, може 
зауважити (чула неодноразово), 
мовляв, сільські артисти-аматори 
не можуть позмагатися з професій-
ними обласними чи столичними. 
Може, і так. Проте насолоду від 

творчості сільських аматорів сцени 
можна часом отримати більшу, ніж 
від іменитих. Самодіяльні артисти 
працюють не за гроші. Вони щирі, 
правдоподібні. Сільські актори осо-
бливо цінують свого глядача, відда-
ються грі сповна. Шкода лише, хто 
так мало у залі було людей. Шкода, 
що вони не збагатили свою душу 
так, як ті, хто прийшли та отрима-
ли неповторні враження!

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Журі конкурсів  (зліва направо) — директор районного будинку культури 
Віктор Забчук, головний спеціаліст відділу культури Тернопільської РДА 
Любов Шарган, голова журі, викладач Теребовлянського вищого училища 
культури, відмінник освіти України Наталія Заєць, начальник відділу 
культури Тернопільської РДА Віктор Навольський

Артисти народного аматорського театру з села Великий Глибочок

Приємна мить нагородження

Гран-прі у номінації «Виконавці–
аматори» отримав читець клубу 
села Серединки Орест Борух

Методист районного будинку 
культури Світлана Умриш — 
душа конкурсу читців та аматорів 
театрального мистецтва

Літературна композиція «Моя Україно» у виконанні учасників аматорського 
гуртка художнього слова «Ранкові промені» будинку культури села Забойки

Дипломом у номінації «Авторський 
вірш» нагороджено Юлію Чупик – 
директора БК села Ігровиця

Молодіжний театральний колектив «Перлина» БК 
смт Велика Березовиця (керівник Надія Слобода)
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Мав мене за жiнку, допоки давала грошi

Вiдправте її додому, 
вона помирає
Але з’ясувалося, що зомлiла я не 

лише через стрес. У мене сталася 
сильна кровотеча через онкологiчну 
хворобу.

“Вiдправляйте її мерщiй додому, 
бо як помре, матимете великi про-
блеми”, – казав лiкар моїй господинi. 
Вона сумно кивала головою у 
вiдповiдь i не здогадувалася, що я 
все зрозумiла.

Жiнка, у якої я служила в Неаполi, 
працювала акушеркою у пологово-
му будинку. Завдяки її проханням 
мене погодились оглянути, поста-
вили дiагноз – злоякiсна пухлина в 
грудях i в матцi. Треба оперувати. I я 
поїхала додому, в Червоноград.

Думала, що повертаюсь до чистої 
охайної оселi, з новим ремонтом. А 
натомiсть… Чи бачили ви колись 
старий розвалений автомобiль, у 
якому бензиновий бак тримається на 
дерев’яному кiлку? Це не жарт! Саме 
таке диво технiки викупив мiй чоловiк 
на заробленi мною в Iталiї грошi.

Я дивилась довкола i не розумiла: 
на що ж витраченi всi тi грошi? Одяг 
двом синам i донечцi я й так надси-
лала, отже, не на речi. Невже чоловiк 
витрачає їх на розваги? Втiм, тi чорнi 
думки вiдганяла вiд себе. Я мусила 
боротися за життя, тому не хотiла 
зайве думати про погане.

А потiм пройшла через пекло. 
Спочатку — операцiя на грудях, зго-
дом менi видалили матку i яєчники. 
Була дуже виснажена, лiкарi не да-
вали жодної гарантiї на одужання. I 
я хапалася за все – бо ж троє дiтей, 

треба жити. За порадою народної 
цiлительки навiть настоянки з му-
хомора та омели пила – отруйнi й 
небезпечнi. Але, на диво, це менi до-
помогло. Я таки стала на ноги.

А вiн пiшов до iншої
Уперше я зрозумiла, що мiж нами 

з чоловiком щось не так, коли вiн 
приїхав i побачив на тумбочцi бiля 
мого лiжка апельсинку i банани. 
“Ага, розкошуєш! – злiсно глянув на 
мене. – А потiм жалiєшся, що гро-
шей немає…”

Було гiрко й боляче. Виснаже-
на хворобою, я не мала апетиту, й 
дiти намагались купити менi бодай 
фрукти. А тут… Навiть не запитав 
мене, як почуваюся. Невже йому 
байдуже, що я можу померти? Не 
хотiла про це думати. Мене рятува-
ли вiд смертi чужi люди, а рiдний 
чоловiк дорiкнув апельсинкою i ба-
нанами: “Розкошуєш!”

Так минуло майже три роки. А 
потiм, трохи змiцнiвши, я знову 
до Iталiї поїхала. Чоловiк не три-
мав. Вiн завжди вихвалявся, що як 
колишнiй мiлiцiонер встиг рано 
заробити на пенсiю. А якщо менi її 
ще довго чекати, то це не його про-
блеми. Мовляв, хто без грошей, той 
нехай i працює.

Мiй другий перiод заробiтчанства 
тривав аж шiсть рокiв. А вдома мене 
чекали новi сюрпризи.

“Поклич тата до телефону”, – 
просила я доньку або синiв. Але 
менi завжди вiдповiдали, що тато 
у село поїхав чи в якихось справах 
пiшов. Дiти приховували вiд мене, 

що чоловiк живе з iншою жiнкою…
Знаєте, якби вiн пояснив, що 

полюбив iншу, поговорив зi мною 
по-людськи, я б зрозумiла. Але 
батько моїх дiтей пiшов вiд нас тоді, 
коли ми найбiльше потребували 
його пiдтримки. I це мене болить 
найбiльше.

Цього року приїхала додому на 
Великдень. Ішла вулицею рiдного 
містечка і зустрiла колишнiх 
спiвробiтниць iз хлiбозаводу. 
“Дiвчата, привiт!” – кинулась радiсно 
до них. А вони вiдсахнулися вiд 
мене, наче вiд привида. “Аню, це ти? 
– не вiрила очам давня подруга. – А 
нам казали, що ти померла в Iталiї, 
а чоловiк не мав грошей перевезти 
твоє тiло, то й поховали на чужинi”.

Потiм я ще багато чула про себе 
рiзних нiсенiтниць. Однi знайомi ка-
зали, що чули вiд нової пасiї чоловiка, 
нiби я вийшла замiж на чужинi. Iншi 
– що народила позашлюбну дитину 
вiд якогось iталiйця. I це в мої роки! 
Гiрко було таке вислуховувати. Ма-
буть, закоханi голубки шукали ви-
правдання своєму вчинковi, от i 
базiкали рiзне.

А мене душа болiла. Як мож-
на було так вчинити зi мною? Не 
кохаєш, то май повагу до того, що 
пов’язувало нас колись. Невже мої 
мозолi i втрата здоров’я на чужинi не 
заслуговують бодай на спiвчуття. Не 
для себе я старалась, хотiла, щоб ро-
дина безбiдно жила. Та вiн мав мене 
за жiнку, коли грошi додому над-
силала, тепер я стала непотрiбною. 
Мене можна поховати, хоча б на 
словах.

Чому все тягнемо на 
собi?
Але я живу! Знову працюю у 

Неаполi, тепер уже в iнших лю-
дей. Доглядаю 85-рiчну бабусю, 
вередливу i настiльки скупу, що 
примудряється дiлити на нас двох 
сардельку i вафельку. Отримую 
570 євро – не так багато, як за 
нинiшнiми мiрками. Однак удома i 
того не мала б. Ну, не сяду ж я на 
шию старенькiй мамi, не житиму на 
її пенсiю. А менi до своєї ще кiлька 
рокiв чекати.

Здоров’я i далi мене пiдводить. 
Та, на щастя, надали статус 
заробiтчанки, маю право на медич-
ну допомогу. Нещодавно взяла у 
банку кредит – 5 тисяч євро, потро-
ху вiддаю. Ще донечцi пересилаю, а 
мамi газ допомогла провести у село. 
Моя Тамара, до речi, вже й дитинку 
має. Але чоловiк не дуже добре її за-
безпечує.

Iнодi думаю, що дiвчата так 
чи iнакше повторюють долi своїх 
матусь, обираючи партнера, схо-
жого на батька. Вона не так давно 
замiжня, але бачу вже, що в май-
бутньому їй доведеться розрахову-
вати на власнi сили.

А здоров’я моя Тома також не 
має мiцного. Наприкiнцi травня 
її теж прооперували. Наш тато до 
лiкарнi не прийшов, лише зателе-
фонував i бiдкався, що не може 
нiчим допомогти – грошей нема. “А 
сам щойно з Немирова повернувся, 
зi своєю коханкою вiдпочивав… – 
ображено зiтхає Тамара. – Добре, 
мамо, що ти у мене є…”

Мене душили сльози пiсля тiєї 
розмови. Так, я є у тебе, доню. I до 
останнього подиху допомагатиму 
своїм дiтям, онукам. Але чому так 
стається, що ми, жiнки, не може-
мо опертись на надiйне плече тодi, 
коли найбiльше цього потребує-
мо? Може, самi привчаємо своїх 
чоловiкiв до того, що все вирiшимо, 
все здолаємо, от вони i живуть, шу-
каючи лише розваг i легкого жит-
тя.

Найбiльшу втiху моя втомле-
на душа тепер знаходить у церквi. 
Пiду на недiльну службу, помолю-
ся, висповiдаюсь – то й легше стає. 
Отець Роман Войцеховський, до 
якого в Неаполi горнуться всi нашi 
заробiтчани, допомагає долати 
життєвi труднощi. Вiн завжди роз-
радить.

Пишу цi рядки i сама собi диву-
юся. Повiрте, я не з тих жiнок, хто 
постiйно скиглить, жалiється. На-
впаки, як би погано менi не було, я 
завжди усмiхаюся. Не показую, що 
менi гiрко, зле.

Але вже так сильно наболiло, 
що слова самi на папiр просяться. 
Моя важка недуга, операцiї, втрата 
здоров’я i необхiднiсть працювати 
далi, коли вже й сили не маєш… 
Знаєте, все це пусте, коли порiвняти 
з тим душевним болем, який я пе-
режила через втрату сiм’ї.

Не тримаю зла на серцi, все про-
стила йому. Але часом прокинешся 
уночi, поринеш думками у минуле, 
а сльози так i душать. Чому вiн так 
зi мною вчинив?

Анна I., 53 роки, Неаполь.

– Мамо, менi трохи важко говорити, бо я вiд стоматолога щойно, – голос Iгорчика у 
телефоннiй слухавцi звучав дуже тихо. – Менi зуб запломбували.
– Сподiваюся, гарну пломбу поставили?
– Та нi, найдешевшу, бо в нас грошей немає.
Оця фраза мене роздратувала. Як це грошей немає? Адже я щомiсяця надсилаю до-
дому кругленьку суму, щонайменше 500 євро. На що ж чоловiк її витрачає? А потiм 
вже й не пам’ятаю, що далi син казав, бо з тих нервiв знепритомнiла.

Що посіяти у квітні?
Сад. Город | Поради до часу

Як тільки розмерзнеться і підсохне грунт і вже немає заморозків, а земля на глибині 5 см прогріється до 3-5° С, можна братися до посадки холодостійких овочів 
і зелені. Якщо ви не встигли посіяти в березні цибулю-чорнушку, пастернак, петрушку, кріп, зробіть це в квітні. Наприкінці місяця можна висівати салат, шпинат. 
Ще не пізно посіяти на розсаду швидкостиглі сорти помідорів. Протягом останньої декади потрібно завершити посадку пророщеної картоплі.
Пекінська капуста
Вирощування цього овочу на нашій те-

риторії здійснюється успішно. Цей вид ка-
пусти може витримувати невеликі замороз-
ки, рости в тіні, хоч і любить сонячне світло. 
Перш ніж садити пекінську капусту в грунт, 
необхідно подбати про вирощування силь-
ної і здорової розсади. Посадку пекінської 
капусти на розсаду рекомендується про-
водити на початку квітня. Найкраще ви-
користовувати торф’яні горщики, щоб при 
перенесенні в грунт не пошкодити кореневу 
систему.

Насіння пекінської капусти перебирають, 
залишаючи тільки великі і неушкоджені. 
Опускають їх по 3 шт. в лунки завглибшки 
1-1,5 см. Ідеально підійде суміш із дернової 
землі й торфу (1:1) з додаванням мінераль-
них добрив і попелу. Перші листочки пови-
нні з’явитися вже через 3-4 дні. Оптималь-
на температура для вирощування розсади 
пекінської капусти — 15-16° C. Не можна 
допускати як надмірного зволоження, так 
і пересихання грунту. Приблизно через мі-
сяць, коли на рослині з’являться 3-4 листоч-
ки, розсаду можна переносити на грядку. Для 
нормального розвитку рослини відстань між 
рядами повинна бути півметра, а в ряду між 
розсадою — від 20 см, якщо вирощувати на 
лист, і до 50 см, якщо вирощувати на качан.

Біб
Боби висівають рано, тому що, пророс-

таючи, вони вимагають багато вологи, а 
сходи стійкі до заморозків. При пізньому 
посіві сходи бувають недружні, зріджені, 
рослини більше вражаються хворобами та 
шкідниками. Насіння бобів проростає при 
температурі 3-4° С, сіянці благополучно пе-

реносять короткочасне зниження темпера-
тури до –4° С. Алгоритм посіву бобу майже 
не відрізняється від посіву гороху. Відстань 
між рядами теж має бути 50-60 см, проте між 
рослинами рекомендується витримувати 10-
12 см, а насіння закладати на глибину 6-8 см.

Якщо в період сівби стоїть суха погода, то 
відразу ж після її закінчення грунт слід за-
каткувати. Через 3-4 дні після сівби прово-
дять боронування, щоб не дати утворитися 
грунтової кірці (і для боротьби з бур'янами). 
Після появи сходів грунт боронують ще 2-3 
рази: коли на рослинах утворюються 2-3 
листки, і через 5-7 днів після першого. Боро-
нування треба проводити впоперек або під 
кутом до посіву в другій половині дня, тому 
що в цей час рослини менш крихкі.

Редиска
Виберіть захищену від вітру й освітлену 

ділянку. Добре, якщо раніше на ній росли 
бобові культури, картопля, томати або огір-
ки. А ось усі види капусти, ріпа й бруква — 
погані попередники для редиски.

Залежно від погодних умов, редиску сі-
ють у відкритий грунт з другої половини 
квітня до кінця травня (літні сорти). А в 
кінці липня — на початку серпня насіння 
висівають повторно, щоб зібрати урожай 
восени.

Для кращого проростання насіння редис-
ки замочують у воді або розчині будь-якого 
стимулятора росту (за інструкцією). Після 
чого опускають у землю на глибину 1,5-2,5 см. 
Відстань між рядами повинна становити 20-
30 см, а між насінням у ряду — 3-5 см. Насіння 
присипають торфом, гряди злегка ущільню-
ють і поливають. При температурі повітря 
близько 18° С сходи з'являються на 6-7 день.

Рослини повинні перебувати на світлі 10-
12 годин. Якщо світловий день триває 13-14 
годин, а температура повітря досягає 25° С, 
то більш пізні сорти редиски не утворюють 
коренеплід, а зацвітають. Такі рослини при-
кривають темним нетканим матеріалом так, 
щоб вони перебували на світлі не більше 10 
годин на добу.

Ріпа
Вирощування ріпи на власному городі 

— давня традиція українського народу. Цей 
коренеплід, відомий нам із казок, колись був 
найголовнішим на Русі овочем.  Користь від 
ріпи для нашого організму дуже велика. У 
молодому листі вітаміну С, каротину та 
лимонної кислоти більше, ніж у корене-
плоді. Його використовують для салатів і 
супів. Коренеплоди вживають у сирому, па-
реному, вареному, тушкованому вигляді. Їх 
можна фарширувати. 

Із давніх часів відвари ріпи використову-
вали для полоскання рота при зубних болях, 
стоматитах і ангіні. Ріпа має антисептичну, 

заспокійливу, сечогінну, ранозагоювальну 
і протизапальну дію. Цей овоч — один із 
ефективних засобів лікування та оздоров-
лення кишечника. Також виводить солі, 
тому дієвий при подагрі і невриті.

Найкращими попередниками є ті ж, що і 
в редиски. У разі квітневого посіву урожай 
ріпи збирають улітку, а в червні її сіють по-
вторно для отримання коренеплодів, які 
можна покласти на зберігання.

Насіння сіють у борозенки на глибину 
1-2 см, між рядами витримують відстань 20 
см. Грунт злегка утрамбовують, поливають 
і мульчують перегноєм. Сходи з'являються 
на 5-6 день після посіву. Через 2 тижні піс-
ля появи сходів рослини проріджують так, 
щоб між ними була відстань 10-12 см.

Редька
Для редьки вибирають ділянку з родю-

чим, вологим і багатим на перегній грунтом. 
Важливо, щоб минулого сезону там не росли 
капуста, редиска, бруква і ріпа. Щоб отрима-
ти урожай улітку, редьку сіють у відкритий 
грунт у другій половині квітня, а для зимо-
вого зберігання висівають із другої поло-
вини червня до середини липня.

Насіння редьки сіють в борозенки (про-
роблені на зволоженому ґрунті) на глибину 
1,5-2 см групами по 3 штуки. Відстань між 
борозенками повинна бути приблизно 30 
см, а між групами насіння — 15-20 см. Схо-
ди з'являються вже через кілька днів. На 6-7 
день у кожній групі сіянців потрібно зали-
шити по одному найсильнішому паростку.

Редька благополучно витримує коротко-
часні заморозки до –5° С, тому в нашому 
регіоні з м'яким кліматом її можна сіяти і на 
початку квітня.
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«Як козаки доходи 
декларували»
Десь у козацькому краї козаки, зручно вмостившись, 

складають декларацію про отримані доходи. Лунають го-
лоси:

— Пиши!
— Декларація про доходи…
— Я отримав подарунок від отамана!
— А я в спадок від кума отримав хатину з садочком!
— Я хижу свою шинкареві в оренду здав!
— А я в поході золота трохи набрав!
— Встигнути б до 1 травня у файнім місті 
       Тернопіль подати декларацію!
— А я декларацію давно Інтернетом подав!
— І ми на це пристаємо!
— Пристає-мо-о-о-о-о…
— Тобі, Україно, я декларую!!!

Сучасну версію ролика «Як козаки доходи декларува-
ли», створеного на основі відомого полотна «Запорож-
ці пишуть листа турецькому султанові», втілили в життя 
фахівці Тернопільської об’єднаної ДПІ та провідні актори 
Тернопільського академічного обласного драматичного 
театру ім. Т. Г. Шевченка. Ось уже третій рік він лунає із гуч-
номовців і телевізійних екранів міста, закликаючи грома-
дян задекларувати отримані статки.

Повну версію ролика можна переглянути на суб-
сайті офіційного веб-порталу ГУ ДФС у Тернопільській 
області за посиланням http://tr.sfs.gov.ua/.

За матеріалами відділу організації роботи  
Тернопільської ОДПІ.

— Починаючи з 1 січня, як і 
щороку, в податкових інспек-
ціях розпочинаються, можна 
сказати, деклараційні жнива. 
Адже впродовж січня-квітня 
ми забезпечуємо проведення 
деклараційної кампанії як для 
тих громадян, котрі мають 
обов’язок задекларувати отри-
мані доходи, з яких податок у 
минулому році не утримувався, 
так і тих, хто має бажання вико-
ристати своє право на отри-
мання податкової знижки. 

Деклараційна кампанія передбачає 
широкий комплекс заходів, спрямова-
них на те, щоб платник отримав макси-
мум інформації: хто повинен деклару-
вати, яку ставку податку застосовувати, 
куди подавати звітність, в які терміни 
сплачувати податок тощо. Дуже важли-
во донести це до громадян у зрозумілій 
та доступній формі. І хочу запевнити, 
що наші фахівці, які мають багаторічний 
досвід і надають податкові послуги у 
Центрі обслуговування платників, зро-
блять це професійно. Платник отримає 
не тільки консультацію, а й практичну 
допомогу у заповненні декларації.

З метою надання доступної інформа-
ції активно співпрацюємо із друковани-
ми засобами масової інформації (газеті 
«Подільське слово» — окрема подяка), 
телебаченням, Інтернет-виданнями, 
радіо. Багато добрих слів сказано плат-
никами і на адресу нашого ролика «Як 
козаки доходи декларували», який ми 
демонструємо майже на всіх світлових 
екранах міста та на телебаченні.

— Тож платникам залишається 
пригадати свої доходи та виконати 
обов’язок щодо їх декларування?

— Так, а тим, хто підзабув суми, ми 
готові допомогти, надавши відомості 
з Державного реєстру фізичних осіб–
платників податків про суми виплаче-
них доходів та утриманих податків на 
підставі поданої заяви. Хоча громадяни 
можуть це зробити й самостійно, зай-
шовши в електронний кабінет платника 
податків за допомогою електронного 
цифрового підпису. Знаю, що на сьогод-
ні це роблять багато тернополян.

— Не секрет, що про окремі 
джерела доходів податкова може і 
не знати, адже готівка переходить із 
рук в руки?

— Саме так, але, повірте, все це ко-
лись стає явним. Якщо під час оренди 
квартири дві сторони в чомусь не по-

розумілися, знайте, що письмова заява 
до нас від орендаря з викладенням усіх 
сум сплати не забариться. Аналогічно 
«випливе» і тіньова зарплата, і нео-
бліковані наймані працівники. З цього 
приводу хотів би окремо звернутися 
до тих, хто здає в оренду (найм) рухоме 
чи нерухоме майно, отримує доходи за 
кордоном. 

Безумовно, покладатися лише на за-
конослухняність платників не можемо. 
Адже фіскальна служба є контролюю-
чим органом, зобов’язаним здійсню-
вати контроль за дотриманням вимог 
податкового й іншого законодавства. 
Тому поряд із широкомасштабною 
роз’яснювальною роботою фахівці 
служби опрацьовують велику кількість 
інформації про неоподатковані доходи 
громадян. Упродовж січня-лютого у нас 
декларували доходи відомі виконавці, 
артисти. Окремі з них правильно розу-
міють вимоги кодексу, але звертаюсь і 
до решти представників шоу-бізнесу, 
які гарно та за гроші співають про лю-
бов до Вітчизни, але не завжди поспі-
шають матеріально її підтримати й лега-
лізувати свої статки.

— Тож чи активно легалізували 
свої доходи громадяни впродовж 
січня-березня? 

— Безумовно, січень — святковий 
місяць, і, як правило, найбільш активно 
громадяни декларують доходи у берез-
ні й квітні. Проте ми всім радимо, що 
зволікати з цим не потрібно.

Станом на 20 березня до Тернопіль-
ської ОДПІ подано 1322 декларації про 
доходи за 2016 рік, в тому числі 877 
декларацій громадяни подали з метою 
реалізації права на податкову знижку. 
Як бачимо, активніше платники звер-
таються за поверненням податку, ніж 
з метою визначення своїх податкових 
зобов’язань. А таких громадян, яким на-
лежить поповнити бюджет, на сьогодні 
маємо 445, із них 68 – жителі району. 
Загалом задекларовано майже 60 млн. 
грн. доходів, з яких платники Терно-
пільського району в деклараціях пока-
зали 8,5 млн. грн.

— І що отримають бюджети з цієї 
суми?

— Декларанти обласного центру 
сплатять до бюджету 1,6 мільйона гри-
вень податку на доходи та майже пів-
мільйона військового збору, а районні 
платники – 230 тисяч гривень податку і 
65 тисяч військового збору.

— Чи проводите аналіз, які до-
ходи найбільше декларують?

— Безперечно, маємо можливість 
щодня контролювати стан декларацій-
ної кампанії стосовно платників, дохо-
дів, податкових зобов’язань тощо. Най-
більше декларацій, а їх загалом є 175 (із 
них 27 подані жителями району) — це 
декларації про отримані доходи у ви-
гляді спадщини на суму понад 23 млн. 
грн. Вони сплатять до бюджетів майже 
1,5 млн. грн. Маємо 173 декларації (30 
— жителів району), в яких задекларо-
вано 23,4 млн. грн. доходів від продажу 
рухомого та нерухомого майна. Казна 
отримає 470 тис. грн. податку на доходи 
та 150 тис. грн. військового збору. Ще 
неактивно декларують доходи від здачі 
в оренду майна, подано 42 декларації 
на 1,3 млн. грн., з яких 36 — жителями 
обласного центру.

— А мільйонні доходи вже декла-
рували?

— Так, на сьогодні ми маємо 6 по-
даних декларацій із доходами понад 1 
млн. грн. Сума доходу за ними стано-
вить 13 млн. грн. Жителів Тернопіль-
ського району серед них наразі немає, 
однак сподіваємося, що доходи район-
них мільйонерів або були оподатковані 
минулого року, або платники податків 
ще підраховують свої статки.

— Яку суму податку буде повер-
нуто тим, хто подав декларації для 
отримання податкової знижки?

— На початку розмови я зазначив, 
що із загальної кількості поданих де-
кларацій 877 — із метою реалізації пра-
ва на податкову знижку. З них  — 182 
подали жителі Тернопільського райо-
ну. З бюджету буде повернуто загалом 
майже півтора мільйона гривень рані-
ше сплаченого із зарплати податку, а 
декларантам району — приблизно 230 
тис. грн. 

— За що найбільше повертають 
податок?

— Майже 85 відсотків поданих де-
кларацій — це декларації тих грома-
дян, які у 2016 році понесли витрати, 
пов’язані із навчанням.

— Що побажаєте жителям Терно-
пільського району й читачам «По-
дільського слова»?

— Усім бажаю миру, спокою і злаго-
ди. Прийшла весна, а з нею, як завше, 
весняно-польові роботи, адже, наш 
район — сільськогосподарський. Тож 
бажаю рясних дощів і хороших урожаїв. 
Газету ж вітаю з її першим 50-річчям!

Розмовляла Тетяна ПИТАК.

Задекларуйте свої 
доходи до 1 травня 
2017 року
У Тернопільській ОДПІ звертають увагу, що 
декларування доходів — це конституційний та 
громадянський обов’язок кожного громадянина 
України, тому запрошують усіх, у кого цьогоріч 
виникає обов’язок щодо декларування, подати 
до податкової інспекції декларацію про майно-
вий стан і доходи до 1 травня 2017 року. Сплати-
ти нараховані податкові зобов’язання потрібно 
до 1 серпня 2017 року.
У відділі адміністрування податку на доходи фізич-

них осіб та податків із громадян зазначили, що декла-
рацію можна подати за вибором платника одним із 
таких способів:

— особисто платником податків або уповноваже-
ною на це особою;

— надіслати поштою з повідомленням про вручен-
ня та з описом вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів 
до закінчення граничного строку подання податкової 
декларації;

— засобами електронного зв'язку в електронній 
формі з дотриманням умови щодо реєстрації електро-
нного підпису не пізніше закінчення останньої години 
дня, в якому спливає такий граничний строк.

Також нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запрова-
джена нова форма декларації, яка затверджена нака-
зом Мінфіну № 821.

Отримати детальні консультації щодо подання та 
особливостей заповнення декларації про майновий 
стан і доходи, а також відвідати відповідні тренінги 
можна у Центрі обслуговування платників за адресою: 
вул. Білецька, 1 та за телефоном 43-46-10.

За матеріалами відділу організації роботи  
Тернопільської ОДПІ
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Деклараційна кампанія-2017
Минуло майже три місяці, відколи стартувала 
кампанія декларування громадянами своїх дохо-
дів. Чи активно легалізовують свої доходи грома-
дяни, зокрема, жителі Тернопільського району, 
сьогодні наша розмова з начальником Тернопіль-
ської ОДПІ Петром Якимчуком.



Житло – квартирантам, 
податок – державі 
Задекларувати свій дохід від здачі майна в 
оренду зобов’язує стаття 170.11 Податкового 
кодексу України.
Податок сплачується з доходів від здачі в оренду не 

лише житлових приміщень, а й гаражів, дачних будинків, 
присадибних та інших земельних ділянок. Однак, якщо 
нерухомість або інше майно орендує юридична особа 
чи фізособа–підприємець, то податковим агентом є саме 
орендар. Він і повинен утримати та перерахувати до бю-
джету податок за ставкою 18 % і військовий збір — 1,5 %. 
Якщо ж нерухомість здають фізичній особі, то вказані 
платежі сплачує орендодавець після подання річної 
декларації.

Аналогічно оподаткову-
ються також і доходи, отри-
мані від здавання в прокат 
(оренду) автотранспорту й 
іншого рухомого майна та 
доходи громадян, які працю-
ють хатніми працівниками, 
доглядальниками, садівни-
ками, нянями, гувернантка-
ми, репетиторами тощо.

Павло КОПЧА, головний дер-
жавний інспектор  

відділу організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Сплачені податки за кордоном 
«покажіть» в Україні
У разі отримання в минулому році іноземних доходів, громадяни зобов’язані подати річну податкову 
декларацію до 1 травня 2017 року. 

Сервіс ДФС «Пульс» —  
один із способів вирішення 
податкових проблем
Громадяни та суб’єкти господарювання за допо-
могою антикорупційного сервісу «Пульс» мають 
можливість повідомити про неправомірні дії або 
бездіяльність працівників Державної фіскальної 
служби України (далі — ДФС), про можливі коруп-
ційні дії з їхнього боку, інші проблемні питання.

Під час подання інформації бажано назвати своє прізви-
ще, ім’я, по батькові (посаду, назву суб’єкта господарювання), 
місце проживання (адресу юридичної особи) та обов’язково 
зазначити назву органу ДФС, з яким пов’язана подія. Слід та-
кож зазначити, коли вона відбулася, прізвище, ім’я, по бать-
кові працівника органу ДФС, у роботі якого вбачаються про-
типравні або корупційні дії, та суть проблеми.

Про результати розгляду інформації клієнтів повідомля-
ють у режимі сall-back (працівник сервісу інформує про ре-
зультати розгляду) невідкладно або протягом 1-3 робочих 
днів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то за-
гальний термін її опрацювання не перевищує 15 днів. Резуль-
тати розгляду анонімної інформації не повідомляють.

Сервіс «Пульс» працює за телефоном (044) 284-00-07.  
Інформацію приймають цілодобово.

За матеріалами відділу організації роботи  
Тернопільської ОДПІ.

Виїжджаєш за кордон  
— відвідай податкову
У відділі адміністрування податку на доходи фізичних осіб та податків із громадян Тернопільської ОДПІ 
зазначили, що громадяни України, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані 
подати до податкової інспекції за місцем проживання декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 
60 календарних днів, що передують виїзду.

Загублено картку 
платника податків: 
отримайте дублікат
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державно-

му реєстрі фізичних осіб–платників податків гласить, що за 
зверненням фізичної особи чи її законного представника по-
даткова інспекція видає документ, що засвідчує реєстрацію 
у Державному реєстрі. Це документ  встановленої форми та 
називається карткою платника податків. У ньому й зазначено 
реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі, якщо карт-
ку зіпсовано, пошко-
джено чи втрачено, 
громадянин може 
звернутися до по-
даткової інспекції 
для отримання нової 
картки, пред’явивши 
паспорт громадянина 
України.

На картці платника податків, яку видано замість втраче-
ної, слово «Дублікат» не друкують. 

На прохання фізичної особи дані про реєстраційний но-
мер облікової картки платника податків можуть бути внесені 
до паспорта громадянина України (сьома, восьма або дев’ята 
сторінки).

У Центрі обслуговування Тернопільської ОДПІ таку послу-
гу надають у вікні №17. Телефон для довідок 43-46-10.

Василь КРАВЕЦЬ, начальник управління  
обслуговування платників Тернопільської ОДПІ.

Як скористатися 
податковою знижкою 
у разі переобладнання 
авто на споживання газу
Останніми роками багато водіїв переобладнують свої 

автівки для роботи двигуна на газі. Держава посприяла 
зацікавленості фізосіб у придбанні газобалонного облад-
нання — передбачила повернення частини витрат на пе-
реобладнання через механізм податкової знижки. Як ско-
ристатися таким правом, і що для цього потрібно?

Правом на податкову знижку у 2017 році може скорис-
татися фізична особа — власник автівки, яка є резидентом 
та одержувала доходи у вигляді зарплати. Серед докумен-
тів доцільно мати:

довідку про зарплату;•	
платіжні й розрахункові документи, що підтверджують •	
понесені платником податку витрати на переобладнан-
ня авто;
акт технічної експертизи про відповідність конструкції •	
та технічного стану переобладнаного транспортного за-
собу вимогам безпеки дорожнього руху або сертифікат 
відповідності, виданий уповноваженою випробуваль-
ною лабораторією;
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (тех-•	
нічний паспорт), у яке внесли дані щодо встановленого 
спеціального обладнання та виду використовуваного 
палива. 
Як правило, для пришвидшення перевірки відомостей та 

розрахунку знижки копії вказаних документів додають до 
декларації. Слід зазначити, що до податкової знижки вклю-
чають витрати лише в сумі, яку фізособа сплатила впродовж 
звітного податкового року. Жодних обмежень щодо вартос-
ті робіт із переобладнання, за яке передбачено право на по-
даткову знижку, Податковий кодекс не висуває.

Декларацію для використання свого права на податко-
ву знижку громадяни можуть подавати впродовж усього 
року — до 31 грудня.

Як зазначили у відділі адміністрування податку на дохо-
ди фізичних осіб та податків із громадян, станом на 14 бе-
резня 5 власників переобладнаних транспортних засобів 
уже подали декларації для отримання податкової знижки, 
сума до повернення становить 11,4 тис. грн.

Галина ОЛЕНИН, головний державний інспектор  
відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Отримуйте спадщину по–новому
У Тернопільській ОДПІ повідомляють, що 25 березня набув чинності Закон від 23.02.2017 р. № 1910-VIII 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини». Застосовувати-
меться він до доходів, отриманих із 1 січня 2017 року платником податків у вигляді спадщини/дарунка.

Подільське слово  
№13 (5220)
п'ятниця,  
31 березня 2017
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Коротко про головні зміни:
1) За нульовою ставкою податку на 

доходи фізичних осіб тепер оподатко-
вуватиметься й спадщина, успадкована 
членами сім’ї спадкодавця другого сту-
пеня споріднення, а це: рідні брати та 
сестри, баба та дід, онуки.

Нагадаємо, що до цього часу не 
оподатковувалася лише спадщина, що 
успадковувалася членами сім’ї спадко-
давця першого ступеня споріднення 
(батьки, чоловік або дружина, діти).

2) Аналогічні зміни торкнуться й по-
дарунків, оскільки вони оподатковують-
ся згідно з правилами, встановленими 
для оподаткування спадщини. Тобто, по-
дарунки від родичів першого та другого 
ступеня споріднення будуть також опо-
датковуватися за нульовою ставкою.

3) Скасовано необхідність оцінки 
майна у разі спадкування і дарування 
будь-яких об’єктів спадщини, які опо-
датковуються за нульовою ставкою.

В інших випадках отримання доходів 

у вигляді об’єктів спадщини/дарунків 
об’єктом оподаткування є оціночна вар-
тість таких об’єктів спадщини/дарунків, 
визначена згідно із законом.

Довідково: Закон опубліковано 
24.03.17 р. у газеті «Голос України».

Докладні консультації можна отри-
мати у Центрі обслуговування платників 
Тернопільської ОДПІ за адресою: вул. 
Білецька, 1 та за телефоном 43-46-10.
Василь КАРПА, начальник відділу органі-

зації роботи Тернопільської ОДПІ.

Нагадуємо, що платникам варто вра-
хувати дію міжнародних договорів про 
уникнення подвійного оподаткування, 
які дають можливість зменшити суму 
річного податкового зобов’язання на 
суму податків, сплачених за кордоном. 

Так, відповідно до п. 13.5 ст. 13 По-
даткового кодексу України, для отри-
мання права на зарахування податків 
та зборів, сплачених за межами Украї-
ни, платник зобов’язаний отримати 
від державного органу країни, де 

отримано такий дохід (прибуток), 
уповноваженого справляти такий 
податок, довідку про суму сплачено-
го податку та збору, а також про базу 
та/або об’єкт оподаткування. Зазна-
чена довідка підлягає легалізації у від-
повідній закордонній дипломатичній 
установі України, якщо інше не перед-
бачено чинними міжнародними дого-
ворами України.

Зазначимо, що Україною укладено 
угоди про уникнення подвійного опо-

даткування з понад 70-ма країнами сві-
ту. З переліком цих країн можна озна-
йомитись у листі Державної фіскальної 
служби від 24.01.2017 року № 1414, а 
також у Центрі обслуговування платни-
ків Тернопільської ОДПІ, телефони для 
довідок: 43-46-10, 43-46-40.

Людмила СВИСТУН, начальник відділу 
адміністрування податку на доходи 

фізичних осіб та податків із громадян 
Тернопільської ОДПІ.

Після надходження такої деклара-
ції, інспекція протягом 30 календарних 
днів зобов’язана перевірити визначене 
податкове зобов’язання, сплату належ-
ної суми податку й видати довідку про 
таку сплату і про відсутність податко-
вих зобов’язань.

Таку довідку громадянин надає орга-
нам митного контролю під час перети-
ну кордону, оскільки вона є підставою 

для проведення митних процедур.
Начальник відділу Людмила Свистун 

зазначає: аби уникнути непорозумінь 
на митниці, в інспекції рекоменду-
ють подати декларацію в установле-
ні строки. Ті, хто виїжджають за кордон 
на постійне місце проживання, подають 
декларацію незалежно від того, отри-
мували вони доходи, що підлягають де-
кларуванню, чи тільки зарплату й інші 

доходи, з яких податок на доходи фізо-
сіб був утриманий податковим агентом. 
Тобто, у будь-якому разі підставою для 
митних процедур буде видана органом 
ДФС довідка про відсутність заборгова-
ності зі сплати податку.

За матеріалами відділу організації 
роботи Тернопільської ОДПІ.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
3 ÊÂIÒÍß

Â²ÂÒÎÐÎÊ
4 ÊÂIÒÍß

ÑÅÐÅÄÀ
5 ÊÂIÒÍß

×ÅÒÂÅÐ
6 ÊÂIÒÍß

Ï’ßÒÍÈÖß
7 ÊÂIÒÍß

ÑÓÁÎÒÀ
8 ÊÂ²ÒÍß

ÍÅÄ²Ëß
9 ÊÂ²ÒÍß

06.00, 07.00, 08.00, 15.00, 21.00, 

05.10 Íîâèíè

06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.20, 07.15, 08.20, 23.30, 00.15 

Ïîãîäà

06.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê

06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà

07.20, 23.35 Íà ñëóõó

08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.00 ÏÐÎÔIËÀÊÒÈÊÀ ÊÀÍÀËÓ

15.20 Ôîëüê-musiñ

16.25 Òâié äiì-2

16.45, 02.10 Ä/ñ “Íàöiîíàëüíi ïàðêè 

Àìåðèêè”

17.45 Âiêíî â Àìåðèêó

18.10, 18.55 ÊËIÏ ó÷àñíèêà 

19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20 Ïåðøà øïàëüòà

19.55 Âåðåñåíü

20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà 
“Àíòèòåðîð”

22.55, 05.50 Âi÷íå

23.15 Ïiäñóìêè

03.00 Ò/ñ “Îñòðiâ ëþáîâi”
04.20 Âiêíî â Àìåðèêó

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 01.10 ÒÑÍ

12.50 “Ìîëüôàð”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè”

17.15 Õ/ô “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Õîðîøèé õëîïåöü”
22.00 “Ãðîøi”

23.15, 01.25 Õ/ô æàõó “Óòiêà÷”
02.30 “Òåëåìàãàçèí”

06.00 “Ì/ô”

06.20, 13.30 Ä/ï “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 Õ/ô “Äiàìàíòîâà ðóêà”
11.15, 12.25 Õ/ô “Ïåðåäáà÷åííÿ”

21.00 Ò/ñ “Ñìàê ãðàíàòà”
00.40 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”
02.50 Ò/ñ “Ñàäèáà”

ICTV

05.10, 04.50 Äèâèòèñü óñiì!

05.55, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.10 Ñïîðò

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.10 Õ/ô “Êóëÿ â ëîá”
14.50, 16.05 Õ/ô “Öàð ñêîðïiîíiâ”
16.50 Õ/ô “Öàð ñêîðïiîíiâ-2. 

18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið

21.20 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”

00.20 Õ/ô “Óäàðíà ñèëà”

02.15 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-5”
02.55 Ñòîï-10

04.30 Ôàêòè

12.05 Õ/ô “Äîâãîî÷iêóâàíå êîõàííÿ”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.35, 01.30 “Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè”

23.35 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3”

03.00, 02.05 Çîíà íî÷i

04.35 Ò/ñ “Äðóçi”

06.30 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
06.32, 07.45 Kids Time

07.50 Õ/ô “Ãîíùèê”
10.00 Õ/ô “Íüþ-Éîðêñüêå òàêñi”
12.00 Õ/ô “Òàêñi 3”
13.50 Õ/ô “Ìiñòåð i ìiññiñ Ñìiò”
16.00, 19.00 Ðåâiçîð Ñïåøë

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 05.00 Ñüîãîäíi

11.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà

12.00 Õ/ô “Ôîðìóëà ùàñòÿ”
13.50, 15.30 Ò/ñ “Îñiííÿ ìåëîäiÿ 

êîõàííÿ”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

21.00 Ò/ñ “×óæå ùàñòÿ” 
23.30 Õ/ô “Ñóäíèé äåíü” 
01.30 Ïðîôiëàêòèêà!!!

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 05.10 Íîâèíè

06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.25, 07.20, 08.25, 17.30, 23.30, 

00.15 Ïîãîäà

06.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê

06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà

07.25, 23.35 Íà ñëóõó

08.35 Ïàñïîðò.Ua

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.25 Ëàéôõàê

09.30, 18.50 Ùî òàì ç 

09.35, 18.10, 18.55 ÊËIÏ ó÷àñíèêà 

09.50 Ò/ñ “Ïëîùà Áåðêëi”
10.45 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”

Òåàòðàëüíèé ðîìàí”

12.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

14.00 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

14.30 Ñïîãàäè

15.20 Ïîçà ÷àñîì. Ò/â “Óêðàäåíå 

17.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.55 Íàøi ãðîøi

20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå

21.50 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
22.55, 05.50 Âi÷íå

23.15 Ïiäñóìêè

03.00 Ò/ñ “Îñòðiâ ëþáîâi”

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

16.45, 19.30, 01.45 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

12.50 “Ìîëüôàð”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè”

17.15 Õ/ô “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.30, 02.00 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Õîðîøèé õëîïåöü”

23.35 Õ/ô “1408”
02.30 “Òåëåìàãàçèí”

06.00 “Ì/ô”

06.20, 14.15 Äîê.ïðîåêò “Ñëiäñòâî 

âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

10.10, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Ñìàê 
ãðàíàòà”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

00.40 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”
02.50 Ò/ñ “Ñàäèáà”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

12.15, 13.10, 17.50 Ò/ñ “Ñïåöçàãií 
“Øòîðì”

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.35 Õ/ô “Ñòðàæi ïîðÿäêó”
15.35, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

21.25 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
23.10 Õ/ô “Íåñòðèìíi”
01.05 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-5”
02.30 Ñòîï-10

04.30 Ôàêòè

04.50 Äèâèòèñü óñiì!

10.10 Õ/ô “Ñïîðòëîòî!82”
12.05 “ÌàñòåðØåô - 4”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô Äiòè - 2”

23.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
01.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.35 Çîíà íî÷i

04.50, 08.05 Ò/ñ “Äðóçi”

06.43, 08.03 Kids Time

06.45 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
11.00 Ò/ñ “Ñàøêî Òàíÿ” 

22.15 Õ/ô “Öå âñå âîíà” 
00.10 Õ/ô “Ìîëîäi òàòóñi”

06.10, 05.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.30 Ñüîãîäíi

11.30, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

21.00 Ò/ñ “×óæå ùàñòÿ”
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 

íàìiðè” 
01.50 Õ/ô “Ñóäíèé äåíü” 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 05.10 Íîâèíè

06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê

06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà

07.20, 23.35 Íà ñëóõó

08.35 Ïàñïîðò.Ua

08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí

09.25 Ëàéôõàê

09.30, 18.50 Ùî òàì ç 

09.35, 18.10, 18.55 ÊËIÏ ó÷àñíèêà 

09.50 Ò/ñ “Ïëîùà Áåðêëi”

13.15 Íàøi ãðîøi

14.00 Íà ãîñòèíó äî Iâàíà Ïîïîâè÷à

15.20, 04.00 Ñâiòëî

16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”

17.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.55 Ñëiäñòâî. Iíôî

20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå

21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
22.40 Ìåãàëîò

22.55, 05.50 Âi÷íå

23.15 Ïiäñóìêè

02.55 Ò/ñ “Îñòðiâ ëþáîâi”

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

16.45, 19.30, 02.00 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

12.50 “Ìîëüôàð”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè”

17.15 Õ/ô “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.30, 02.15 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Õîðîøèé õëîïåöü” 

02.30 “Òåëåìàãàçèí”

06.00 “Ì/ô”

06.20 Äîê.ïðîåêò “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

10.10, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Ñìàê 
ãðàíàòà”

14.15 Äîê.ïðîåêò “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

00.40 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”
02.45 Ò/ñ “Ñàäèáà”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

12.20, 13.10, 17.50 Ò/ñ “Ñïåöçàãií 
“Øòîðì”

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.35 Õ/ô “Íåñòðèìíi”
15.35, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

21.25 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
23.10 Õ/ô “Íåñòðèìíi! 2”
01.00 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-5”
02.25 Ñòîï-10

04.40 Ôàêòè

04.30 Ôàêòè

04.50 Äèâèòèñü óñiì!

12.05 “ÌàñòåðØåô - 4”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “ÌàñòåðØåô Äiòè - 2”

23.50 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
01.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.55 Çîíà íî÷i

04.35, 08.10 Ò/ñ “Äðóçi”

06.45, 08.09 Kids Time

06.50 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
10.50 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”

22.00 Õ/ô “Íàäòî êðóòà äëÿ òåáå”
00.00 Õ/ô “Äî÷êà ìîãî áîñà”

06.10, 05.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.40 Ñüîãîäíi

11.30, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”

21.00 Ò/ñ “×óæå ùàñòÿ”
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 

íàìiðè” 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 05.10 Íîâèíè

06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê

06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà

07.25, 23.35 Íà ñëóõó

08.35 Ïàñïîðò.Ua

09.25 Ëàéôõàê

09.30, 18.50 Ùî òàì ç 

09.35, 18.10, 18.55 ÊËIÏ ó÷àñíèêà 

09.50 Ä/ô “Ïîøóê Ìàçåïè”

10.45, 16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”

ñüîãîäíi”

12.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

13.15 Ñëiäñòâî. Iíôî

17.20 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

17.35 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
18.00 Voxñheck

19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà

20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå

21.50 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
22.55, 05.50 Âi÷íå

23.15 Ïiäñóìêè

02.10 Íà ãîñòèíó äî Iâàíà Ïîïîâè÷à

03.00 Ò/ñ “Îñòðiâ ëþáîâi”
04.15 Âåðåñåíü

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

16.45, 19.30, 00.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

12.50 “Ìîëüôàð”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè”

17.15 Õ/ô “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

21.00 Ò/ñ “Õîðîøèé õëîïåöü” 

23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2017”

00.45 Õ/ô “×èòåöü” 

06.00 “Ì/ô”

06.20, 14.15 Äîê.ïðîåêò “Ñëiäñòâî 

âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

10.10, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Ñìàê 
ãðàíàòà”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

00.40 Ò/ñ “Òåðèòîðiÿ êðàñè”
02.50 Ò/ñ “Ñàäèáà”

ICTV
05.00, 04.55 Äèâèòèñü óñiì!

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò

12.20, 13.10 Ò/ñ “Ñïåöçàãií “Øòîðì”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.40 Õ/ô “Íåñòðèìíi! 2”
15.35, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
17.50 Ò/ñ “Ïiâíi÷íèé âiòåð”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Iíñàéäåð

21.25 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
23.15 Õ/ô “Íåñòðèìíi! 3”
01.30 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-5”
02.55 Ñòîï-10

04.35 Ôàêòè

12.35 “ÌàñòåðØåô - 4”

18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

òiëà 4” 

00.00 “Îäèí çà âñiõ”

01.10 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.00 Çîíà íî÷i

04.25, 08.00 Ò/ñ “Äðóçi”

06.33, 07.55 Kids Time

06.35 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
10.50 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”

22.00 Õ/ô “Ïîãàíi äiâ÷àòà”
00.00 Õ/ô “Ïîãàíi äiâ÷àòà 2”

06.10, 05.20 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.40 Ñüîãîäíi

11.30, 04.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

21.00 Ò/ñ “×óæå ùàñòÿ”
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 

íàìiðè” 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

21.00, 05.10 Íîâèíè

06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà

07.20, 23.35 Íà ñëóõó

08.40 Ïàñïîðò.Ua

09.00 Ä/ñ Ñâiò íà ñìàê. “Ðîçïîâiäi 

ïðî Õàíñiê”

09.30, 18.50 Ùî òàì ç 

09.35, 18.10, 18.55 ÊËIÏ ó÷àñíèêà 

10.45, 16.30 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”

12.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò

12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò

12.55 Voxñheck

13.15 Ñõåìè

17.40 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

19.00, 01.50 Íîâèíè. Êóëüòóðà

ç ôði-ôàéòó

22.55, 05.50 Âi÷íå

23.00 Çîëîòèé ãóñàê

23.15 Ïiäñóìêè

02.10 Ìóçè÷íå òóðíå

03.10 Ò/ñ “Îñòðiâ ëþáîâi”

04.40 Êíèãà.ua

04.00 Ä/ô “Ùåäðèê, ùåäðèê...”1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

12.50 “Ìîëüôàð”

14.45, 15.45 “Ñiìåéíi ìåëîäðàìè”

17.15 Õ/ô “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
20.15 “Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè 2”

22.00 “Ëiãà ñìiõó-3 2017”

04.55 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

06.00 “Ì/ô”

06.20, 14.15 Äîê.ïðîåêò “Ñëiäñòâî 

âåëè... ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

10.10 Ò/ñ “Ñìàê ãðàíàòà”
12.25 Ò/ñ “Ñìàê ãðàíàòà” Çàêëþ÷íà ñ.
15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

21.00 “×îðíå äçåðêàëî”

23.00 Õ/ô “Âîð÷óí” 
01.50 Õ/ô “Õî÷ó äèòèíó”
03.30 Äîê.ïðîåêò “Êâiòêà. Ãîëîñ â 

04.00 “×åêàé ìåíå”

ICTV

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10 Iíñàéäåð

11.50, 17.50 Ò/ñ “Ïiâíi÷íèé âiòåð”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.10 Õ/ô “Íåñòðèìíi! 3”
15.30, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

21.25 Äèçåëü-øîó

23.45 Õ/ô “Òþðÿãà”
01.35 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-5”
03.00 Ñòîï-10

04.45 Ôàêòè

05.50, 18.30, 00.20 Ò/ñ “Êîëè ìè 
âäîìà”

07.05 Õ/ô “Àííà Ãåðìàí”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

01.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.45 Çîíà íî÷i

04.30, 08.03 Ò/ñ “Äðóçi”

06.38, 08.00 Kids Time

06.40 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”

21.50 Õ/ô “Îñîáëèâî íåáåçïå÷íà”
23.50 Õ/ô “Áåðåçíåâèé êiò” 

06.10 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 03.00 Ñüîãîäíi

11.30, 03.45 Ðåàëüíà ìiñòèêà

13.30, 15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëèâîñòi 

18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

21.00 Ò/ñ “Íåêîõàíà”

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

íàìiðè”

06.35 Ïiäñóìêè

07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè

08.05 Ñìàêîòà

08.30, 00.00 Çîëîòèé ãóñàê

09.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”

10.50 ÊËIÏ ó÷àñíèêà 

11.00 Ôîëüê-musiñ

12.25 Ò/ñ “Ïëîùà Áåðêëi”
14.25 Õ/ô “Ñiñi ! íåïîêiðíà iìïåðàòðèöÿ”
16.10 Êíèãà.ua

ç ôði-ôàéòó

21.00, 05.35 Íîâèíè

22.45 Ìåãàëîò

01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

02.20 Ò/ñ “Îñòðiâ ëþáîâi”
04.35 Ä/ô “Íå ïiéìàíèé ñâiòîì”

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ

06.45 “Ãðîøi”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

16.30 “Âå÷iðíié êâàðòàë 2017”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”

21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë”

00.20 “Ëiãà ñìiõó-3 2017”

07.50 Õ/ô “Ïåòëÿ Îðiîíà”

11.00, 02.55 Õ/ô “Ïîâåðíåííÿ ç 
îðáiòè”

12.45 Õ/ô “Çîëîòi íåáåñà”

17.50, 20.30 Ò/ñ “Âñå, ùî íàì ïîòðiáíî”
22.20 Õ/ô “Âòå÷à ç òþðìè” 
01.05 Õ/ô “Áóðêîòóí” 

ICTV

07.10 Äèâèòèñü óñiì!

08.05 Ì i Æ

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 Ñêåò÷êîì “Íà òðüîõ” 

13.10 Õ/ô “Òþðÿãà”

18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

20.05 Õ/ô “Ìóìiÿ. Ãðîáíèöÿ 
iìïåðàòîðà äðàêîíiâ”

22.00 Õ/ô “Öàð ñêîðïiîíiâ-3. Êíèãà 
ìåðòâèõ”

23.55 Õ/ô “Öàð ñêîðïiîíiâ-4. Ó 
ïîøóêàõ âëàäè”

01.45 Ò/ñ “Ïðîêóðîðè”

05.50 “ÂóñîËàïîÕâiñò”

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

13.00 “ÌàñòåðØåô Äiòè - 2”

22.05 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
23.05 “Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ 3”

01.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.15 Çîíà íî÷i

04.35 Ò/ñ “Äðóçi”
05.53, 07.50 Kids Time

05.55 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
07.53 Ðåâiçîð Ñïåøë

íàñåëåíèé îñòðiâ”

18.00 Õ/ô “Ãàðði Ïîòòåð òà 
ôiëîñîôñüêèé êàìiíü”

êiìíàòà”
00.10 Õ/ô “Àñòðàë”

07.00, 15.00, 19.00, 01.30 Ñüîãîäíi

09.00, 15.20 Ò/ñ “×óæå ùàñòÿ” 
17.00, 19.40 Ò/ñ “Çàáóòà æiíêà” 
21.20 Õ/ô “Ñîíöåñòîÿííÿ” 
23.30 Ðåàëüíà ìiñòèêà

05.15 Õ/ô “Ùèò i ìå÷”
11.30, 03.30 “Ðå÷îâèé äîêàç”

13.50 “Ñêëàä çëî÷èíó”

15.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâè”
19.00, 02.55 “Ñâiäîê”

19.30 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè”
21.00 Õ/ô “Ëàðãî Âií÷ - 2: çìîâà â 

Áiðìi” 
23.15 Õ/ô “Ñëiïèé ãîðèçîíò”
01.10 Õ/ô “Íåâiðíèé” 
03.25 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

06.35 Íà ñëóõó

07.05, 23.30 Çîëîòèé ãóñàê

08.10 Ñìàêîòà

08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ

09.00 Ïîçà ÷àñîì. Òåëåâèñòàâà 

Íàòàëêà-Ïîëòàâêà

11.40 Ñïîãàäè

12.05 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

12.40 Õ/ô “Ìàäàì Íîáåëü”

14.50 Ôîëüê-musiñ

15.55 Ïåðøèé íà ñåëi

16.20 Òâié äiì-2

16.40 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà 
“Àíòèòåðîð”

20.30 Ïåðøà øïàëüòà

21.00, 05.35 Íîâèíè

21.30 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

01.20 Ìóçè÷íå òóðíå

02.20 Ò/ñ “Îñòðiâ ëþáîâi”

1+1

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.40 Ì/ô Ìàði÷÷èí êiíîçàë. “Ìàøà 

i âåäìiäü”

10.00 ÒÑÍ

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 “Ñâiò 

15.00 Ò/ñ “Õîðîøèé õëîïåöü” 

00.10 Õ/ô “Íàéêðàùèé åêçîòè÷íèé 
ãîòåëü “Ìåðiãîëä” 

02.25 “Àðãóìåíò êiíî”

- Õàíòåð. Ãâîçäèê - Ãîíñàëåñ. 

Ëîìà÷åíêî - Ñîñà”

08.00 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

10.00 “Îðåë i ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”

11.00 “Îðåë i ðåøêà. 

14.00 Ò/ñ “Âñå, ùî íàì ïîòðiáíî” 
18.00, 21.30 Ò/ñ “Æåðåá äîëi”

ICTV
05.20 Ôàêòè

05.50 Ò/ñ “Âiääië 44”

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 Õ/ô “Öàð ñêîðïiîíiâ-3. Êíèãà 
ìåðòâèõ”

14.55 Õ/ô “Öàð ñêîðïiîíiâ-4. Ó 
ïîøóêàõ âëàäè”

16.50 Õ/ô “Ìóìiÿ. Ãðîáíèöÿ 
iìïåðàòîðà äðàêîíiâ”

20.30 Õ/ô “Áiëîñíiæêà i ìèñëèâåöü”
22.55 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
01.15 Õ/ô “Ñiì’ÿ ñìåðòi”
03.00 Ò/ñ “Ïðîêóðîðè”

09.50 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

13.55 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi 
ïðèãîäè Øóðèêà”

òiëà 4”

17.55, 19.00, 22.10, 00.25 “Ñëiäñòâî 

âåäóòü åêñòðàñåíñè”

21.00 “Îäèí çà âñiõ”

03.00, 02.45 Çîíà íî÷i

05.40, 07.33 Kids Time

05.43 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
07.35 Ì/ô “Ñüîìèé ãíîì”

íàñåëåíèé îñòðiâ”

10.40 Õ/ô “Êðàáàò - ó÷åíü ÷àêëóíà”
12.50 Õ/ô “Ãàðði Ïîòòåð òà 

ôiëîñîôñüêèé êàìiíü”

êiìíàòà”
19.00 Õ/ô “Ñòðàøèëêè” 
21.00 Õ/ô “Ìèñëèâöi çà âiäüìàìè”
22.45 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2” 
00.50 Õ/ô “Ïîãàíi äiâ÷àòà”

06.50 Ñüîãîäíi

09.30 Ò/ñ “Çàáóòà æiíêà” 
13.15 Ò/ñ “Íåêîõàíà”
17.00, 20.00 Ò/ñ “Ãiðêå ùàñòÿ”

23.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà

02.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

05.15 Õ/ô “×îðíà ñòðiëà”
06.50 Õ/ô “Áàëàäà ïðî äîáëåñíîãî 

ëèöàðÿ Àéâåíãî”
08.35 Ò/ñ “×åðãîâèé àíãåë”
11.55 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè”
13.15 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè 

- 2”
15.00 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”

17.25 “Ñêëàä çëî÷èíó”

19.00 Ò/ñ “Îõîðîíåöü-3” 
22.40 Õ/ô “Îáìií òiëàìè” 
00.45  Õ/ô “Ëàðãî Âií÷ - 2: çìîâà 

â Áiðìi” 
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Оголошення

ПРодам
Нерухомість

3-кімнатну квартиру, вул. Білогірська, 
6/10, 63 кв.м, док., власник, ціна 27500 
у.о. 0985781613

Iнше
Запчастини до трактора Т-74,  
машини ГАЗ-69, колінвал до ГАЗ-51 
0964037340
Пшеницю, ячмінь насіннєвий першої 
репродукції. 0973171523, 0974400604, 
0686067067

Продаю козу з козенятами 
0970303387
мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15 
к. с.), трактори (від 12 к. с.), мототракто-
ри, двигуни різних потужностей, навісне 
обладнання. Гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете дешевше — від-
дамо ще дешевше. 0985989484, 
493000, 0982591958, 0666653606, www.
tractor_c.com.ua

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

СТО "Спектр" (м. Тернопіль, вул. 15 
Квітня, 44) ремонтує двигуни, коробки 
передач, ходову частину, гальмівну 
систему, систему охолодження, паливну 
і вихлопну системи, здійснює 
комп'ютерну діагностику автомобілів, 

чистку фурсунок, ремонт інжекторів, 
ремонт електрообладнання, зварювальні 
роботи.  0677005502, 510097
Комп'ютерна діагностика автомобілів, 
усунення помилок, чистка фурсунок.  
0974351918
Знищення тарганів і клопів. 
0682677184, 0682677180

Робота
На роботу в сто потрібний авто-
електрик, автослюсар. 510097, 
0677005502

доКумеНти
Втрачене свідоцтво на право власності 
на житловий будинок, розташований 
за адресою: с. Гаї Шевченківські, вул. I. 
Франка, 38, видане Тернопільським БТI 
на ім’я Олега Iвановича Гордовського, 
вважати недійсним.
Втрачено свідоцтво про державну 
реєстрацію друкованого засобу масової 
інформації газети "Подільське слово" 
(серія ТР №186 від 31 жовтня 1995 
року), вважати недійсним.

Справи приватніВітаємо!

Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухан-
ня містобудівної документації на виконання рішення Петриківської 
сільської ради №495 від 14.03.2017 р. «Детальний план території зе-
мельної ділянки Уніята М.Я., загальною площею 0,1000 га, для будів-
ництва індивідуального житлового будинку, господарських будівель і 
споруд у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області, 
кад. номер 612586700:02:001:0919».

Громадські слухання відбудуться  03.05.2017 р. о 15 год. у приміщен-
ні сільської ради села Петриків. Пропозиції та зауваження до містобу-
дівної документації подають до Петриківської сільської ради з 9  до 16 
год. за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 Б.

Петриківський сільський голова В.М. КОРОЛЬ.

Петриківська сільська рада має намір провести громад-
ські слухання містобудівної документації на виконання рі-
шення Петриківської сільської ради №450 від 10.02.2017 р. 
«Детальний план території будівництва житлових будинків 
в с. Петриків Тернопільського району Тернопільської облас-
ті,  загальною площею 1,0525,  що належить ЖБК «Петриків-
Житлобуд» кадастровий номер 6125286700:01:018:0004».

Громадські слухання відбудуться  03.05.2017 р. о 15 год. 
у приміщенні сільської ради села Петриків. Із матеріалами 
містобудівної документації можна ознайомитися в сільській 
раді. Пропозиції та зауваження до містобудівної документації 
подають до Петриківської сільської ради з 9 до 16 год. за адре-
сою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 Б.

Петриківський сільський голова В.М. КОРОЛЬ.

3 травня 2017 року о 15 год. у приміщенні адмінбудинку Байковецької сільської ради за адресою: вул. 
Січових Стрільців, 46 Тернопільського району Тернопільської області, відбудуться громадські обговорення 
містобудівної документації «Детальний план території житлової забудови земельної ділянки Вишньовської 
Катерини Сергіївни, площею 0, 0803 га, кадастровий номер 6125280600:02:011:1321».

ПП «Катруб», що надає послуги з вивезення твердих побуто-
вих відходів (далі – ТПВ), доводить до відома споживачів Гаї-
Шевченківської сільської ради Тернопільського району інформацію  
щодо зміни тарифів.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Гаї-Шевченківської сіль-
ської ради № 10 від 26.02.2016 р., ПП «Катруб» визнано виконавцем по-
слуг із вивезення ТПВ на вказаній території та встановлено тарифи на 
послуги з вивезення ТПВ у розрахунку за 1 м куб. (з ПДВ): для населен-
ня та бюджетних організацій – 64,92 грн., для інших споживачів – 70,20 
грн. Причиною зміни тарифів є зростання його складових.

Економічно обґрунтований тариф на послуги з вивезення ТПВ за 1 
м куб. (з ПДВ): для населення та бюджетних організацій – 108,00 грн., 
для інших споживачів – 121,64 грн. 

Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах біля ад-
міністративних будинків Гаї-Шевченківської сільської ради, балансоу-
тримувачів будинків, у мережі Інтернет на веб-сайті www.katrub.com.
ua. Зауваження та пропозиції приймають протягом 15 календарних 
днів із дня цієї публікації в газеті «Подільське слово» за адресою: 48120, 
Тернопільська область, Теребовлянський район, смт Микулинці, вул. 
Санаторна, 2, тел./факс (03551) 5-15-47.

Гаї-Шевченківська сільська рада Тернопільського району повідо-
мляє про намір встановлення нових (скоригованих) тарифів на послу-
ги із вивезення твердих побутових відходів ПП «Катруб» (за 1 м куб.) з 
ПДВ: для населення та бюджетних організацій – 108,00 грн.; для інших 
споживачів – 121,64 грн. З детальною інформацією про структуру та 
обґрунтування причини підняття тарифів можна ознайомитися в ме-
режі Інтернет за адресою: www.katrub.com.ua, на інформаційних стен-
дах біля адміністративних будинків Гаї-Шевченківської сільської ради, 
балансоутримувачів будинків.

Великогаївська сільська рада прово-
дить громадське обговорення містобудівної 
документації «Детальний план території 
земельної ділянки гр. Гаук С. П. для будів-
ництва та обслуговування виробничо-
торгівельного комплексу дрібно-штучних 
будівельних виробів у с. Великі Гаї  
Тернопільського  району Тернопільської 
області».

Громадське слухання відбудеться  
03.05.2017 року о 10 год. у приміщенні Ве-
ликогаївської сільської ради, за адресою: 
Тернопільська обл. Тернопільський район,   
с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47.   

Великоберезовицька селищна рада проводить громадські обговорення містобудівної документації «Деталь-
ний план території земельної ділянки гр. ФІЛІПЧУК Мирослави Євгенівни, площею 0,2757 га, під будівництво 
житлового будинку, господарських будівель та споруд, що розташована в селищі Велика Березовиця Тернопіль-
ського району Тернопільської області (кадастровий номер земельної ділянки 6125255200:02:002:284)». Громадські 
слухання відбудуться 3 травня 2017 року о 17 год. у приміщенні Великоберезовицької селищної ради.

Колектив CПП «Мричко» щиро ві-
тає з днем народження тракториста 
Ігоря Ярославовича ВОЛОШиНА.

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

Щирі вітання над-
силаємо в день на-
родження директору 
ПП «Агрофірма «Ме-
добори»  Володи-
миру Григоровичу 
КРУПНІЦьКОМУ.

Шановний Володимире 
Григоровичу!

Своєю невтомною і самовідданою працею
ви заслужили шану і повагу серед працівників 

нашого господарства.
Бажаємо Божого благословення, добра і миру!
За працю, за усі знання і вміння
Вам щира дяка від людей!
Нехай здоров’я  добрим буде,
Щоб у роботі ладилось усе,
Хай на вашу долю поле щедро родить
Ще багато років щастя поруч ходить
Сили небесні хай вас бережуть,
Ангели  на крилах лиш щастя несуть!

 З повагою — колектив ПП «Агрофірма 
«Медобори».

Колектив відділу освіти Тернопіль-
ської РДА та районного методичного ка-
бінету надсилає щирі вітання з днем на-
родження бухгалтеру централізованої 
бухгалтерії Лесі Петрівні ТиХОСТУП, 
юрисконсульту господарської групи 
Оксані Мирославівні ШКОДЗІНСьКІЙ, 
сторожу господарської групи Григорію 
Володимировичу КОРЧиНСьКОМУ.

В цей дорогий для серця день 
Бажаєм квітів і пісень! 
Від друзів — щирих привітань, 
Від зірки — здійснення бажань! 
Від сонця — світла і тепла, 
Щоб доля щедрою була!

Педагогічний колектив Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження заступника директора з вихов-
ної роботи Мар'яну Сергіївну БУДАЙ.

Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем 
народження вчителя історії та право-
знавства Тетяну Тарасівну ОЗеРЯН-
СьКУ, технічного працівника Світла-
ну Зеновіївну ЛАЗУТУ.

Нехай життя квітує буйним цвітом, 
І день народження приходить знов і знов, 
А доля хай дарує з кожним роком 
Міцне здоров’я, щастя і любов!

Колектив комунального закладу 
"Скоморохівська ЗОШ І-ІІ ст." вітає з 
днем народження вчителя матема-
тики і фізики Ярослава Орестовича  
ГеВКА.

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

  Колектив Територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тернопільського 
району щиро вітає з ювілеєм завідую-
чу відділенням  денного перебування  
Марію Степанівну  ДАВиДОВУ та  
Ірину  Романівну ГАРКАВеЦь.

З ювілеєм вас вітаєм! 
Щоб стільки ж раз весна цвіла, 
Сьогодні щиро вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла. 
Щоб шлях ваш був такий широкий, 
Щоб мало було перешкод, 
Щоб ювілей справляли сотий, 
Не знали б ви тяжких турбот! 
Ми щиро вас поздоровляєм, 
Добра вам зичимо сповна, 
Багато світлих днів бажаєм
І довгі – довгії літа.

Колектив ЗОШ І-ІІІ ступенів 
с. Баворів щиро вітає з днем на-
родження вчителя трудового 
навчання, бібліотекаря Марію 
Михайлівну РАК, учителя інформа-
тики і математики Ольгу Орестівну  
ПеЛеШОК.

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди ви здорові й щасливі!

Запрошуємо на службу в поліцію 
Тернопільське районе відділення поліції ТВП ГУ Національної поліції в 
Тернопільській області проводить конкурс на заміщення посади інспектора 
сектору реагування патрульної поліції
Конкурс триває з 24.03.2017 по 

17.05.2017 р.
Основні службові обов'язки 

інспектора сектору реагування 
патрульної поліції:

своєчасно реагувати на заяви та •	
повідомлення про вчинення пра-
вопорушення, прибувати на міс-
це події у найкоротший термін;
припиняти правопорушення, •	
надавати допомогу, зокрема до-
медичну і медичну, громадянам, 
які її потребують;
патрулювати на території обслу-•	
говування з метою запобігання і 
виявлення правопорушень;
здійснювати контроль за до-•	
триманням Правил дорожнього 
руху та його регулювання;
налагоджувати та підтримувати •	
партнерські стосунки з населен-
ням для ефективного виконання 
поліцейських функцій і підви-

щення рівня довіри громадян до 
поліції.
Вимоги до кандидатів:

громадянство України;•	
вік від 18 років;•	
вільне володіння українською •	
мовою;
вища освіта;•	
знання основ правознавства, •	
Конституції України, Закону 
України «Про Національну полі-
цію», Закону України «Про запо-
бігання корупції».
Необхідні якості та навички:

висока мотивація та орієнтація •	
на якісні зміни в державі;
аналітичні здібності, здатність •	
систематизувати, узагальнювати 
інформацію;
гнучкість, проникливість;•	
неупередженість і порядність;•	
самостійність, організованість, •	
відповідальність;

наполегливість, рішучість, стри-•	
маність, здатність швидко при-
ймати рішення в умовах обмеже-
ного часу;
стійкість до стресу, емоційних і •	
фізичних навантажень;
вміння аргументовано висловлю-•	
вати свою думку;
прагнення до розвитку та само-•	
вдосконалення;
досвід роботи з ПК (офісні про-•	
грами, Інтернет) на рівні впевне-
ного користувача.
Ми пропонуємо:

грошове забезпечення (зарпла-•	
ту) від 7000 грн. (після успішного 
проходження первинної профе-
сійної підготовки);
професійну підготовку за міжна-•	
родними стандартами;
соціальне забезпечення згідно з •	
діючим законодавством;
перспективу кар'єрного росту.•	

Щоб були високі пенсії — потрібно 
підвищувати зарплати

Політикум

Народний депутат України, лідер опозиційної 
фракції Радикальної партії Олег Ляшко звернувся 
до Уряду та Прем'єр-міністра із закликом підвищити 
мінімальні пенсії. Політик наголосив, що ініціювати-
ме відставку Кабміну, якщо до травня не буде внесено 
подання про підвищення мінімальних пенсій та їх осу-
часнення.

«Подолання бідності і соціальної несправедливості 
можна досягнути тільки за рахунок підвищення за-
робітних плат і пенсій українських громадян. Тому ми 
вимагаємо від прем'єра виконати обіцянку, і винести 
на розгляд у парламент законопроект про підвищення 

пенсій та їх осучаснення», — заявив Ляшко. 
Передусім потрібно збільшити пенсії для людей, які 

отримують менше тисячі гривень, так звані соціальні 
пенсії, а також осучаснити пенсії людей, які мають по 
30-40 років стажу», — наголосив народний депутат. 

Лідер радикалів також звернувся до Прем'єр-
міністра, Президента, голови НБУ та міністра фінан-
сів із вимогою оприлюднити меморандум із Міжна-
родним валютним фондом. Ляшко наголосив, що 
виконання зобов'язань меморандуму призведе до 
зубожіння українців. 

Прес-служба РПЛ.
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У першому етапі нового сезону 
Формули-1 — Гран-прі Австралії 
«Стайня Феррарі» тактично переграла 
«Мерседес». Німець Себастьян Фетель із 
результатом 1 година 24 хвилини 11,67 се-
кунди вирвав перемогу в лідера перших 
17 кіл британця Льюїса Гемілтона, який 
опинився на другій позиції. Ця вікторія 
стала першою для «Феррарі» після Гран-
прі Сінгапура. Вперше після переходу 
«королівських гонок» на турбодвигуни в 
чемпіонаті лідирує не «Мерседес». Третю 
сходинку посів представник «Мерседе-
са» фін Валтері Ботас. Гемілтон стартував 
першим, але проблеми з шинами зава-
дили гонщику. Після піт-стопу британець 
застряг за Максом Ферстапеном із «Ред 
Була», програвши дорогоцінні секунди. 
Це й визначило результат гонки. Хто буде 
швидшим у наступному етапі — на Гран-
прі Китаю, дізнаємося 9 квітня.

У рамках відбору на Чемпіонат світу-
2018 національна збірна України по-
ступилася хорватам із рахунком 1:0. 
Єдиний гол на 38 хвилині зустрічі забив 
колишній нападник «Дніпра» Нікола Калі-
ніч після подачі п’ятою Івана Ракітіча. Та-
ким чином «синьо-жовті» зазнали першої 
поразки у кваліфікації до ЧС-2018 і опусти-
лися на третє місце в турнірній таблиці. Лі-
дером групи є команда Хорватії (13 очок), 
на другому місці розташувалася Ісландія 
(10 очок), на третьому — Україна, на чет-
вертому — Туреччина (по 8 очок). Збірні 
Фінляндії та Косово замикають «турнірку», 
маючи в активі по одному балу.

 У рамках першої ліги ФК «Тернопіль» 
програв на виїзді четвертій команді 
— «Колосу» з Ковалівки (4:1). Господарі 
повели в рахунку вже на 13 секунді матчу. 
Тернополяни спромоглися лише на гол 
престижу. Пробиваючи пенальті, терно-
пільський капітан Ігор Курило з першої 
спроби не зумів переграти голкіпера, але 
шкіряний відскочив до нього, і він скоро-
тив рахунок.

Дует українських легіонерів допоміг 
«Карабюкспору» здобути бойову нічию 
з одним із лідерів першості Туреччини 
«Істанбулом Башакшехіром» (3:3). Фор-
вард Євген Селезньов у цій зустрічі заро-
бив і реалізував пенальті. Таким чином у 
його активі вже чотири м’ячі в сезоні. Зго-
дом Женя віддав передачу своєму співвіт-
чизнику Андрію Блізніченку, який відкрив 
лік голам у турецькому чемпіонаті.

Керівництво «Генка» планує викупити 
гравця національної збірної України 
Руслана Малиновського, якого бельгій-
ський клуб із січня 2016 року орендує в 
донецького «Шахтаря». До цього Руслан 
на правах оренди провів сезон у луган-
ській «Зорі». Сума викупу контракту укра-
їнця становить 2 мільйони євро. Цього се-
зону 23-річний український півзахисник 
провів за «Генк» 15 матчів у всіх турнірах, 
забивши чотири голи і віддавши чотири 
гольові передачі.

У чемпіонаті України залишилося шість 
футболістів, вартістю понад десять 
мільйонів євро. За даними transfermarkt.
de, київський «динамівець» Андрій Ярмо-
ленко очолює рейтинг найдорожчих (19 
мільйонів). Друге місце посідає Бернард 
(14 мільйонів), третє Тайсон (12 мільйонів). 
До топ-шістки потрапили Ярослав Ракиць-
кий, Фред і Марлос (по 10 мільйонів). Усі 
вони виступають за донецький «Шахтар». 
До слова, Ярмоленко взимку подешевшав 
на три мільйони, а за рік — на п’ять міль-
йонів євро. Найбільший стрибок у ціні 
зробив «гірник» Віктор Коваленко, вар-
тість якого за останні дванадцять місяців 
збільшилася з одного до шести мільйонів 
євро.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскоп

Спорт | Перемоги і переможці

Спорт | Сільські спортивні ігри

На черзі — волейбол

Наша гордість і надія

Острів та Біла — чемпіони району!

Продовження. Початок у попередньому 
номері «Подільського слова»

Змагання з настільного тенісу в рамках 
XVII Сільських спортивних ігор відбулися в 
середині березня у Великих Гаях. У них узяли 
участь 9 команд. За результатами командної 
боротьби перше місце завоювали спортсмени 
Почапинської сільської ради, на другому місці 
розташувалися господарі змагань, третю схо-
динку посіла команда села Товстолуг Велико-
гаївської об’єднаної територіальної громади.

Гостра боротьба за призові місця точила-

ся між чоловіками. Перемогу здобув досвід-
чений Богдан Курилас із Великої Березовиці, 
другу позицію отримав Дмитро Ізб’янський з 
Великих Гаїв, третю — Андрій Чернецький з 
Почапинців.

Не менш гаряче було в баталіях серед жі-
нок. Перемогу святкувала Ніна Зарішняк (По-
чапинці). Світлана Мігас (с. Застінка Велико-
гаївської об’єднаної громади) стала другою, 
третьою — юна спортсменка Віта Швайчук 
(Великі Гаї).

За підсумками загальнокомандного заліку, 

на проміжному етапі змагань лідирують Вели-
кі Гаї (9,5 очка), на другому місці розташували-
ся спортсмени Великоберезовицької селищної 
ради (10,5 очка), на третій сходинці — Драга-
нівської сільської ради (18 очок). Услід за ними 
— спортсмени Байковецької, Почапинської і 
Ступківської сільських рад. Наступний вид 
змагань програми — волейбол, попередні 
зональні змагання з якого відбудуться вже 
цієї неділі, 2 квітня.

Іван КУЛЬБІЦЬКИЙ, 
 голова Тернопільської райради ФСТ «Колос».

Спорт | Волейбол

Завершився чемпіонат Тернопільського району з волейболу 
серед чоловічих команд, який традиційно організовує відділ мо-
лоді та спорту Тернопільської районної державної адміністрації. 
Змагання відбувалися у два кола: у грудні 2016-го — перше, в бе-
резні 2017-го — друге. У змаганнях узяли участь шість команд: з 
Острова, Білої, Великої Луки, Великих Бірок, Лозови та Великих 
Гаїв.

Чемпіоном Тернопільського району стала команда села Біла 
(капітан — Андрій Кузик). У баталіях із пропискою в Тернопіль-
ському районі перше місце вибороли спортсмени Острова (ка-
пітан — Роман Стаюра), друге — Великої Луки (капітан — Ан-
дрій Озерянський ), третє — Великих Бірок (капітан — Сергій 
Касіян). Команди-переможці та команди-призери нагороджені 
кубками й грамотами, гравці — грамотами та медалями від ор-
ганізаторів змагань.

Відділ молоді та спорту Тернопільської РДА висловлює щиру 
вдячність директору Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Оксані 
Кость і директору НВК «Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ» Ан-
дрію Романюку за сприяння в проведенні заходу.

У кожного з нас є мрії, бажання, цілі і задуми, які ми покликані здійснювати. А для цього потрібне здоров’я. То 
чому тоді підростаюче покоління проводить в Інтернеті години замість того, щоб займатися спортом? Фахівці 
зазначають: просиджуючи більшість часу спочатку за партою в школі, потім удома за комп’ютером, підліток 
поступово втрачає здоров’я. А комп’ютер ще й віддаляє його від сім’ї. Спільні рухливі ігри в сімейному колі 
допоможуть вирішити обидві проблеми. І батькам такі заняття будуть корисні, а малюки з дитинства звикнуть 
до виконання щоденних нескладних вправ, а це — і здоров’я, і хороша фігура, і ясні думки в голові.

Основи здорового способу 
життя закладаються в школі під 
час уроків фізичного вихован-
ня, які сприяють виправленню 
фізичних недоліків і загальному 
гармонійному розвитку учнів. 
Багато школярів розуміють: 
спорт — це запорука здоров’я й 
довголіття, тому беруть активну 
участь у позаурочних спортивних 
заходах, відвідують спортивну 
секцію, змагаються зі збірними 
командами інших шкіл із різних 
видів спорту за програмою Спор-
тивних ігор учнівської молоді 
Тернопільського району. 

Передусім висловлюємо вдяч-
ність батькам, які прислуховують-
ся до порад учителів, довіряють їм 
і відпускають дітей на змагання. 
Батьки Олі Зазуляк є прикладом 
для наслідування. Адже саме під 
час Спортивних ігор учнівської 
молоді, учасницею та перемож-
цем яких часто була Оля, на юну 
спортсменку звернув увагу тре-
нер Іван Салук. Додаткові трену-
вання принесли моїй улюбленій 
учениці велику перемогу — зван-
ня «Майстер спорту з легкої атле-
тики». Оля першою серед жінок 
Тернопільщини отримала таке 
спортивне звання в літніх Парао-
лімпійських видах спорту.

У нашій школі обдарована не 
одна дитина. Торік у квітні у Бро-

варах на Київщині відбувалися 
всеукраїнські змагання з кікбок-
сингу. Троє дівчат нашої школи — 
Христина Ракоча, Вікторія Баб’як 
та Анжела Дерень, яких тренує 
Олександр Дульнєв, представ-
ляли команду «Агропродсервіс». 
Вони привезли медалі та дипло-
ми за перші місця в розділі фул-
контакт у різних вагових катего-
ріях. А в листопаді минулого року 
відбувся Всеукраїнський турнір 
із кікбоксингу «Сила Галичини-
2016» серед різних вікових ка-
тегорій. У турнірі взяли участь 
понад 200 спортсменів зі Львів-
ської, Хмельницької, Рівненської, 
Івано-Франківської, Чернівецької 
та Тернопільської областей в різ-
них вікових та вагових категорі-

ях. Тернопільщину представляли 
14 спортсменів, які належать до 
складу команди «Агропродсер-
віс». Чемпіонами турніру стали 
учениці нашої школи Вікторія 
Баб’як і Христина Ракоча. «Срі-
бло» вибороли Денис Варцаба, 
Анжела Дерень. Павло Зазуляк 
здобув «бронзу». 

Цьогоріч узимку в Одесі на від-
критому Кубку України з кікбок-
сингу за версією WAKO відбира-
ли кращих спортсменів до складу 
збірної України з кікбоксингу як 
серед дорослих, так і серед юні-
орів. Від федерації кікбоксингу 
Тернопільської області в дорослій 
категорії учасником став учень 
11 класу нашої школи Данило 
Рибченко, який за результатами 

поєдинків першого етапу відбо-
ру серед дорослих здобув третє 
місце. У Всеукраїнському турнірі 
з кікбоксингу Кубок «Поділля» се-
ред молодших юнаків та юніорів 
у Хмельницькому взяли участь 
представники 14 областей зі всі-
єї України. Серед них і команда з 
Тернопільщини, до якої увійшли 
учні Настасівської школи, молоді 
кікбоксери, представники феде-
рації кікбоксингу Тернопільщи-
ни. В результаті Христина Ракоча, 
Микола Галашин, Денис Варцаба, 
Павло Зазуляк вибороли брон-
зові нагороди, Анжела Дерень — 
срібну.

У жовтні 2016-го в італійсько-
му місті Маріна-ді-Каррара від-
бувся 12 Чемпіонат світу з кікбок-
сингу за версією WTKA, в якому 
взяли участь 1300 кікбоксерів із 
86 країн. За підсумками змагань 
четверо спортсменів із Тернопіль-
щини вибороли золоті медалі. У 
складі збірної України,  яка посіла 
перше місце в командному заліку, 
чемпіоном світу серед юніорів був 
учень Настасівської школи Дани-
ло Рибченко. За словами тренера 
кікбоксерів Олександра Дульнє-
ва, особливо ефектним був його 
бій проти суперника з Македо-
нії, який завершився перемогою 
українця нокаутом у першому 
півфінальному раунді.

Висловлюємо щиру вдяч-
ність почесному президентові 
федерації кікбоксингу Терно-
пільської області та генераль-
ному директору корпорації 
«Агропродсервіс» Івану Чайків-
ському за фінансову й мораль-
ну підтримку виступу наших 
спортсменів. Завдяки йому, 
школярам, учителям, батькам 
наша школа має ким пишатися. 
Це також гордість села, корпо-
рації «Агропродсервіс», усієї 
Тернопільщини. Це гордість 
України та світу!

Оксана РАКОЧА, вчитель фіз-
культури комунального закладу 

"Настасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів".

Одинадцятикласник Настасівської школи Данило Рибченко (другий 
зліва) серед призерів змагань із кікбоксингу. П’ятий зліва — почесний 
президент федерації кікбоксингу Тернопільської області, генеральний 
директор корпорації «Агропродсервіс» Іван Чайківський

Юні кікбоксери з комунального закладу «Настасівська ЗОШ І-ІІІ ст.»:  
І ряд (справа наліво) — Зазуляк Павло, Галашин Микола, Варцаба Денис;  
ІІ ряд (справа наліво) — Ракоча Христина,  Дерень Анжела, Баб’як Вікторія

Уродженка Настасова Терно-
пільського району Ольга Зазуляк 
— майстер спорту з легкої 
атлетики
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Все буде смачно

Кожна паска — інша, і кожна — cмачна
Отож, переписи пасок від пані 

Стефи
Не можу сказати, що в нас удо-

ма є якийсь один сталий перепис 
пасок. Є кілька основних, які вар-
тують, аби за ними спекти. Тому я 
про них і розкажу.

Спочатку — кілька нюансів, 
яких я дотримуюся.

По-перше, яйця. Найкраще — 
домашні, свіженькі, щоб жовтки 
були жовті-жовті. Але якщо нема – 
можна зробити настоянку шафра-
ну (кілька шафранинок настоюю на 
горілці або спирті), який прекрасно 
піджовтить тісто.

По-друге, бакалії — родзинки, 
цукати і всіляке таке. Зазвичай, 
додаю в паску світлі родзинки, на-
мочені в коньяку або ромі за день 
до випікання, і потім гарно обтру-
шені борошном. Цукати роблю з 
помаранчевих шкірок. До паски 
ріжу їх досить дрібно. Також за-
вжди додаю цедру з цитрини: її 
ошпарюю, стираю на тонкій терці 
цедру і заливаю ложкою коньяку 
або спирту, щоб схопилися ефірні 
масла.

По-третє,  мікроклімат: в кухні 
має бути тепло, ніяких протягів, 
не гримати дверцятами і ходити 
біля паски на пальчиках. Бо інакше 
дріжджове тісто впаде, застудиться 
і буде йому зле.

Ну і ще: борошно треба про-
сушувати (бажано) і пересіювати 
(обов’язково), щоб насичувалося 
повітрям і не було вогке. Всі склад-
ники мають бути кімнатної темпе-
ратури. Дріжджі беру завжди не 
сухі — звичайні. Форми вистеляю 
пергаментом, змащую маслом і 
присипаю борошном.

Паска “Звичайна” 
Хоча вона і звичайна, але дуже 

смачна. Тісто після випікання по-
ристе і не дуже кришиться. 

На 3-4 середні паски: 1 кг бо-
рошна, плюс запас на домішування, 
2 шклянки теплого молока, палич-
ка (100 г) дріжджів, 8-10 жовтків, 
250 г масла (можна олію без запаху, 
але я, зазвичай, таки беру масло), 
250 г цукру, 200 г родзинок (див. “по-
друге”), 100 г цукатів, пів чайної ло-
жечки солі, цедра, ванільний цукор.

Спочатку розчинити дріжджі – 
розкришити, додати тепле молоко, 
по кілька ложок борошна і цукру, 
поставити в тепле місце.

Тим часом розтерти жовтки з цу-
кром і ванільним цукром до піни.

Коли розчина забродить (на це 
йде хвилин 15-20) – влити її в ши-
року миску з пересіяним борош-

ном і сіллю, перемішати легенько, 
додати перетерті жовтки і замісити. 
Якщо рідини забагато – підсипати 
потрошки борошно. До замішеного 
тіста додати тепле розтоплене мас-
ло і ще раз вимісити до гладкості і 
щоб жир увібрався. Додати родзин-
ки, цукати, цедру, акуратно виміси-
ти, накрити рушничком і постави-
ти щоб росло.

Коли тісто підросте в об’ємі 
вдвоє, обім’яти, розкласти у форми 
на 1/3 висоти, накрити і дати ще раз 
підрости.

Як паски підростуть – посмару-
вати верх жовтком і пекти в гарячій 
рурі (200°) десь 40-50 хвилин.

Виймати з форм холодними, 

зверху можна полюкрувати або 
притрусити цукром-пудрою.

Паска «Терта» 
Оцей перепис я дуже люблю, бо 

мені він робиться значно простіше, 
ніж попередній. Паска виходить 
щільна і круха. А ще з такого тіста 
печу маківник.

На 2-3 середні паски: 1 пачка 
масла (250 г), 1 кг борошна, 100 г 
дріжджів, 1,5 шклянки цукру, плюс 
кілька ложок, 2 шклянки молока, 
ванільний цукор, цедра з 2 цитрин, 
6 жовтків, родзинки, цукати – по 
півшклянки.

Розчину готуємо, як завжди: мо-
локо підігріти трошечки, накриши-
ти туди дріжджі і додати 2 ложечки 
цукру і ложечку борошна.

2/3 масла втерти з цукром, ре-
шту розтопити.

Продовжуючи втирати, додати 
по черзі 6 жовтків, втирати до одно-
рідної пухкої маси. Сюди ж додати 
ванільний цукор і стерту цитрино-
ву цедру.

Вилити розчину в посуд зі зби-
тою масою і акуратно розмішати, 
додаючи потрохи борошна. На-
прикінці додати родзинки і цукати, 
решту масла і акуратно вимішати. 
Накрити рушничком і поставити в 
тепло підійти.

Як тісто підійде, розділити на 
форми і дати ще раз підійти. По-
смарувати верх жовтком, посипати 
маком.

Пекти 40 хвилин в гарячій рурі 
при 180°.

Вистиглі паски полюкрувати.

Паска «Бакалійова» 
Важка (в сенсі начинена додат-

ками), дуже смачна паска.
На 2-3 середні паски: півкіло-

грама борошна, півпалички (50 г) 
дріжджів, півшклянки цукру, 60 г 
вершкового масла, 150 мл 20% верш-

ків, 5 жовтків, 0,5 чайної ложки 
солі, 7-8 тичинок шафрану (замо-
чити в ложці рому), півшклянки 
родзинок (можна суміш світлих і 
темних), чверть шклянки сушеної 
журавлини, півшклянки цукатів, 
півшклянки січених горіхів, по “на 
кінець ножа” тертого цинамону, 
гвоздички і кардамону.

Розчину готуємо, як для паски 
«Звичайна», але не на молоці, а на 
вершках. Накриваємо рушничком і 
даємо забродити. Жовтки розтерти 
з цукром. Масло розтопити і висту-
дити. Родзинки і цукати заздале-
гідь намочити в коньяку або ромі. 
У розчину додати втерті жовтки з 
цукром, масло, сіль, шафранову на-
стоянку, все вимішати.

Просіваємо по ложці борошна, 
вимішуємо і потім замішуємо глад-
ке тісто. Намащеною розтопленим 
маслом долонею змазуємо кульку 
тіста, накриваємо рушничком і ста-
вимо рости години на півтори.

Додати в тісто родзинки, цукати, 
горіхи і вимішати.

Викласти тісто в форми (на по-
ловину висоти) і дати підрости ще 
до години часу.

Випікати 40 хвилин при 180 гра-
дусах. Паска добре росте саме при 
випіканні.

Вистиглу паску полюкрувати 
або лишити “голою”.

Люкр до пасок 
Треба: 200 г цукру-пудри, сік із 

півцитрини, 2-3 ложки води, 2-3 
ложки рому. На малесенькому вог-
ні, а краще на водяній бані розтер-
ти цукор-пудру з водою і ромом, 
додаючи сік із цитрини. Має бути 
біла гладка маса, якою відразу по-
смарувати вистиглі паски.

Ось, власне, і все.
Бажаю вам усім веселих свят і 

солодкої паски!

Наближається свято Христового Воскресіння. Хороші 
господині завзято та дбайливо беруться за ретельне при-
бирання своїх осель, а також, безперечно, обдумують, які 
страви готуватимуть до великоднього столу. Головна серед 
них, зрозуміло, паска. Тож ми вирішили поспілкуватися з 
людьми, які мають у цій справі неабиякий досвід і можуть 
поділитися розмаїтими секретами процесу приготування 
обрядового здобного великоднього хліба, повідати про 
важливі кондитерські нюанси, аби ваша паска вийшла 
смачною, запашною та апетитною.
Шановні господині! Якщо ви маєте цікаві рецепти смачних 
оригінальних пасок, поділіться ними на сторінках нашої газе-
ти. Надсилайте рецепти, фото пасок і свої особисті світли-
ни. Ми обов`язково надрукуємо їх у наступних номерах.

Лабіринт

Дитячий майданчик
Рятівниця 

 У чудовому парку великого міста жили спритні 
руденькі білочки. І була серед них одна пустун-
ка, що все прагнула зробити по-своєму.

  І як не намагалися старі білки привчити її до 
порядку, нічого у них не виходило. Руда пустун-

ка постійно порушувала правила: охоче йшла до 
людей, дозволяла себе погладити і сфотографу-
вати, і, звісно ж, не відмовлялася від смачного 

частування. А ще вона страшенно любила під-
слуховувати всілякі людські історії та годи-
нами переповідати їх своїм подругам.

  Одного разу білочка почула від людей, що 
колись неподалік від міста був чудовий дубовий гай. В тіні 
розлогих крон залюбки бавилися діти, а дорослі, немов за-
чаровані, насолоджувались співом птахів. Та якась неві-
дома сила вигнала з гаю всіх його мешканців і винищила 
дерева. Залишився лише старий дуб, але й він може скоро 
загинути. І ніхто-ніхто не знає, як врятувати старого велет-
ня, а разом із ним і весь дубовий гай.

  Руденька бешкетниця вирішила допомогти старому ду-
бові. Вона розпитала всіх поважних білок, довго розмовля-
ла з тітонькою совою, яка саме гостювала в парку, проте як 
врятувати дуб, ніхто не знав. Засмутилася білочка, сіла на 
вершечку ялини і вже ладна була розплакатися. Аж раптом 
почула глухе «кар!» Поряд із нею сидів сивий ворон. Він 
розповів білочці, що врятувати дуб може лише чарівний го-
ріх. Знайти його можна лише один раз на рік у день літньо-
го сонцестояння, а сьогодні саме такий день.

  Білочка зраділа, адже в їхньому парку ріс горіх. Вона 
кілька годин стрибала з гілки на гілку, поки знайшла ча-
рівний плід. Вона принесла знахідку до старого дуба, по-
клала її в ямку біля кореня, як навчав ворон. Тієї ж миті 
дуб ожив, а разом із ним — й інші дерева.

  Ось так руда пустунка з міського парку врятувала дубо-
вий гай.        Анна ЗАЙЦЕВА. 

Фізкультхвилинка
Один, два — усі піднялись,
Повернулись, похитались.
Три, чотири — руки вгору,
В сторони і вгору знову.
П'ять, шість — опустили
І швиденько всі присіли.
Сім, вісім — всі малята
Стрибають, як жабенята.
Дев'ять, десять, — рівно стали
І за парти посідали.

Знайдіть відмінності


