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Проводить експертну оцінку нерухомого майна:
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50 років  
з любов’ю  
до вас!

Тема тижня

Дорогою  
любові разом 
із Христом

Футбольний 
майстер-клас 
від зірок 
"Реалу"

Бараболя — 
наше все
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Фотоархів.
Великі Бірки: 
привіт  
із 1986-го

У Провідну 
неділю 
молімося за 
померлих

Річниця діяльності будь-якого 
уряду — це завжди нагода для під-
сумків, оцінок та коментарів. Якщо 
аналізувати роботу «антикризового 
Кабміну» Гройсмана в цифрах, то за 
рік він встиг виконати близько тре-
тини обіцянок. Загальний рівень 
відповідальності чинного Кабмі-
ну становить 27,2%: 86 обіцянок 
міністри провалили, 150 викона-
ли, а 315 перебувають у процесі 
реалізації. Такі дані надає аналі-
тичний портал "Слово і Діло". При 
цьому особисто Прем'єр-міністр 
Володимир Гройсман за рік на по-
саді голови уряду виконав трохи 
менше третини обіцянок — 29,4%. 
Зокрема: 6 зобов'язань не викона-
но, 28 — виконані, 61 обіцянка пе-
ребуває в процесі реалізації.

Отож, які досягнення та провали 
характеризують роботу Кабінету 
Міністрів України під головуванням 
Володимира Гройсмана?

Досягнення

1 Підвищення з 1 січня 2017 
року рівня мінімальної за-

робітної плати до 3200 гривень, 
тобто вдвічі. Підвищення зарплати 
лікарям і вчителям.

2 Перехід до публічних за-
купівель через електро-

нну систему ProZorro. З 1 серпня 
цю систему запроваджено в усіх 
державних закупівлях.

3 Впровадження реформи 
децентралізації, в резуль-

таті якої за 2016 рік на 41,6% зросли 
власні доходи місцевих бюджетів.

4 Енергетика. В квітні 2016 
року уряд ухвалив рішення 

щодо єдиної ціни на газ для насе-
лення та промисловості. До того ж 
більше року Україна не закуповує 
газ в Росії.

До перемог уряду експерти до-
дають ще впровадження системи 
електронного декларування, запо-
чаткування реформ у галузі охоро-

ни здоров’я (закупівля ліків через 
міжнародні організації, запрова-
дження програми «Доступні ліки»), 
зміни в податковому законодавстві 
(щодо електронного реєстру від-
шкодування ПДВ, ліквідація по-
даткової міліції), відкриття нових 
напрямків міжнародного авіаспо-
лучення.

Провали

1 Приватизація об’єктів 
державної власності. В 

2016 році бюджет країни отримав 
від приватизації лише 188,9 мільйо-
на гривень замість запланованих 
17,1 мільярда гривень.

2 Понад 90% колишніх мі-
ліціонерів зберегли свої 

посади після проведення пере-
атестації. Звільнено було лише тро-
хи більше 5 тисяч осіб. При цьому 
багатьом вдалося поновитися на 
посаді через суд.

3 За рік зросли тарифи на 
всі комунальні послуги: 

холодна вода майже на 35%, елек-
троенергія — в межах 60-70%, газ 
— майже вдвічі, а найвідчутнішим 
та найболючішим для українців 
стало підвищення тарифів на гаря-

чу воду й опалення — більше ніж 
удвічі.

4 Не вдалося покращити 
бізнес-клімат. Податкове 

навантаження посилилося — че-
рез підвищення «мінімалки», впро-
вадження Єдиного соціального 
внеску (ЄСВ) для непрацюючих під-
приємств. Як наслідок — масове за-
криття підприємств. Станом на лю-
тий (лише за 2 місяці) їх закрилося 
понад 300 тисяч.

До провалів уряду експерти та-
кож додають затягування реалізації 
земельної реформи та гальмування 
пенсійної реформи.

До обіцянок, які вдалося вико-
нати членам уряду, належать:

обіцянка прем’єра подвоїти •	
розмір мінімальної заробіт-
ної плати та субсидування 
малозабезпеченого насе-
лення;
обіцянка міністра юстиції •	
Павла Петренка про запро-
вадження електронного 
декларування;
обіцянка глави Мінфіну •	
Олександра Данилюка щодо 
 

 
фінансування сектору нац- 
безпеки й оборони на рівні 
не менше 5% ВВП;
обіцянка міністра оборони •	
Степана Полторака стосовно 
зміни підходу до забезпечен-
ня харчування у ЗСУ.

Найбільшими промахами мі-
ністрів аналітики вважають:

намір Петренка розпочати в  •	
2016 році функціонування Дер-
жавного бюро розслідувань;
обіцянку Полторака пере-•	
творити військкомати на 
єдині центри обслуговування 
військовослужбовців;
проект глави Мінсоцполітики •	
Андрія Реви із реалізації з 
січня 2017 року пенсійної 
реформи;
намір міністра інфраструк-•	
тури Володимира Омеляна 
освоїти 19 млрд. грн. для 
ремонту доріг у 2016 році;
план глави Міненерго Ігоря •	
Насалика виставити на при-
ватизацію беззбиткові шахти.

Звичайно, критикувати набагато 
легше, ніж робити, так само, як і обі-
цяти куди простіше, ніж виконувати. 
Уряд під керівництвом Володимира 
Гройсмана продовжує працювати, 
робить як чималі успіхи, так і при-
пускається помилок, без яких не-
можливо шукати нові вектори руху. 
На часі — впровадження важливих 
для країни реформ, які, будемо спо-
діватися, покращать ситуацію в дер-
жаві та виведуть економіку з кри-
зи… А поки Кабмін веде країну 
шляхом змін. І хоча й отримує на 
свою адресу критику, таки зламав 
традицію безвідповідальності, 
яка була основою функціонуван-
ня української влади до цього.

Цими днями минає рік, як розпочав 
свою діяльність на чолі уряду України 
тоді ще 38-річний Володимир Грой-
сман, ставши наймолодшим головою 
Кабміну в історії нашої держави. На 
запитання журналістів, чи він задо-
волений результатами своєї роботи, 
прем'єр по-філософськи відповідає, 
що завжди потрібно бути самокритич-
ним, а тому, хто задоволений своєю 
роботою, час іти на пенсію.

Кабмін загалом утримав 
ситуацію і не допустив великих 
провалів

Уряд впорався з викликами 
досить успішно

Уряд припустився помилок і 
не завжди належним чином 
реагував на виклики

Кабмін у цілому спрацював 
незадовільно

Рік уряду Гройсмана: думка експертів

24 канал. 
Згідно з опитуванням, проведеним  

Агентством Медіастратегій.

Очікування та реальність:  
що уряд Володимира Гройсмана встиг за рік роботи?
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Зверніть увагу!

Офіційне

Податкові новини

На часі

У рамках проведення Всесвітнього дня 
меланоми 21, 24 та 25 квітня за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 
9, ТРТМО, кабінет № 207, № 311 відбу-
деться обстеження та консуль-
тування пацієнтів із новоутво-
рами шкіри з метою раннього 
виявлення їх переродження 

Розпорядження
Про скликання одинадцятої сесії 
Тернопільської районної ради 
сьомого скликання
1. Скликати одинадцяту сесію Тернопільської районної ради сьо-

мого скликання 05 травня 2017 року в приміщенні районної ради.
Сесійне засідання розпочати о 10 годині.
2. На розгляд одинадцятої сесії районної ради внести питання:
— Про хід виконання районної програми розвитку освіти на 2013-

2022 роки «Освіта Тернопільського району — 2022».
— Про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту 

(інша субвенція) з сільських бюджетів Тернопільському районному 
бюджету.

— Інші питання поточної роботи.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від 

Тернопільського району, сільських та селищних голів, керівників 
відділів та управлінь райдержадміністрації, керівників районних 
організацій, установ, промислових і сільськогосподарських підпри-
ємств, представників політичних партій, громадських організацій, 
редакторів газети «Подільське слово» та радіокомпанії «Джерело». 

Голова районної ради  А.В. ГАЛАЙКО

Про що запитували податківців 
під час Інтернет-конференції
Уже звичними стали Інтернет-конференції у Терно-
пільській ОДПІ. Нещодавно на одній із них платники 
цікавилися «правилами декларування» у 2017 році. 
На запитання дописувачів відповідав головний дер-
жавний інспектор відділу організації роботи Терно-
пільської ОДПІ Павло Копча.

На Великдень із подарунками
Напередодні світлого свята Христового Воскресіння в зону АТО відправилися голова Терно-
пільської обласної державної адміністрації Степан Барна, голова Тернопільської обласної 
ради Віктор Овчарук та очільники трьох районних державних адміністрацій: Тернопільської 
— Олександр Похилий, Шумської — Юрій Головатюк та Гусятинської — Віталій Батіг. Делега-
ція приїхала не з порожніми руками — бійцям привезли святкові смаколики, речі особистої 
гігієни та запчастини до автомобілів.

У матеріалі висвітлені акту-
альні питання проведеного за-
ходу.

— Профспілка вручила по-
дарунок працівникові до юві-
лейної дати (картину). Чи 
оподатковується такий по-
дарунок податком на доходи 
фізосіб? 

— Якщо вартість подарунка 
не перевищує 25% мінімальної 
зарплати (з розрахунку на мі-
сяць), у 2017 році це — 800 грн., 
то він не є об'єктом обкладення 
податком на доходи фізичних 
осіб. Якщо ж вартість картини 
перевищує вказаний розмір, то 
сума такого перевищення об-
кладається податком на доходи 
фізичних осіб за ставкою 18% 
як додаткове благо із врахуван-
ням коефіцієнта (1,2195) та вій-
ськового збору — 1,5%.

— Підприємець на спрощеній 
системі оподаткування, тор-
гує вживаними холодильника-
ми та морозильними камера-
ми. Чи правда, що з 01.05.2017 
р. йому потрібно використо-
вувати касовий апарат?

— Так, потрібно, але не з 1 
травня, а з 8 травня 2017 року, 
оскільки вищезазначений товар 
міститься у Переліку груп тех-
нічно складних побутових то-
варів, реалізація яких повинна 
здійснюватись з обов’язковим 
використанням РРО. Цей пере-
лік затверджений Постановою 

КМУ від 16.03.2017 року № 231. 
Із ним можна ознайомитись у 
Центрі обслуговування платни-
ків Тернопільської ОДПІ.

— Громадянин вирощує 
та продає кролів. Чи повинен 
він платити податки та чи 
обов’язковою є реєстрація його 
підприємцем або фермером?

— Податковим кодексом 
України передбачено, що у разі 
продажу власної продукції тва-
ринництва, отримані доходи не 
будуть оподатковуватись, якщо 
їх сума сукупно за рік не переви-
щує 100 розмірів мінімальної за-
робітної плати (за 2016 рік — 137 
800 грн., у 2017 році — 320 000 
грн.). Таким фізичним особам 
також не потрібно отримувати 
будь-яких довідок від сільської 
чи селищної ради. Якщо сума 
отриманого доходу перевищує 
вищезгаданий розмір, необхідно 
подати до податкової інспекції 
довідку про самостійне вирощу-
вання, розведення, відгодівлю 
продукції тваринництва. Такий 
документ видається в довільній 
формі сільською, селищною або 
міською радою за місцем по-
даткової адреси (місцем прожи-
вання). Якщо довідкою підтвер-
джено вирощування продукції 
тваринництва безпосередньо 
таким громадянином, оподатку-
ванню підлягає дохід, що пере-
вищує 100 розмірів мінімальної 
заробітної плати. Якщо не під-
тверджено, доходи від продажу 
підлягають декларуванню після 
закінчення року (до 1 травня) та 
оподатковуються на загальних 
підставах податком на доходи за 
ставкою 18% та військовим збо-
ром — 1,5%.

Відділ організації роботи  
Тернопільської ОДПІ

Зокрема, під час поїздки пред-
ставники Тернопільщини відвідали 
бійців Національної гвардії Украї-
ни, які дислокуються на Луганщині, 
бійців зведеного батальйону «Тер-
нопіль» Головного управління На-
ціональної поліції Тернопільської 
області, які несуть службу на блок-
постах у межах міста Лисичанськ, та 
військовослужбовців окремої 44-ої 
артилерійської бригади ЗСУ, яка 
виконує завдання по всій лінії роз-
межування в зоні проведення АТО.

 За словами очільника Терно-
пільського району Олександра 
Похилого, члени делегації переко-
налися у тому, що українська армія 
цілком забезпечена, у військовос-
лужбовців є належні умови перебу-
вання, екіпірування та харчування, 
і головне — порядок, що існує за-
вдяки військовій дисципліні та від-
повідальності кожного з бійців.

— Хлопці були приємно враже-
ні тим, що до них приїхали пред-
ставники рідного краю. Кожна 
така зустріч — це відчуття того, що 
військові мають міцну підтримку 
з тилу. В процесі поїздки ми допо-
магали вирішувати і побутові про-
блеми, з якими зверталися бійці, 
— питання соціальної сфери (нара-
хування субсидій), земельні тощо. 
Відтак, від цього спілкування була 

не лише моральна, але й предмет-
на користь. Приємно було відчува-
ти піднесений бойовий дух хлопців 
і те, що вони з вірою в перемогу 
дивляться в майбутнє, — розпові-
дає про поїздку на схід Олександр 
Похилий.

Керівники краю наголосили, 
що для них і надалі пріоритетом є 
відбудова Збройних сил України, 
зокрема тих військових частин, 
постійним місцем дислокації яких 
вважається Тернопільська область. 
Сьогодні до цього питання вже до-
лучаються органи державної влади 
та органи місцевого самоврядуван-
ня, підприємницькі структури, ак-
тивно допомагаючи в облаштуван-
ні й створенні умов для військової 
служби.

— Користуючись нагодою, хочу 
подякувати очільнику нашої облас-
ті й усім, хто приїхав до нас напере-
додні Великодніх свят, за підтримку 
та допомогу й за те, що не забува-
ють про нас ні у свята, ні в будні, 
— сказав командир підрозділу осо-
бливого призначення «Тернопіль» 
Володимир Катрук. — Висловлює-
мо щиру вдячність усім жителям 
Тернопільщини за допомогу, яку 
вони збирають і надсилають бій-
цям АТО ось уже протягом трьох 
років.

До слова, наступна така поїздка в 
зону АТО делегація Тернопільської 
області планує здійснити вже вліт-
ку, попередньо детально вивчивши 
потреби військовослужбовців, які 
самовіддано та безстрашно захи-
щають Батьківщину від агресора.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Програма «Доступні ліки» — 
соціальний захист українців 

Новації | Державні програми

«Ми поставили собі за мету провести макси-
мально широку інформаційну кампанію. Вектор 
державної політики зараз спрямований на додат-
ковий соціальний захист українців, в тому числі і 
в сфері охорони здоров’я. Програма «Доступні 
ліки» — один із таких інструментів. Завдан-
ня для області — забезпечити ефектив-
не та якісне її втілення. Тому наразі ми 
працюємо як із населенням, проводячи 
інформаційну роботу, так і з меди-
ками, фармацевтами та пред-
ставниками органів місцевого 
самоврядування щодо реалі-
зації програми», — зазначив 
очільник області.

За його словами, на сьо-
годні до програми вже при-
єдналися 149 аптек області. 
Цю кількість планується збіль-
шити до 250-ти.

«У кожному районі також функціону-
ють центри медико-санітарної допомоги, 
які є розпорядниками коштів. Від обласної 
адміністрації ми підготували всі необхідні 
документи і за підсумками сесії Тернопільської 
обласної ради, фінансування в рамках програми 
«Доступні ліки» розподілене між районами. Тепер 

на місцях потрібно провести сесії районних рад і 
засідання бюджетних комісій, щоб згідно із програ-
мою відшкодувати кошти аптекам. Районні адміні-
страції зі свого боку мають забезпечити належну 

організацію цього процесу», — додав Степан 
Барна.

Водночас голова Тернопільської ОДА 
має намір особисто здійснювати регу-
лярні рейди по аптеках. 

Нагадаємо, з усіх питань, 
що стосуються програми 
«Доступні ліки», можна 
звертатися на урядову «га-
рячу лінію» 15-45 або ж на 
«гарячу лінію» управління 
охорони здоров’я Терно-

пільської ОДА за номером 
телефону (0352) 52-10-71.

З переліком ліків, які надаватимуть 
пацієнтам безкоштовно (або з компен-
сацією) за програмою «Доступні ліки», 

можна ознайомитися за посиланням:   
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

pre_20170404_b.html 
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14 квітня Президент України підписав Закон, що передбачає 
скасування вимоги про обов’язкове використання печаток на 
документах (незалежно від їх наявності у суб’єктів господарюван-
ня), необхідність використання печаток у взаєминах суб’єктів госпо-
дарювання з держорганами, а також можливість визнання докумен-
та недійсним (неукладеним, недосконалим) у зв’язку з відсутністю 
відбитка печатки. Також встановлено адмінвідповідальність у вигля-
ді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян за вимогу посадової особи мати в наявності відбиток печатки 
підприємства на документі, який подається до органу державної 
влади або органу місцевого самоврядування. Закон набуде чиннос-
ті через 3 місяці з дня опублікування.

Система закупівлі ліків через міжнародні організації, запро-
понована урядом, дала змогу зекономити в 2016 році тільки на 
закупівлі вакцин майже 17 млн. дол., повідомив на засіданні уряду 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він підкреслив, що 
раніше — без системи міжнародних закупівель — така економія 
була б неможливою, а всі зекономлені гроші «розходилися б по ки-
шенях ділків».

Філіями опорних шкіл відтепер можуть бути навчально-виховні 
комплекси (НВК) — заклади, що об’єднують початкову школу та ди-
тячий садок. Відповідну постанову ухвалили  на засіданні уряду 19 
квітня. Також вона вносить деякі зміни у визначення опорної школи. 
Зокрема, до таких шкіл тепер можуть належати заклади, що не ма-
ють філій, але до них здійснюється підвезення учнів не менше ніж з 
трьох селищ, сіл.

Індекси споживчих цін у березні 2017 року. За даними Державної 
служби статистики України, індекс споживчих цін по Тернопільській 
області в березні 2017 року щодо лютого 2017 року становив 101,4%, 
з початку року — 104,2%, по Україні — 101,8% та 103,9% відповідно. 
Дані по Україні — без урахування тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони про-
ведення антитерористичної операції.

В області ремонтують трасу Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, 
якою найчастіше користуються туристи, прямуючи на відпочинок 
у Карпати. На замовлення Служби автомобільних доріг у Терно-
пільській області підрядні організації виконують ремонт картами, 
технологія якого полягає в наступному: пошкоджене дорожнє по-
криття зрізають за допомогою фрезерувального механізму, далі кат-
ки втрамбовують щебенево-піщану суміш, а вже потім дорожники 
стелять шар асфальтобетону. Наразі бригади шляховиків можна по-
бачити на ділянці дороги між населеними пунктами Стара Брикуля 
— Доброполе (Теребовлянський та Бучацький райони).

За інформацією Головного управління статистики у Тернопіль-
ській області, чисельність наявного населення в області станом 
на 1 січня 2017 р. становила 1059,2 тис. осіб, у тому числі в міських 
поселеннях — 473,6 тис. осіб та в сільській місцевості — 585,6 тис. 
осіб. Упродовж 2016 р. чисельність населення зменшилася на 6517 
осіб. Відбулося це за рахунок як природного скорочення — 4980 
осіб, так і міграційного — 1537 осіб. 
У 2016 р. в області народилося 9974 дитини, що в розрахунку на 1000 
осіб наявного населення становило 9,4 дитини, а померло 14954 
особи (14,1%). У структурі причин смерті населення перше місце 
посідали хвороби системи кровообігу (72,0% від загальної кількості 
померлих), друге — новоутворення (12,7%), третє — хвороби орга-
нів дихання (4,4%), четверте — зовнішні причини смерті (4,0%).

У зв’язку з виконанням заходів, пов’язаних із плановим проми-
ванням водопровідних мереж, від 00 год. 26 квітня до 24 год. 
27 квітня буде припинено водопостачання частини Тернополя, а 
також довколишніх сіл. Без води будуть мешканці мікройонів «Про-
нятин», «Кутківці», «Дружба», «Східний», «БАМ», «Аляска», «Канада», 
«Сонячний», «Березовиця» та довколишніх сіл. Починаючи від ранку 
27 квітня, четвер, в окремих точках розподільчої мережі цих мікро-
районів може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, отже — 
непридатна для приготування їжі.
З пониженим тиском вода подаватиметься у помешкання жителів 
вулиць Оболоня, Бродівська, Лук’яновича, Стадникової, Чернівець-
ка, Сонячна, Новосонячна, Дівоча, Малишка, Клінічна.
З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів 
«Новий світ» і «Старий парк», вулиць Текстильна, 2-22; Поліська (про-
мислова зона), проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік).

У Тернополі приготують рекордну 400-метрову ковбасу. Пер-
ший фестиваль локальної їжі та культури «Тернопільська брама» 
відбудеться 5-7 травня на Театральному майдані. Він буде гучним 
початком фестивального сезону у Тернополі, адже організатори 
хочуть запросити ледь не всю Україну стати свідком встановлення 
кулінарного рекорду — найдовшої в Україні ковбаси, яку, до речі, 
обіцяють роздати всім присутнім безкоштовно. Тільки уявіть, що до-
вжина цього виробу буде більшою за найвищий хмарочос Європи. 
Або як десять 10-поверхових будинків! Зафіксують рекорд пред-
ставники Книги рекордів України. Генеральний партнер свята — 
«Тернопільський м’ясокомбінат».

Новини | Коротко про головне

Славетні земляки

Добрі справи

Про подвиг «Черкас» знімають кіно
Очікується, що військова драма вийде на екрани в лютому-березні 2018 року.

Напередодні Великодня представники 
районної влади побували в родинах 
загиблих в АТО військовослужбовців
Напередодні Великодня, заступники голови Тернопільської районної 

державної адміністрації Володимир Осядач та Андрій Колісник відві-
дали родини героїв, які загинули в зоні АТО при виконанні військового 
обов’язку, зустрілися з близькими загиблих та військовослужбовців, що 
перебувають у ворожому полоні. Привітали їх з Великодніми святами, ви-
словили слова вдячності і співчуття, поцікавилися їхніми проблемами та у 
рамках акції «Благодійний кошик», вручили родинам продукти.

Компанія МКК Film Service почала зйомки по-
внометражного художнього фільму про корабель 
Військово-морських сил Збройних сил України «Чер-
каси». В основі фільму — реальні події, пов'язані з 
обороною екіпажу морського тральщика «Черкаси», 
заблокованого підрозділами Російської Федерації в 
березні 2014 року в бухті Донузлав під час анексії 
Криму. «Зелені чоловічки» штурмували корабель зі 
швидкохідних катерів і бойових вертольотів. Захо-
плення судна сталося 25 березня 2014 року.

У фільмі зніматимуться моряки, які тримали обо-
рону на тральщику «Черкаси» навесні 2014 року. 
Постановкою трюків займається легендарний каска-
дер Олександр Філатов, який працював у майже 500 
фільмах — від «Стріл Робін Гуда» до «Будинку літаю-
чих кинджалів» Чжана Імоу.

Консультативну допомогу знімальній групі 
надає капітан 2 рангу Юрій Федаш, який у 
2014 році командував тральщиком «Чер-
каси». За його словами, не втручаючись в 
авторську позицію, консультанти намагають-
ся зробити це кіно максимально життєвим, 
відтворити командний дух екіпажу корабля 
у нелегкі дні випробувань. До слова, Юрій 
Федаш є нашим земляком, уродженцем смт 
Великі Бірки.

Юрій Федаш: 
«Фільм «Черкаси» корис-
но подивитися тим, хто 

любить волати:  
«Сдали Крым»

Ми зустрілися з командиром тральщика Юрієм 
Федашем, поговорили про кіно, про гідність і про ві-
рність Батьківщині.

— Як ви зреагували, дізнавшись, що про подвиг 
«Черкас» зніматимуть кіно?

— Я здивувався. Першим моїм питанням було: 
«Чому про «Черкаси», а не про хлопців з АТО?» Адже 
на Донбасі йде справжня війна, і чимало людей від-
дали життя заради незалежності України. На це ре-
жисер відповів, що події у Донузлаві надзвичайно 
вразили його, й переконав, що ми були першими, 
хто дав відсіч ворогу.

— Дійсно, дуже багато людей стежили за долею 
українських кораблів, пишалися тим, що тральщик 
«Черкаси» довго чинив опір —  не спустив україн-
ський прапор, і всім серцем уболівали за екіпаж.

— Є такий вислів: «Перемагає той, хто вміє терпі-
ти». Ми дотримувались його.

— Ви одразу погодилися стати консультантом 
фільму?

— Я дізнався, що став консультантом… з Інтерне-
ту (сміється). Тоді ми вже були знайомі з режисером 
Тимуром Ященком і продюсером Олексієм Карпен-
ком, але я не думав, що це настільки серйозно.

— Вам сподобався сценарій? Наскільки він від-
повідає тому, що відбувалось у дні блокади?

— Мені не до душі кінцівка фільму — здається, 
не кожен її зрозуміє. Але з погляду режисера, мож-
ливо, це й круто. Загалом сценарій сподобався. Я не 
вплинув на його сюжетну лінію, але намагався мак-
симально наблизити до реальних подій.

— Кому, на вашу думку, корисно подивитися 
фільм «Черкаси»?

— Перш за все, мешканцям окупованого Криму та 
Російської Федерації. Нехай побачать, що насправді 
сталося під час блокади у бухті Донузлав. Вони ж бо 
знають лише те, що їм «вішає» російська пропаган-
да, а після перегляду, можливо, змінять думку щодо 
анексії Криму.

В Україні фільм «Черкаси» корисно подивитися 
тим, хто любить волати: «Сдали Крым», «Там ник-
то ничего не делал». Щоб ці скептики побачили, як, 
прикриваючись жінками та дітьми, «зелені чоловіч-
ки» захоплювали військові частини. Я переконаний, 
що завдяки ВМС ми зараз маємо Україну. Якби ми 
тоді розпочали стріляти, то невідомо, де пролягав би 
державний кордон України.

— Чому не всі екіпажі кораблів чинили опір?
— Свого часу я дуже відповідально ставився до 

бойової підготовки, до добору членів екіпажу. Тому 
команду «Черкас» направляли на міжнародні на-
вчання — адже наша готовність була на високому 
рівні. Коли у Криму почали захоплювали військові 
частини, ми готувалися до бойових дій. Екіпаж від-
чував, у ситуації, що склалася, можна протриматися 
і дати відсіч. Людей, які були проти, я висадив. Тобто 
у нас були створені всі умови для того, щоб захища-
тися.

Не вважаю це геройством — це вчинок команди-
ра, який виконує свої обов’язки.

— Що було найскладнішим під час блокади?
— Те, що коли ми чинили опір, інші — здавалися. 

Йдеться як про кораблі, так і про міліціонерів, вій-
ськових, СБУ тощо. Спостерігати за цим було мо-
рально важко. Складно було й тим військовим, які 
не перевезли сім’ї на материк.

— Чи знаєте ви про долю капітанів і команд, які 
здалися у полон?

— Екіпажів, які здалися всім складом, не було. А 
ті, хто залишився, стали білими ґавами як мінімум 
на рік. Наскільки мені відомо, офіцерам до особової 
справи дописали «Склонен к измене родине». Чув, 
що командира «Чернігова» направили командувати 
російським тральщиком, який відплив до Сирії, і 
через непорозуміння з екіпажем його дуже швидко 
усунули з посади.

— Чим займаєтеся зараз?
— Наразі я слухач курсу в Національному уні-

верситеті оборони України. Закінчую Командно-
штабний інститут. Навчаюся, бо новий рівень освіти 
передбачено посадою — начальник відділу бойової 
підготовки ВМС України. 

Володимир ДЕНИсЕНКО.

До уваги представників неприбуткових 
громадських організацій!
1 січня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного 
клімату в Україні», який, зокрема, передбачає продовження строку 
формування нового Реєстру неприбуткових установ та організацій. 
Неприбуткові підприємства, установи та організації, з метою вклю-
чення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій, 
зобов'язані до 1 липня 2017 року привести свої установчі документи 
у відповідність до норм Податкового кодексу України та у цей тер-
мін подати копії таких документів до контролюючого органу. 
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Посвідчення заповітів
Відповідно до статті 1233 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), заповітом 
є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Тобто заповіт 
– це документ, що містить одностороннє особисте розпорядження спадкодавця на 
випадок своєї смерті стосовно порядку передачі його майна на користь певних осіб.

Зазвичай, заповіт складає 
одна особа. Проте ЦК України 
не забороняє складення так 
званого спільного заповіту. 
До нього, зокрема, належить 
заповіт подружжя (ст. 1243 
ЦК України).

Закон визначає певні ви-
моги щодо особи заповідача. 
Право на заповіт має фізич-
на особа з повною цивіль-
ною дієздатністю (ст. 1234 
ЦК України). Заповідач має 
розуміти значення своїх дій 
і їх наслідки, тому забороня-
ється протиправний вплив 
на свідомість людини під час 
складення заповіту. У зв’язку 
з цим існує правило, відпо-
відно до якого право на запо-
віт здійснюється заповідачем 
особисто, а вчинення запові-
ту через представника не до-
пускається.

Заповідач визначає зміст 
заповіту та його основні поло-
ження. Заповідач має право:

— призначити спадкоєм-
ців;

— визначити обсяг спад-
щини;

— зробити заповідальну 
відмову;

— покласти на спадкоємців 
інші обов’язки;

— скласти заповіт з умо-
вою;

— підпризначити спадко-
ємця, якщо основний спадко-
ємець помре до відкриття або 
в момент відкриття спадщини 
(одночасно зі спадкодавцем). 
Заповідач також має право 
скасувати або змінити запо-
віт. У цьому полягає свобода 
заповіту.

Визначаючи спадкоємців, 
заповідач може призначити 
своїми спадкоємцями одну 
або кілька фізичних осіб. 
Спадкоємцями можуть бути 
названі будь-які учасники 
цивільних відносин – фізичні 
та юридичні особи, держава, 
територіальні громади, Авто-
номна Республіка Крим. Вод-

ночас заповідач може без за-
значення причин позбавити 
права на спадкування особу 
(осіб), яка є його спадкоєм-
цем за законом. Проте право 
спадкодавця у цьому питанні 
має деякі обмеження.

Закон визначає коло 
осіб, які мають право на 
обов’язкову частку у спад-
щині (ст. 1241 ЦК України). 
До таких осіб належать: ма-
лолітні, неповнолітні, повно-
літні непрацездатні діти; не-
працездатна вдова (вдівець); 
непрацездатні батьки спад-
кодавця. Обов’язкова частка 
становить половину частки, 
яка належала б кожному з 
них у разі спадкування за за-
коном.

Заповіт має бути складений 
у письмовій формі, підпи-
саний особисто заповідачем 
із зазначенням місця і часу 
складення заповіту. Якщо за-
повідач унаслідок фізичної 
вади, хвороби або з будь-
яких інших причин не може 
власноручно підписати запо-
віт, за дорученням заповіда-
ча він може бути підписаний 
іншою особою за правилами, 
викладеними в главі 3 розділі 
II Порядку вчинення нотарі-
альних дій нотаріусами Укра-
їни, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України 
від 22.02.2012 № 296/5, заре-
єстрованого в Міністерстві 
юстиції України 22.02.2012 за 
№ 282/20595 (із змінами). На 
бажання заповідача, а також у 
випадках, якщо заповідач че-
рез фізичні вади не може сам 
прочитати заповіт, посвідчен-
ня заповіту має відбуватися 
при свідках.

При посвідченні заповіту 
від заповідача не вимагається 
подання доказів, які підтвер-
джують його право на майно, 
що заповідається, згідно з ви-
могами статті 56 Закону Укра-
їни «Про нотаріат».

Заповіт має бути складе-

ний так, щоб розпорядження 
заповідача не викликало не-
зрозумілостей чи суперечок 
після відкриття спадщини.

Нотаріус при посвідчен-
ні заповіту зобов’язаний 
роз’яснити заповідачу зміст 
статті 1241 ЦК України про 
право на обов’язкову частку 
у спадщині, зміст статті 1307 
ЦК України щодо нікчемності 
заповіту на майно, яке є пред-
метом спадкового договору та 
статті 1254 ЦК України про 
право заповідача на скасуван-
ня та зміну заповіту.

Для більш повного і всебіч-
ного захисту інтересів запо-
відача і збереження таємниці 
заповіту передбачено можли-
вість складення секретного 
заповіту, який посвідчується 
нотаріусом без ознайомлення 
з його змістом.

Особливий порядок посвід-
чення нотаріусом секретного 
заповіту робить неможливим 
передчасне ознайомлення з 
його змістом будь-якої особи. 
Секретний заповіт нотаріус 
оголошує лише після смерті 
заповідача і відкриття спад-
щини.

Заповіти, складені та по-
свідчені, змінені або скасова-
ні в установленому законо-
давстві порядку, підлягають 
обов’язковій реєстрації у 
Спадковому реєстрі у поряд-
ку, встановленому Положен-
ням про Спадковий реєстр, 
затвердженим наказом Мі-
ністерства юстиції України 
від 07.07.2011 № 1810/5, за-
реєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 11.07.2011 за 
№ 831/19569 (із змінами).

Інваліди 1 та 2 групи звіль-
няються від сплати держав-
ного мита за посвідчення за-
повіту та його реєстрацію у 
Спадковому реєстрі.

Головне територіальне управ-
ління юстиції у Тернопільській 

області.

У Провідну неділю молімося за померлих
Український народ після великого світлого свята Воскресіння Христового традиційно 
вшановує пам’ять померлих родичів і близьких людей. Перша неділя після Великодня 
зветься Провідною. Цей день у різних регіонах України також має й інші назви, зокрема, 
Гробки, Дарна неділя, Могилки, Радониця, Томина (Хомина) неділя. Миряни вірять, що 
цього дня Бог відпускає з неба померлих провідати рідних. Тому віруючі люди на згадку 
про родичів запалюють поминальні свічки та моляться за спасіння їхніх душ.

Релігієзнавці кажуть, що Про-
відна неділя має сакральне зна-
чення, оскільки ми відновлюємо 
і підживлюємо глибинні зв’язки 
між поколіннями, адже до Велико-
дня на кладовищах прибирають, а 
після — йдуть до могил близьких 
та родичів для вшанування їхньої 
пам’яті, відправляють заупокійні 
служби. 

Поминання родичів — дохрис-
тиянський звичай із часів язич-
ництва, що отримав своє місце і 
у християнському календарі. Ця 
традиція пов’язана із віруванням, 
що у Провідну неділю душі зби-
раються на кладовищі, де люди 

мають нагоду із ними поспілкува-
тися, а також попрощатися, адже 
цього дня вони змушені знову по-
вернутися у потойбічний світ. Ка-
жуть, коли у Провідну неділю йде 
дощ, то котрась із душ плаче, що 
Господь не відпустив її до рідних 
за земні гріхи.

У Галичині немає звичаю на-
кривати стіл на цвинтарі, як це 
заведено, наприклад, на Поліссі 
чи Закарпатті. Втім, на могили 
приносять крашанки й шмато-
чок паски. Цього дня священики 
правлять на кладовищі біля ка-
пличок. Опісля кожна родина має 
запросити отця, щоб той відпра-

вив на могилі й скропив її свяче-
ною водою.

У Провідну неділю у храмах 
роздають Артос – особливий 
хліб, або ж просфора, великого 
розміру, освячений священнос-
лужителями в день Святої Пас-
хи. На Артосі зображений хрест, 
на якому видно лише терновий 
вінець, але немає Розп’ятого. Це 
ознака перемоги Христової над 
смертю. Зверху кладуть особливу 
— «артосну» — ікону Воскресін-
ня Христового. Після заамвонної 
молитви Великодня, священики 
обходять з кадилом навколо сто-
лика з Артосом і читають молит-
ву освячення. У ній вони просять 
«зглянутися на хліб цей і благо-
словити та освятити його». «А 
нас, що приносимо його й цілу-
ємо та споживаємо, учасниками 
Твого небесного благословення 
сотвори і всяку хворість і неду-
ги від нас Твоєю силою, здоров’я 
всім подаючи, віджени». Закін-

чивши молитву, священик тричі 
окроплює святою водою Артос 
«во ім’я Отця, і Сина, і святого 
Духа. Амінь». Після освячення 
Артос кладуть на аналой, а люди 
цілують, приймаючи антидор.

У Провідну неділю після за-
кінчення Літургії, священик чи-
тає «Молитву на роздроблення 
Артоса». Далі Артос заносять 
у вівтар, де церковнослужите-
лі розділяють його на невеликі 

частинки та роздають вірним 
для подальшого зберігання та 
побожного вживання у разі по-
треби.

Слід нагадати, що Артос не 
з’їдають одразу ж, а благоговій-
но зберігають упродовж року, 
пильнуючи, щоб Святий Хліб не 
зацвів, не був пошкоджений гри-
зунами чи іншими шкідниками. 
Артос вживавють регулярно у та-
кій кількості кількості, щоб його 
вистачило до наступної Пасхи. 
Не потрібно колекціонувати за-
лишки святині за останні роки. 
Вживають Артос, зазвичай, на-
тщесерце, після ранкової молит-
ви, і завжди зі словами «Христос 
Воскрес». Існує переконання, що 
в особливих випадках, зокрема, 
якщо існує загроза смерті, Артос 
може замінити Святе Причастя, 
принести суттєву користь і зці-
лення душі та тіла.

Лілія КУЛЕНИЧ.

Юридичні консультації

Безоплатна правова 
допомога
Директор Регіонального центру з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги у Тернопільській області Ірина Хондогій 
спільно з директором Тернопільського місцевого центру з надан-
ня БВПД Юрієм Гордєєвим взяли участь у роботі дистанційного 
пункту консультування громадян. Консультування відбулося за 
телефонним номером Національної «гарячої лінії» з протидії тор-
гівлі людьми та консультування мігрантів на базі Тернопільського 
міського жіночого клубу «Відродження нації».

До слова, на базі цієї громадської організації діє єдиний в Україні Центр 
консультування мігрантів і працює Національна телефонна «гаряча лінія» 
з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів (безкоштовно за  
номерами 0800 505 501 — для користувачів стаціонарних телефонів та 527 
— для  користувачів операторів мобільного зв’язку). Сюди звертаються як 
громадяни України, котрі перебувають на території нашої держави, так і гро-
мадяни, які на постійній або тимчасовій основі перебувають за кордоном.

На телефонну лінію звернулися двоє осіб, яким фахівці центрів надали 
кваліфіковані консультації. Однією з них була громадянка України, яка на 
постійній основі проживає в Іспанії та зацікавлена в оформленні спадкового 
майна після смерті своїх батьків, а також порядком переоформлення права 
власності на нерухоме майно шляхом дарування.

Керівники центрів роз’яснили заявниці вимоги глави 86 і 87 Цивільного 
кодексу України щодо порядку спадкування за законом і здійснення права 
на спадкування, а саме: черговість спадкування, порядок вступу у спадщину 
і правильність оформлення спадкового майна та ін.

Заявницю також цікавило питання порядку укладення договору дару-
вання нерухомого майна. Очільники центрів повідомили громадянці, що 
оформлення договору дарування нерухомості, яка розташована на території 
України, здійснюється в будь-якого нотаріуса за місцем знаходження майна. 
Нотаріус на підставі отриманих документів підготує необхідний договір для 
підписання дарувальнику. Процедура укладення договору дарування пови-
нна відбуватися відповідно до вимог глави 55 ЦК України («Дарування»).

На телефонну лінію звернувся житель Рівненської області задля отри-
мання консультації щодо правильності його дій під час працевлаштуван-
ня за кордоном, а саме в США.

Так, із слів заявника стало відомо, що невідома особа під час розмови в те-
лефонному режимі, відрекомендувавшись представником італійської фірми 
із працевлаштування, запропонувала за невелику передоплату в сумі 300 до-
ларів США влаштувати заявника на роботу на фабрику із виготовлення шкар-
петок, що розміщена у штаті Арізона, США. Всі назви юридичних фірм в Італії 
та США є реальними і діючими, тому в заявника не виникло жодної підозри. 
Після перерахування вказаного завдатку невідомий посередник перестав від-
повідати на дзвінки, а через три дні номер його телефону було відключено.

Потерпілій особі-заявнику роз’яснили, що він, через власну неуважність, 
діючи з наміром пошуку дешевого заробітку, скористався послугами непе-
ревірених на ринку праці осіб і потрапив у хитро розроблені шахрайські 
схеми. У цьому випадку йому необхідно невідкладно звернутися у найближ-
че відділення Національної поліції України і повідомити про факт шахрай-
ських дій невстановлених осіб.

ВАЖЛИВО! Спільне консультування з представниками ГО «Відроджен-
ня нації» проводиться згідно з визначеним графіком: у другий та останній 
четвер кожного місяця з 10 до 12 год.

Нагадуємо координати Тернопільського місцевого центру з надання БВПД: 
м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7. Безкоштовний цілодобовий номер «гарячої» 
телефонної лінії безоплатної правової допомоги 0 (800) 213 103.
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50 років з любов’ю до вас!

Для кожної людини спогади, пов’язані з першим дзвоником, — неповторні. Це — початкова 
сходинка у світ знань, нові друзі, вчителі, цікаві предмети, перше шкільне кохання…  
Івану Миколаїшину й Ганні Собчак (у заміжжі Дутка), які переступили поріг Великобірків-
ської школи в 1986 році, першовересень запам’ятався ще й тим, що на святі Першого дзвоника 
саме їм доручили прийняти символічний ключ від новозбудованої школи. Цю мить тридцять 
один рік тому зафіксував тодішній фотокореспондент «Подільського слова» Степан Червін-
ський. Фото вдруге потрапило на шпальти газети 3 березня, коли відзначали півстолітній 
ювілей з часу випуску першого числа «Подільського слова». Це фото під №12.

Школа у селищі Великі Бірки заснована 
в середині ХІХ ст. Але ще до початку цього 
століття тут була так звана «дяківська шко-
ла». Перший навчальний заклад – народну 
однокласну школу — відкрили 1849-го. Че-
рез 25 років її реорганізували в трикласну. 
Тут працювали 4 вчителі, один із них був 
директором, або, як тоді називали, упра-
вителем. Перед Першою світовою війною 
у село прибув директор Вартоломей Фур-
так, який запам’ятався тим, що заохочував 
батьків відправляти своїх синів і дочок до 
вищих шкіл і допомагав усіма можливими 
способами. «У Бірках Великих учителював 
українець Фуртак. Той не лишень був па-
тріотом на словах, а й на ділі. Безкоштовно 
вчив дітей німецької мови не тільки із В. Бі-
рок, а й із сусідніх сіл. Слава про Фуртака і 
пошана були такі великі, що в день його по-
хорону з’їхалися люди з цілої Тернопільщи-
ни», — написав про нього виходець із села 
Дичків Василь Пласконіс (Канада, 1975).

Після відновлення Польської держави у 
Великих Бірках не було своєї національної 
школи. У кінці 20-х років минулого сто-
ліття українська громада домоглася, щоб 
у школі разом із польською викладали й 
рідною мовою. Через десятиліття на кошти 
сільської громади побудували нову школу з 
українською мовою навчання.

У 1939 році у Великобірківській семи-
річній школі вже навчалися 250 учнів і ви-
кладали 11 учителів. Випускники бороли-
ся на фронтах Другої світової війни, були 
учасниками визвольних змагань УПА. У 
післявоєнні десятиліття в школі налічува-
лося понад 400 учнів, наступними роками 
їх кількість продовжувала зростати.

Багато вчителів доклали свої сили для 
розвитку освіти у Великих Бірках, але 
основний тягар ліг на плечі директорів. 
Свого часу школу очолювали Іван Петро-
вич Хмура (1947), Арсен Ігнатович Цапа-
люк (1948-1950), Галина Яківна Пташник 
(Длугопольська) (1950-1955), Андрій Федо-
рович Мельник (1955-1975), Аврам Хомич 
Бончук (1975-1981), Любомир Михайлович 
Жовнір (1981-1985), Надія Степанівна Ан-
тонів (1985-1987), Юрій Васильович Шведа 

(1987-1988), Михайло 
Іванович Вийванко 
(1988-1992), Роман 
Павлович Дутка (1992-
1994), Роман Томкович 
Сидяга (1994-1999), 
Ігор Бориславович 

Костецький (1999-2000), Андрій Романо-
вич Собчак (2000-2001), Яна Олександрів-
на Береза (2001-2003), Тетяна Йосипівна 
Лубкович (2003-2005), Володимир Михай-
лович Польчій (2005-2016). Нині директо-
ром призначена Ольга Олексіївна Бас.

Від початку заснування школа розмі-
щувалася у чотирьох різних приміщеннях. 
Перше було збудоване ще за Австрії, тепер 
там розташована районна друкарня. У 1936 
році звели нову будівлю. Нині тут Будинок 
творчості школяра та музична школа. Тре-
тій корпус постав наприкінці 1950-х років. 
Тут розміщені шкільні майстерні, бібліоте-
ка і навчальні кабінети.

Сьогодні школярі навчаються у новому 
приміщенні, збудованому 1986-го. Тут об-
ладнано 24 навчальних класи та кабінети.

Великобірківська школа дала світу ви-
датного вченого, психолога, автора бага-
тьох праць із медицини, педагогіки й соці-
альної психології Степана-Максима Балея. 
За клопотанням громадськості 19 листопа-
да 1997-го Постановою Кабінету Міністрів 
школі було присвоєно ім’я цього славного 
земляка. Із 2002 року заклад виборював   
статус школи-гімназії, який отримав 1-го 
вересня 2006 року. 

У травні наступного року, в День гімна-
зії, відбулася перша учнівська наукова кон-
ференція. На пленарному засіданні висту-
пили з доповідями Святослав Бас, Дмитро 
Савіцький, Надія Дацків, Ярина Николин, 
Ольга Захарків, Ірина Логін, Олег Хом’як. 
Їхні роботи були надруковані у першо-
му виданні науково-методичного вісника 
«Знання – це світло».

У листопаді 2007 року на базі школи-
гімназії відкрито Великобірківське відді-
лення Тернопільської філії МАН України. 
Учні стали слухачами секцій української 
мови, географії, економіки, хімії, фізики, 
біології. Заняття ведуть викладачі терно-
пільських вищих навчальних закладів.

Цікаво, що саме у 1986 році, коли від-
крився сучасний корпус Великобірківської 
школи-гімназії ім. Степана Балея, було 
найбільше за всю історію першачків — аж 5 
класів, 141 учень! Серед них — Іван Мико-
лаїшин і Ганна Собчук, які прийняли сим-
волічний ключ на святі Першого дзвони-

ка. Гарний хлопчик і дівчинка з іскристою 
усмішкою. Де вони сьогодні? Як склалися 
їхні долі?

Теперішній лікар-анестезіолог-реані-
матолог Тернопільської міської кому-
нальної лікарні швидкої допомоги №1 
Іван Богданович Миколаїшин, хоча й ми-
нуло відтоді більше тридцяти років, добре 
пам’ятає той день. «Великобірківська шко-
ла, вчителі, шкільні друзі залишили теплі 
спогади, — говорить Іван Миколаїшин. — 
Вчився дуже добре. Закінчив школу із зо-
лотою медаллю. Але, як хлопчисько, не раз 
порушував дисципліну. Дуже теплі спогади 
про тодішніх директорів Юрія Васильовича 
Шведа й Романа Томковича Сидягу. Доте-
пер пам’ятаю, як побував у кабінеті одного 
з них після того, як, не встигши перевзути-
ся після ігор, зайшов до класу в ковзанах. 
Ніби й жив недалеко від школи, але завжди 
прибігав зі дзвоником. У пам’яті суворий 
погляд з вікна нашого завуча Валентини 
Михайлівни Ващенко, яка не любила, коли 
учні спізнювалися на уроки.

У школі життя було дуже насичене. Ми 
завжди десь виступали, у чомусь брали 
участь. Крім того, дуже любив відвідува-
ти Великобірківський будинок творчості 
школяра. І колись, і сьогодні там працюють 
віддані своїй справі люди, зокрема Марія 
Іванівна Кульчицька і Тарас Богданович 
Серба. Займаючись у туристичному гуртку, 
побували у Карпатах, інших мальовничих 
куточках нашої прекрасної України. Гурток 
нині відвідує моя дочка Тетяна, в якої вже 
більше нагород, ніж у мене. 

У дитинстві мріяв стати артистом чи 
геологом. Але, коли прийшов час вибирати 
виш для вступу, я скорився батькам і бра-
тові й подав документи до Тернопільського 
медичного університету ім. І. Я. Горбачев-
ського на факультет «Лікувальна справа», 
який закінчив у 2003 році. До речі, моя 
мама, Марія Василівна Миколаїшин, доте-
пер працює лікарем-дерматовенерологом у 
Тернопільському районному територіаль-
ному медичному об’єднанні. 

Моє життя гарно склалося. Одружився 
з дівчиною, з якою у восьмому класі позна-
йомився у рідній Великобірківській школі. 
Побудували будинок у селищі. Разом по-
дорожуємо Україною, двічі на рік буває-
мо в Карпатах, ходимо на Дністровський 
сплав…»

Ганна Романівна Дутка (з дому Собчак) 
каже, що в школі була спокійною та сум-

лінною дівчинкою. Дуже любила вчитися. 
У пам’яті залишилися вчителі — суворі, 
але справедливі. До таких горнулася. «Мені 
найбільше до душі була наша викладач ал-
гебри та геометрії Валентина Михайлівна 
Ващенко, — ділиться Ганна Романівна. — 
Декому, особливо гіперактивним хлопча-
кам, не подобалась її суворість. Але за нею 
таїлась дуже добра й лагідна душа. Пояс-
нювала Валентина Михайлівна свій пред-
мет просто, цікаво, навіть захоплююче. 
Вона ще тоді нарікала, що книжки написані 
так, щоб збити з пантелику учнів. Уважно 
послухавши цю вчительку на уроці, можна 
було не читати незрозумілого підручника, 
а тему знати на «відмінно». 

Учительку географії Яну Олександрівну 
Березу любили, напевне, всі. Її уроки були 
більше подібні на шоу в доброму розумін-
ні. Це була гарна гра, а не уроки. Для при-
кладу, коли вивчали матеріал про народи 
світу, то приходили у національному одязі 
тих народностей. Уявіть китайців, япон-
ців, представників Африки, Латинської 
Америки, які поспішають до Великобірків-
ської школи. Ніхто, напевне, до цього не 
додумувався. А наша Яна Олександрівна 
дуже часто організовувала такі свята. На-
ціональні танці допомагала ставити хорео-
граф зі Ступок Галина Василівна, прізвища, 
на жаль, не пригадую. Знаю лише, що вона 
виїхала до США. 

Наш клас був дуже дружний. Цікавим 
було позашкільне життя. Ми за допомо-
гою вчителів організовували КВК, шкільне 
«Поле чудес», у якому, до речі, завжди пе-
ремагали той клас, де вчився Іван Миколаї-
шин – хлопчик, з яким ми на фото тримає-
мо символічний ключ. 

Життя моє склалося добре. Закінчила 
факультет «Бухгалтерський облік та аудит» 
Тернопільської академії народного госпо-
дарства. Працюю бухгалтером на кількох 
підприємствах. Одружена, маємо доне-
чку Юлію, яка нині навчається у тій самій 
школі, яку закінчила я. Вчителі кажуть, 
що подібна до мене. Така ж спокійна. У 
Великобірківській школі-гімназії викладає 
автосправу та фізкультуру мій чоловік Ан-
дрій».

Галина ЮРсА – ТРР «Джерело».
Фото з архівів родин Івана Миколаїшина 

та Ганни Дутки (собчак). 

с. В. БІрки, 1986 р. Відкриття нового корпусу школи.  
Ключ тримають першокласники Іван Миколаїшин і Ганна Собчак

12

Великі Бірки:  
привіт із 1986-го

Паска красна: Ганна Дутка (з дому – Собчак) з 
чоловіком Андрієм та  дочкою ЮлеюІван Миколаїшин з дружиною Лілією

 та дочкою Танею
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Ювілей Шкільний меридіан

Пам'ять

Журавлиним 
ключем  
відлітають літа

Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде — не зупинить!

Прийміть вітання наші щирі, 
Іще багато років зичимо прожить!

90 літ уже на порозі у  
Марії Гаврилівни Демчак —  
жительки села Великий Гли-
бочок, заслуженої вчительки 
України. Цю поважну дату вона 
святкуватиме 2 травня.

Народилася Марія Гаврилівна в бага-
тодітній дружній родині на Херсонщині. 
На долю її покоління випало багато ви-
пробувань. Довелося пережити голодо-
мор 1933 р., жахіття війни, тяжкі повоєнні 
роки. 

Пані Марію направили на роботу в Тер-
нопільську область. Саме тут вона зустрі-
ла своє кохання — Василя Івановича Дем-
чака. Коли чоловіка перевели на роботу 
у село Великий Глибочок, Марії Гаврилівні 
запропонували посаду директора місце-
вої семирічки. Потім у селі побудували 
середню школу, і Марія Гаврилівна трива-
лий час обіймала посаду завуча. 

У сім’ї Демчаків виросли двоє чудових 
синів. На превеликий жаль, молодший 
син Юрій дуже рано пішов із життя, що 
є вічною раною в серці матері. Нині для 
неї підтримкою й опорою є старший син 
Валерій. Він продовжив справу батьків 
— обрав фах учителя, 35 років очолював 
Великоглибочецький будинок технічної 
творчості школярів.

 Марія Гаврилівна дякує Богу за кож-
ний прожитий день і з радістю чекає на 
день прийдешній. За час своєї педагогіч-
ної діяльності Марія Демчак навчала со-
тні дітей, готувала їх до самостійного жит-
тя. Жоден учень не підвів свою улюблену 
вчительку.

Дорога мамо, бабусю, прабабусю!
Дай вам Боже днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили!
Хай вас Бог благословляє
І многих літ вам посилає!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми вам бажаємо!

З любов’ю і повагою —  
син Валерій, невістка Людмила, внучка 

Тамара з чоловіком, правнуки Володимир 
і Арсен, свати Уніяки і вся велика родина 

Головеньків, савенків, Київських.

Дорогою любові разом із Христом
«Всемилостивий Бог — це любов. Це нам довів Ісус Христос, який є виявом Божої любові до нас — людей.  
Любити людину означає казати: «Ти не вмреш…» (Іван Ортинський «Роздуми на канві свят»).

Завжди боляче втрачати найдорожчих людей. 
Великодньої неділі пішов у засвіти мій дідусь  
Мирослав Миколайович Баран.  
У середині березня йому виповнилося 76 років, а вже через 
місяць підступна хвороба обірвала його життя…

Недаремно дідусева душа залишила цей світ такого Світлого Дня. 
Адже він був по-справжньому доброю і світлою людиною, дарував по-
смішку. Таким я запам’ятав діда, таким пам’ятають його рідні, друзі й 
близькі. Дідусь побудував затишний дім, разом із дружиною Ольгою, з 
якою провів у подружньому житті близько півстоліття, виховав сина і 
дочку, дочекався внуків. Працював слюсарем-ремонтником в аеропор-
ту і ковалем в автобусному парку.

Він обожнював читати газети, щодня дивився телевізійні новини, 
сумно хитав головою, промовляючи: «Война, знову вОйна…» Ми нео-
дноразово сперечалися на футбольні теми і дивилися матчі, вболіваю-
чи за різні команди. Ще торік під великодніми теплими променями я 
грав із дідом у шашки…

Дідусь залишився в наших серцях. Як завжди, він іде з церкви піс-
ля недільного богослужіння, знімаючи кашкета, зупиняється, щоби 
з кожним привітатися і поговорити. «Дай Боже, Славку!» — гукають 
йому у відповідь. 

Спочивай з Богом, дідусю! Дякую тобі за все!
Із вдячністю, любов’ю і повагою — внук Андрій із села смиківці.

Назарет. Гетсиманський сад. Голгофа… 
Ці локальні, як тепер кажуть, назви через 
тисячі років після Воскресіння Божого 
Сина Ісуса Христа стали могутніми сим-
волами. Перша говорить кожному хрис-
тиянину про радісну подію народження 
Ісуса, друга — про ніч молитви, хвилинну 
людську слабкість («Отче, якщо волієш, 
пронеси мимо мене цю чашу!»), душевні 
муки перед стражданнями, а третя — про 
розп’яття та смерть Спасителя на хресті. 
Є люди (необов’язково монахи чи свяще-
ники), які з цими поняттями живуть по-
стійно, пам’ятаючи, що своїм життям та 
спасінням вони зобов’язані великій жертві, 
яку сам Бог зложив за людство. Для решти 
людей, до яких належить, напевне, біль-
шість, існує Великий піст, час бодай єдиної 
у році сповіді, свято Господньої Пасхи, щоб 
ще раз нагадати про власне очищення, про 
конечність цього світу, безкінечну Вічність 
і Надію, що наше життя — не спалах, який 
дуже скоро згасне, не залишивши сліду. 
Воно має зміст та цінність.

Такі думки про вічне й швидкоплинне 
роїлись у душі, коли відвідала захід «До-
рога Любові» у Великоберезовицькій 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

Телефоном мені повідомили, що це буде 
шкільна Хресна дорога. Коли ж побачила 
учнів сьомого класу та їх учительку Любов 
Венету у стилізованому одязі, який носили 
жителі Ізраїля часів Ісуса Христа, то з пер-
шої миті поринула в події двотисячолітньої 
давності. 

Дійство благословив о. Ігор Драпак. Свя-
щеник закликав дітей та їхніх учителів не 
лише у час підготування до величного свя-
та Воскресіння Христа робити оцінку своїм 
вчинкам і словам. Це потрібно чинити що-
денно. Адже ніхто не знає, коли настане його 
час відповідати за свої земні справи. Отець 
Ігор розповів про значення Воскресіння 
у житті кожної людини. Змовивши «Отче 
наш», глядачі та шкільні артисти отримали 
благословення на майбутнє дійство. 

Воно було особливим. Я вперше була на 
подібному заході. До присутніх ніби крізь 

віки говорили Христові апостоли Матей, 
Лука, Марко, Іван, Петро, Юда Іскаріот-
ський, префект римської провінції Юдея 
Понтій Пилат, а також Марія Магдалина, 
Марія — мати Якова, Симон Киринейський, 
Вероніка, які проводжали Христа на Голго-
фу. Ці люди мали що сказати як Ісусові, так 
і тим, хто живе у ХХІ столітті. Вони були 
такими переконливими, що, здавалось, їх 
слова звернені особисто до кожного. 

Апостоли Матей, якого зіграв Павло 
Чайківський, та Лука (Сергій Юзьків) 
розповіли про останню перед розп’яттям 
ніч Ісуса в Гетсиманському саду. Апостол 
Марко (Валентин Тараненко) повідав про 
бичування Христа, його нелюдські болі та 
страждання перед стратою. Апостол Пе-
тро (Володимир Козак) закликав бути 
сильними у вірі, ніколи не скорятися перед 
труднощами. Він журився, що тричі зра-
див Христа, хоча був певний, що вистоїть. 
Апостол Іван (Володимир Павлік) говорив 
про любов Ісуса до матері, про те, як опі-
кувався він нею, доручивши своєму най-
кращому учневі турбуватися про Марію 
після Його смерті на хресті та Вознесіння. 
Юда Іскаріотський (Володимир Левчук) 
глибоко шкодував про свій вчинок, а най-
більше — про пізнє каяття. Пилат (Володи-
мир Сурма), як і тисячі років тому, умивши 
руки, всю вину переклав на інших. Йому 
важко було впоратися з натовпом, він про-
явив малодушність, хоч був переконаний 
в невинності Ісуса. Марія Магдалина (Ві-
кторія Сушко) дякувала Синові Божому, 
що навернув її на дорогу спасіння, а Симон 
Киринейський (Андрій Керда) й Вероніка 
(Єлизавета Ладюк) — за можливість хоч 
трохи полегшити шлях Ісуса на Голгофу. 
Великою любов’ю до Ісуса, який страждав 
за гріхи людства, сповнені слова Марії — 
матері Якова, яку зіграла Анастасія Куни-
нець, а Вікторія Юрчишин розповіла про 
плащаницю, в яку загорнули намащене па-
хощами тіло Христа. Цього дня прозвучали 
духовні пісні у виконанні дівочого ансамб-
лю. Діти мали можливість переглянути 
уривки з фільму «Страсті Ісуса Христа». Це 
була правдива, сповнена терпіння та спів-
чуття дорога любові.

Висловлюю від імені присутніх щиру 
подяку учням сьомого класу Великобе-
резовицької ЗОШ І-ІІІ ст. та їх учительці 
Любові Венеті за «Дорогу Любові», за мо-
литви, пісні, духовні роздуми, очищення 
душі. 

Галина ЮРсА – ТРР «Джерело».
Фото автора та з вільних джерел.
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Святковий фоторепортаж

Понад міста, понад села
Лине вісточка весела,
Лине вістка із небес —
Христос Воскрес!

Гаї-Шевченківський сільський 
голова Богдан Брич із сім'єю

Освячення пасок  
у Гаях-Шевченківських

Великодня Служба у церкві 
Успіння Пресвятої Богородиці, 
с. Гаї-Шевченківські

Освячення пасок отцем 
Романом Дутчаком у 
церкві Святої преподобної 
Параскеви Терновської УГКЦ 
села Ігровиця

Освячення пасок отцем 
Анатолієм Залізницьким 
у церкві Покрови Святої 
Богородиці села Підгородне

с. Соборне

с. Ігровиця

с. Ігровиця

с. Смиківці
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Справи приватніВітаємо!

ПРодам
Нерухомість

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

Iнше
Ваз-2103 бiлий, 1979 р., двигун 1,5; газ-
бензин; пробіг 99794 км.; в хорошому 
стані, ціна 1500 у.о. 0677005502, 
0974351918
Пральну машинку Privileg Dynamic 5712  
CN, ціна договірна 0677005502

Пшеницю, ячмінь насіннєвий першої 
репродукції 0973171523, 0974400604, 
0686067067
мотоблоки нові (потужністю від 4 до 
15 к. с.), трактори (від 12 к. с.), мото-
трактори, двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, з/ч, 
безкоштовна доставка. Знайдете 
дешевше — віддамо ще дешевше 
0985989484, 493000, 0982591958, 
0666653606, www.tractor_c.com.ua

КуПлю
Велосипед (дитячий, дорослий),  
будь-який стан 0965660399
Газові плити, холодильники, пралки, 
музичні центри, ТВ 0965660399

Найму/Здам
Здам в оренду кімнату під офіс, 20 кв.м. 
(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня), примі-
щення 30 кв.м. під магазин автозапчас-
тин 0677005502, 510097

ПослуГи
Знищення тарганів і клопів 
0682677184, 0682677

СТО "Спектр" (м. Тернопіль, вул. 15 
Квітня, 44) ремонтує двигуни, коробки 
передач, ходову частину, гальмів-
ну систему, систему охолодження, 
паливну і вихлопну системи, здійснює 
комп'ютерну діагностику автомобілів, 
чистку фурсунок, ремонт інжекторів, 
ремонт електрообладнання, зварюваль-
ні роботи  0677005502, 510097
Комп'ютерна діагностика автомобілів, 
усунення помилок, чистка фурсунок  
0974351918

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).

Робота
На роботу в сто потрібний автослюсар, 
автоелектрик 510097, 0677005502

Справи приватні

24 квітня відзначає день наро-
дження  виконавчий директор ПП 
"Агрон",  керівник ФГ "Березовський", 
заслужений працівник сільського 
господарства України, депутат Терно-
пільської обласної ради Юрій Рома-
нович БЕРЕЗОВСьКий. 

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

З повагою — працівники ПП "Агрон" та ФГ 
"Березовський".

Педагогічний  колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 70-
річчям учителя-пенсіонера Ганну 
Андріївну КОДЕляК та з днем наро-
дження вчителя-пенсіонера Володи-
мира Ілліча БЕРЕНДУ.

Від Бога – здоров’я, від людей – шани,
В серці – спокою, життєвої відваги, 
Робити добро і вершин досягати,
Сяяти красою, мов квіти весни,
У долі – багатства, достатку, добра
На многії і благії літа!

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
щиро вітає з днем народження вчите-
ля початкових класів Оксану Ігорівну 
ДАцКО. 

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!

Колектив Ігровицької сільської 
ради вітає з днем народження дирек-
тора будинку культури с. Ігровиця 
Юлію леонідівну ЧУПиК.

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!

Колектив НВК "Довжанківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів-дошкільний на-
вчальний заклад" вітає з днем на-
родження вчителя математики та 
інформатики Тетяну Ростиславів-
ну ФІлиК, вихователя групи про-
довженого дня Тетяну Іванівну 
БлОхІНУ, технічного працівника 
Галину Ігорівну КАлІНОВСьКУ.

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.

Працівники відділу культури 
Тернопільської РДА, районного 
будинку культури, районна орга-
нізація профспілки працівників 
культури щиро вітають із днем на-
родження директора будинку куль-
тури с. Ігровиця Юлію леонідівну 
ЧУПиК.

Бажаємо вам міцного здоров’я, 
щастя, благополуччя, подальших 
успіхів у будь-яких починаннях, 
щоденних справах, сміливих пла-
нах та сподіваннях. Хай вас під-
тримують та надихають рідні люди, 
розуміють та допомагають колеги, 
минають негаразди й непорозумін-
ня. Хай доля збагачує вас життєвою 
мудрістю, енергією, натхненням і 
радістю сьогодення.

Щиро вітаємо  з  днем  наро-
дження депутата Великоберезо-
вицької  селищної  ради Петра   
Васильовича КОПильцІВА.

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!

З повагою — колектив  селищної  ради, 
депутатський  корпус, 

члени виконавчого комітету.

Петриківська сільська рада проводить громадські обговорення міс-
тобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки 
гр. МАТУС М.М. для будівництва індивідуального житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у с. Петриків Тернопільського району 
Тернопільської області, загальною площею 0,2646 га».

Громадські слухання відбудуться 22 травня 2017 року о 17 годи-
ні в приміщенні сільської ради за адресою: вул. Шептицького, 118 А,  
с. Петриків. Ознайомитися з містобудівною документацією можна у 
Петриківській сільській раді з 9 год. до 16 год. 30 хв. у робочі дні. Тел. 
для довідок  49-56-65.

Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухання 
містобудівної документації на виконання рішення Петриківської сіль-
ської ради №493 від 14.03.2017 р. «Детальний план території земельної 
ділянки САЧИКА В.В., загальною площею 0,1000 га, для будівництва 
індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд у 
селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області».

Громадські слухання відбудуться 22.05.2017 р. о 17 год. у приміщенні 
сільської ради села Петриків. Пропозиції та зауваження до містобудів-
ної документації подають до Петриківської сільської ради з 9 год. до 16 
год. 30 хв. за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 А.

Орган аеродромного польотно-інформаційного обслуговування 
(AFIS) аеродрому Тернопіль Львівського РСП Украероруху (ЄД-
РПОУ – 19326017), який розташований за адресою: Тернопільська обл., 
Тернопільський район, с. Смиківці, вул. Польова, комплекс споруд №2, 
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря.

Джерелом утворення забруднюючих речовин є дизельний генера-
тор, що працює на дизельному паливі, призначений для аварійного 
електропостачання. Об`єкт належить до третьої групи.

За рік в атмосферне повітря здійснюються викиди: оксиду вуглецю 
– 0,0009 т/рік, діоксиду азоту — 0,001 т/рік, вуглеводних граничних — 
0,0003 т/рік, суспендованих твердих частинок – 0,00005 т/рік.

Зауваження та пропозиції надсилати протягом 30 календарних днів 
із дня опублікування інформації до Тернопільської РДА за адресою: 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1 та за тел. (0352) 
43-60-64.

Великоберезовицька селищна рада Тернопільського району ого-
лошує конкурс на визначення виконавця послуг із вивезення твердих 
побутових відходів на території Великоберезовицької селищної ради. 
Документи приймають упродовж 30 календарних днів із дня опубліку-
вання оголошення за адресою: 47724, смт Велика Березовиця, вул. Ми-
кулинецька, 42, тел. 27-41-42.

Великоберезовицький селищний голова І. І. КОсТЮК.

Чистилівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакант-
ної посади посадової особи місцевого самоврядування — головного бух-
галтера або спеціаліста бухгалтера. Довідки за телефоном 29-67-48.

Грошова допомога ветеранам війни
Пенсійний фонд

Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви 
нацистських переслідувань» передбачено виплату щорічної разової грошової допомоги до 5 
травня ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, на 
яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально-
го захисту», жертвам нацистських переслідувань.

У 2017 році таку допомогу випла-
чуватимуть у підвищеному розмірі 
– в середньому на 26 відсотків. Це 
передбачено Постановою Кабінету 
Міністрів України від 05.04.2017 № 
223 «Деякі питання виплати у 2017 
році разової грошової допомоги, пе-
редбаченої законами України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» і «Про жерт-
ви нацистських переслідувань».

Отже, у 2017 році виплата щоріч-
ної разової грошової допомоги до 5 
травня здійснюватиметься у таких 
розмірах:

1) інвалідам війни та колиш-
нім малолітнім (яким на момент 
ув’язнення не виповнилося 14 ро-
ків) в’язням концентраційних табо-
рів, ґетто та інших місць примусово-

го тримання, визнаними інвалідами 
від загального захворювання, тру-
дового каліцтва та з інших причин:

I групи – 3 500 гривень;
II групи – 3 100 гривень;
III групи – 2 700 гривень;
2) учасникам бойових дій і ко-

лишнім неповнолітнім (яким на 
момент ув’язнення не виповнилося 
18 років) в’язням концентраційних 
таборів, ґетто, інших місць при-
мусового тримання, а також дітям, 
які народилися у зазначених місцях 
примусового тримання їх батьків, – 
1 200 гривень;

3) особам, які мають особливі за-
слуги перед Батьківщиною, – 3 500 
гривень;

4) членам сімей загиблих та дру-
жинам (чоловікам) померлих інва-

лідів війни, дружинам (чоловікам) 
померлих учасників бойових дій, 
учасників війни і жертв нацист-
ських переслідувань, визнаних за 
життя інвалідами від загального за-
хворювання, трудового каліцтва та 
з інших причин, які не одружилися 
вдруге, – 600 гривень;

5) учасникам війни та колишнім 
в’язням концентраційних таборів, 
ґетто, інших місць примусового 
тримання, особам, які були насиль-
но вивезені на примусові роботи, 
дітям партизанів, підпільників, ін-
ших учасників боротьби з націонал-
соціалізмом у тилу ворога – 500 гри-
вень.

Галина ГУМНИЦЬКА, 
заступник начальника ТО УПФУ 

Тернопільської області.

Оголошення

Оголошення

Управління соціального захисту населення Тер-
нопільської районної державної адміністрації ого-
лошує конкурс на заміщення вакантних посад:

головного спеціаліста сектору прийняття рішення 
відділу грошових виплат і компенсацій управління со-
ціального захисту населення Тернопільської районної 
державної адміністрації Тернопільської області; 

головного спеціаліста з питань соціального захисту 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи управління соціального захисту населення 
Тернопільської районної державної адміністрації Тер-
нопільської області. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-
дають такі документи:

1) копія паспорта громадянина України; 
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначен-

ням основних мотивів щодо зайняття посади державної 
служби, до якої додається резюме у довільній формі; 

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї 
не застосовуються заборони, визначені частиною тре-
тьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очи-

щення влади”, та надає згоду на проходження перевірки 
та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно 
до зазначеного Закону, або копію довідки встановленої 
форми про результати такої перевірки; 

4) копія (копії) документа (документів) про освіту; 
5) заповнена особова картка встановленого зразка; 
6) декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за 
2016 рік. 

Строк подання документів до 03 травня та 04 травня 
2017 року. 

2. Документи приймають за адресою: м. Тернопіль, 
вул. М. Кривоноса, 14.

Вимоги до учасників конкурсу:
володіння державною мовою, навичками роботи з 

комп’ютером на рівні досвідченого користувача, досвід 
роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point), вища освіта економічного спрямування за 
освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалав-
ра, без вимог до стажу роботи.

Довідки за телефоном  53-25-03.

Тернопільська районна державна адміністрація оголошує конкурс про надання супутніх послуг у 
приміщенні центру надання адміністративних послуг.

Для участі у конкурсі до конкурсної комісії подають такі документи:
1. Заява за формою, встановленою організатором конкурсу.
2. Конкурсна пропозиція, яка подається в конверті з написом «На конкурс щодо надання супутніх послуг. 

Не відкривати до початку конкурсу». На конверті зазначаються найменування або прізвище, ім’я, по бать-
кові учасника, його місцезнаходження або місце проживання, номери телефонів та перелік супутніх послуг, 
на надання яких він претендує.

3. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для фізичної особи-підприємця – до-
кумента, що посвідчує особу), дозволів, ліцензій у разі, коли провадження відповідного виду господарської 
діяльності передбачає їх наявність.

4. Довідку про те, що стосовно учасника не порушено справу про банкрутство.
5. Довідку з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, дійсну на 

момент розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
6. Довідку територіального органу Міндоходів про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів), дійсну на момент розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
Учасники можуть подавати пропозиції щодо умов надання супутніх послуг. Документи приймають про-

тягом 30 календарних днів із дня опублікування оголошення за адресою: м.Тернопіль, майдан Перемоги, 1, 
приймальня (тел. 43-59-30).
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13.20 Ä/ô

04.00 Ò/ñ “Òðàâìà”

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 

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

06.00 “Ì/ô”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

20.30 Ò/ñ “Áàòàëüéîíè ïðîñÿòü âîãíþ”

ICTV

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

12.00, 13.15, 17.50 Ò/ñ “Îñòðiâ 

15.25, 16.10 Ò/ñ “Ïåñ-2”

21.25 Õ/ô “Æàííà ä’Àðê”

02.15 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-5”

11.00 Õ/ô “ß ùàñëèâà”
12.55, 18.30 Õ/ô “Çàêîõàíi æiíêè”

00.20 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

04.40 Õ/ô “Îñòàííié iç ìîãiêàí”

15.30 Õ/ô “×àñ ðîçïëàòè” 

22.20 Õ/ô “Ïðîðîê” 

05.10 Õ/ô “Êàðìåëþê”

ïàðòíåðè”

10.30, 17.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâè” 
12.00, 21.30 Ò/ñ “CSI: Íüþ-Éîðê - 8” 
13.50, 15.05, 00.45 Ò/ñ 

“Åëåìåíòàðíî” 

23.45 Ò/ñ “Êîðîëi âòå÷i” 

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 

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

08.05 Ñìàêîòà

19.20 Õ/ô “Äèòÿ÷èé ñåêðåò”
21.00, 05.25 Íîâèíè

1+1
06.00, 19.30, 05.40 ÒÑÍ

14.50 Õ/ô “Ïîïåëþøêà ç Ðàéñüêîãî 
îñòðîâà”

06.00 Ì/ô
06.10, 04.35 Õ/ô “Ëàñêàâî ïðîñèìî, 

íåçâè÷àéíèé êðîñ”

äíiâ”
13.10 Ò/ñ “Êîëè íà ïiâäåíü âiäëåòÿòü 

ICTV
05.40 Ôàêòè

06.00 Õ/ô “Áåðåæiòü æiíîê”

08.00 Ì i Æ

12.45, 18.45 Ôàêòè

13.30 Õ/ô “Æàííà ä’Àðê”
16.25 Õ/ô “Îñòðiâ Ãîðëîðiçiâ”

20.05 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðè”

22.10 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

Øàìàõàíñüêà öàðèöÿ”
18.40 Õ/ô “Âàðòîâi Ãàëàêòèêè” 

23.20 Õ/ô “Íîâà åðà Z” 

15.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâè” 

19.30 Õ/ô “Ìiöíèé ãîðiøîê”

23.00 Õ/ô “Ðåòðîãðàä” 
00.45 Õ/ô “Êîðîëü êëiòêè”

06.30, 07.00, 08.05, 22.55, 23.20, 

00.00, 01.15 Ïîãîäà

08.10 Ñìàêîòà

11.30 Ñïîãàäè

16.40 Õ/ô “Êëàðà i Ôðàíöèñê”

21.00, 05.35 Íîâèíè

1+1

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

14.00 Ò/ñ “Õîðîøèé õëîïåöü”

22.00 Õ/ô “1+1” 

íåçâè÷àéíèé êðîñ”

16.15 Ò/ñ “Ôðîäÿ” 

Âèííèêà

23.00 Ò/ñ “Êîëè íà ïiâäåíü âiäëåòÿòü 

ICTV
05.15 Ôàêòè

05.40 Õ/ô “Áåðåæiòü æiíîê”
06.45 Ò/ñ “Âiääië 44”
11.05 Õ/ô “Îñòðiâ Ãîðëîðiçiâ”

13.00 Õ/ô “Îñòðiâ Ãîðëîðiçiâ”

16.05 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðè”

20.30 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðè 2: Ïîìñòà 
ïîëåãëèõ”

01.15 Õ/ô “Ïîêàðàííÿ”

08.00 Õ/ô “Êîäåêñ çëîäiÿ”
10.00 Õ/ô “Ïðîðîê” 

14.10 Õ/ô “Âàðòîâi Ãàëàêòèêè”

19.10 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò: Ðîçêðàäà÷êà 

21.00 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò: Êîëèñêà 
æèòòÿ” 

23.10 Õ/ô “Ëàñêàâî ïðîñèìî äî 

21.25 Õ/ô “Âîëîøêè äëÿ Âàñèëèíè”

02.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå” 
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Краще б ми залишились
у старій хатинi

Життя як воно є  |  Сповідь

Родовий замок
Мiй батько подався на 

заробiтки до Iспанiї, коли ми з 
сестрою були ще малi. Серед-
ина 90-х, роботи нема, а у кого 
i є, тому зарплати затримують. 
Пам’ятаю, «сиділи» мiсяцями на 
самiй лише  бульбi та гречцi, поки 
на городi не дозрiвали кабачки. 
Цукерки зрiдка бачили. Хата ста-
ренька уже валилася… Заробiтки 
на чужинi здавалися тодi панаце-
єю вiд усiх бiд. Тато назичив гро-
шей i поїхав…

Однокласник, який уже осво-
ївся в Мадридi, замовив за нього 
слiвце, i тата взяли у будiвельну 
бригаду. Грошi полилися додому 
щедрим потоком. Ми не знали 
бiди. От тiльки за татком суму-
вали. З роками забувати його по-
чали.

Та якось перед Новим роком 
– сюрприз. Татко повернувся до-
дому! Iз подарунками i грiшми. 
Заявив: “Будуємо нову хату!” Ску-
пив будматерiали й навеснi узяв-
ся до роботи. Працювали всiєю 
родиною.

“Нехай буде у нас три поверхи. 

На одному ми з мамою житимемо, 
на другому – Марiчка з сiм’єю, на 
третьому – ти, Назарку, зi своєю 
жiнкою та дiтками, – мрiяв тато. – 
Буде у нас справжнiй родовий за-
мок Павлюкiв!”

Але гроші, привезені з Іспанії, 
швидко закінчувалися. “Короб-
ку” звели, а стіни голі. Ні на вікна 
вже нема, ні на меблі, ні на ванну 
з джакузі…

“Доведеться знову їхати до Іс-
панії”, – зітхнув тато. Мама якось 
одразу змарніла: знову їй, молодій 
та красивій жінці, яка так любить 
життя, ходити тут солом’яною 
вдовою. Та скільки не лила сльо-
зи, скільки не вмовляла пошукати 
роботу тут, батько виправив собі 
паспорт на нове прізвище – і знову 
нелегалом до “багатших європ”.

Як же я заздрив 
мадридцям!
За кілька років батькові вдало-

ся легалізуватися. Він телефону-
вав і радісно обіцяв нам: “Скоро 
побачимось! Тепер я можу вас до 
себе запросити!”

Першою поїхала мама. За мі-

сяць повернулася – треба ж хату 
і нас, дітей, глядіти. А влітку на 
канікулах і ми з сестрою вибрали-
ся до Мадрида. Мені тоді вже 15 
років виповнилося, а Марічка на 
першому курсі в університеті на-
вчалася.

Тато зустрів нас дуже радо. 
Вiн показував нам Мадрид – ко-
ролівський палац, Гран-Віа, парк 
Ретіро, площу Майор, пригощав 
паельєю та купував у кондитер-
ському магазині меренги (верш-
кові тістечка). Мені здавалося, що 
я потрапив у казку.

А потім тато привів нас до 
“Сантьяго Бернабеу”. Якщо ви 
не футбольні вболівальники, то 
мене не зрозумієте. Для фана ма-
дридського “Реала” його стадіон – 
наче храм! А фанатів я шалено! Та 
й хто б залишився байдужим –Зі-
дан, Роберто Карлос, Луїш Фігу, 
Рауль… Я стояв і заворожено 
дивився на високі сірі стіни ста-
діону. З’ясувалося, що можна піти 
туди на екскурсію!

А за кiлька днiв тато запропо-
нував мені долучитися до їхньої 
бригади і трохи підзаробити. На 
мене поклали обов’язки підсо-
бника – піднести, потримати, 
змастити клеєм, відполірувати… 
Зовсім нескладно. Поки сестра 
гуляла містом, я за тиждень за-
робив 200 євро!

Одного ранку прокинувся і 
зрозумів: хочу залишитися тут. 
Не хочу їхати додому, ходити до 

школи. Краще працюватиму з 
батьком. Разом удвічі швидше 
заробимо на наш “родовий за-
мок”. Тато спершу таку ідею ка-
тегорично не сприйняв. А мама у 
телефонній розмові розридалася. 
“Одного в мене вже та Іспанія 
забрала, хай хоч синочка відпус-
тить”, – голосила вона. “Та то ж 
не назавжди, мамо, я обов’язково 
повернуся, і якщо я теж працю-
ватиму, ми швидше повернемо-
ся!” – умовляв я.

I я її вмовив. Сестра поверну-
лася додому без мене. А я вжи-
вався у нову роль заробітчанина 
й нелегала, бо термін моєї візи 
давно минув. Батько наставляв, 
куди краще не потикатися, аби 
не натрапити на поліцію. “Не 
привертай до себе уваги, на-
магайся зливатись із натовпом, 
уникай конфліктiв”, – постійно 
повторював.

Ми надсилали мамі гроші, по-
маленьку наш “замок” облагоро-
джувався: гарний ремонт, дорогі 
меблі, джакузі – а ще кілька років 
тому ми навіть туалету в хаті не 
мали.

Тато пiшов до Роксоляни
Коли батько заявив, що знай-

шов собі іншу жінку і житиме 
тепер із нею, для мене це про-
лунало, наче грім із ясного неба. 
Коли? Як? Чому? А як же мама? 
Ми ж мали жити всі разом у 
рідному містечку під Львовом! 

Мама з татом, ми з Марічкою зі 
своїми сім’ями…

Я часто думав про це, коли 
перше захоплення від Мадрида 
минуло і час почав вимірюватися 
робочими днями й тижнями. Зга-
дував, як горіли вогні на ялинці, 
як тато густим басом підтягував 
колядникам “Бог предвічний на-
родився”. Але батько зрадив нашу 
спільну мрію. Я й досі йому цього 
не пробачив. З “іншою” він позна-
йомився у бусі, яким разом їхали 
до України на свята. Теж заробіт-
чанка, доглядає за літньою хво-
рою сеньйорою у містечку біля 
Барселони.

Поверталися вони до Іспанії 
вже разом. Тато спершу нічого 
не хотів казати мамі – мабуть, не 
знав ще, чи щось у них із Роксоля-
ною складеться, хотів залишити 
“запасний аеродром”. А може, у 
нього вже й були тут жінки, про-
сто ми не здогадувалися?

Iз батьком ми розсварилися 
дуже серйозно. Вiн переїхав до 
Роксоляни. І майже одразу… за-
був про нашу сім’ю. Ні копійки не 
надсилав мамі чи сестрі. Тож їхнє 
утримання лягло повністю на мої 
плечі. Працював за двох – і вже 
невдовзі Альваро підвищив мені 
зарплатню. У свої 17 я заробляв 
по півтори тисячі євро на місяць! 
Cтавши повнолітнім, подбав про 
легалізацію.

Продовження в наступному 
номері.

Перший мiй спогад iз дитинства: на ялинцi сяють вогнi, а я, трирiчний малюк, сиджу на 
колiнах у мами, поруч найрiднiшi люди – татко, сестра. Знадвору хтось гупає у дверi, та менi 
не страшно. Бо у рiдному домi я – наче у фортецi. Менi здавалося, що так буде завжди. Але… 

Усміхніться

Бараболя — наше все
Галичани — найбільш ритуальна субкультура з усіх, котрі коли-
небудь існували. Безліч дрібних і не дуже забобонів, звичаїв, 
порядків, почерговостей, укладів, навіть законів переслідують 
галичанина усе життя і, зрештою, стають його частиною.
Галичани і картопля… вічна і завжди актуальна тема, особливо для жи-

телів сільської місцевості та дачників. Коли садити, чим підживити, як по-
бороти жука і фітофтору? Відносний спокій на душі – лише в період, коли 
бараболю вже викопали і аж до весни. І тут вже починається улюблена за-
бава городників – змагання із сусідами хто скоріше посадить картоплю, а 
наприкінці літа – хто перший викопає. І так щороку…

Копання бараболь — культурна та емоційна подія світового масштабу, 
повірте, не менша за бразильські карнавали. До неї готуються заздалегідь, 
латаючи мішки, любовно перекладаючи ґралі та перераховуючи потенцій-
них копальників і збиральників. Напруга зростає ближче до середини серп-
ня, і під вересень атмосфера у галицькому селі стає схожа на нервове заці-
пеніння у салуні Дикого Заходу, коли всі схопились за свої кольти і чекають 
першого пострілу.

І постріл лунає. Усереднена цьотка Галька виходить з відром і рискалем 
на город, шифруючись, ніби щоб накопати піввідра собі до борщу, але при-
мружені підозріло-оцінюючі погляди сусідів через паркан миттєво січуть 
ситуацію, і все вибухає.

"Галька вже копає, а ми ше нє!!!!!"
В старих і малих починає нестерпно пекти в одному відомому місці, і вся 

армада висипає на городи з відрами, рискалями і мішками.
Джек Лондон описував, як на Алясці картоплею лікували цингу, але на Га-

личині бараболя стає справжньою панацеєю. Вона лікує артрити, варикоз, 
гарячку, тиски і гіпертонічні кризи і нівелює геронтологію як явище. Старі і 
немічні встають з ліжок і шкандибають з відром на город, шоб підзбирувати, 
бо не пасує лежати і вмирати, коли всі на городі.

В першу годину копання чітко розподіляються всі ролі — хто, шо і як. 
Терміново по мобільному викликають усіх синів та дочок, котрі покидають 
свої ноутбуки і офісні роботи та линуть в село, реалізовуючи ще в дитинстві 
намертво прищеплені комплекси вини перед батьками. Ніби за покликом 
професійного гіпнотизера, котрий дає умовний знак.

Тільки коли все викопане, посортоване, зсипане і накрите — бурем-
на галицька душа вспокоюється і вертається до буденних справ.

І вже коли пограбані бадилля горять на городах, пускаючи красивезні 
вертикальні стовпи диму у небо, як ритуальні вогнища племен сіу та коман-
чів, - стає невимовно легко. Галичанин стоїть, спершись на граблі, і дивиться 
на той дим. Бо в тому димі повністю згорів він, минулорічний, і тепер обно-
вився, як немовлятко. А в його очах, наче на інформаційних табло Термінато-
ра пролітають цифри тільки йому зрозумілої статистики - ціна на бараболю 
цього року, кількість викопаних мішків, кількість зламаних держаків і днів, 
виграних у сусідів в змаганні за фінал.

Володимир ГЕВКО.

Сад. Город | Поради до часу

Чи впливають терміни посадки 
картоплі на її врожайність

Надзвичайно важливо 
провести посадку картоплі в 
оптимально ранні терміни. Це 
дає змогу розвинутися більш 
потужній кореневій системі й 
бадиллю. Такі рослини швид-
ше утворюють бульби і дости-
гають, а отже, можна раніше 
братися до збирання врожаю 
й уникнути великих втрат, які 
нерідко бувають за пізнього 
збирання. 

Якщо посадити рослину 
занадто рано, її бульби пога-
но проростатимуть, оскільки 
грунт ще холодний. До того ж, 
у разі великої вологості, кар-
топлю можуть вразити хворо-
би, або вона почне підгнива-
ти. Також за ранньої посадки 
існує велика  ймовірність, що 
сходи можуть бути уражені 
заморозками. При пізній по-
садці картопля потрапить у 
суху землю, що знизить її вро-
жай. 

Як показує багаторічна 
практика, оптимальний час 
посадки настає, коли грунт на 
глибині 10-12 см прогріваєть-
ся до +7-8° С, коли вже минула 
загроза заморозків, згубних 
для врожаю. 

Народні прикмети свідчать, 
що садити картоплю потріб-
но тоді, коли починає цвісти 
черемха чи кульбаба, а на бе-
резі з’являються листочки. В 
цей період вірогідність появи 
заморозків незначна. Най-

першими починають садити 
картоплю ранніх сортів — вже 
в середині квітня. Потім са-
дять середньо- й пізньостиглі 
сорти, як правило, в перші 
дні травня. Цей період є для 
більшості регіонів, зокрема 
й для Західної України, най-
більш оптимальним. Не варто 
забувати, що у разі пізньої по-
садки бульби втрачають вели-
ку кількість вологи, до того ж 
сильно проростають. Обламу-
вання паростків призведе до 
погіршення врожаю.

Великий вплив на форму-
вання врожаю картоплі має 
глибина посадки. Тут необ-
хідно керуватися таким пра-
вилом: чим вологіший і хо-

лодніший клімат, тим менша 
глибина посадки і, навпаки, 
чим клімат сухіший і жаркі-
ший, тим глибше треба сади-
ти.

Варто зважати і на зв'язок 
між глибиною і терміном по-
садки. Якщо картоплю садять 
рано, то бульби закладають 
не так глибоко, як у звичайні 
терміни. У разі висаджуван-
ня з запізненням вдаються до 
більш глибокого закладення 
— у шар грунту, що зберіг до-
статню кількість вологи. 

Дотримуючись оптималь-
них строків садіння картоплі, 
можна досягти збільшення 
врожаю на 25-30%.

Гарних вам урожаїв!

Iз року в рiк селяни все ранiше беруться за польовi роботи, зокрема, намагаються 
швидше посадити картоплю й на деякий час перевести подих. Та чи не зашкодить 
майбутньому урожаю такий поспіх? Можливо, не варто квапитися? Спробуємо 
з’ясувати, коли ж настає найкращий перiод для садіння другого хліба.
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Сьогодні (в п’ятницю, 21 квітня) на 
НСК «Олімпійський» відбудеться поє-
динок 26-го туру між донецьким «Шах-
тарем» і київським «Динамо». Нагадає-
мо, на попередньому етапі чемпіонату 
між цими суперниками було зафіксо-
вано нічию 1:1 і перемогу донеччан із 
рахунком 3:4. Наразі «гірники» — ліде-
ри прем’єр-ліги і випереджають «дина-
мівців» на 11 очок. Проте незалежно 
від того, хто на якому місці перебуває 
і скільки балів має в активі, це завжди 
принципове протистояння. Пряму те-
летрансляцію матчу можна перегляну-
ти о 20:00 на каналі «2+2».

Минулої суботи в Товстолузі Терно-
пільського району відбувся товарись-
кий матч між тернопільською «Нивою» та 
«Агроном ОТГ» із Великих Гаїв. Гра завер-
шилася нульовою нічиєю. Після цього ко-
манда з Тернополя розпочала підготовку 
до виїзного поєдинку аматорської першо-
сті України проти оржівського ОДЕКа, що 
відбудеться в неділю, 23 квітня.

ФК «Тернопіль» здобув першу пере-
могу в домашньому двобої зі стрий-
ською «Скалою» (1:0). До цього терно-
поляни святкували вікторію ще минулого 
року наприкінці жовтня в домашньому мат-
чі з «Миколаєвом». На старті другого тайму 
Віталій Богданов далеко жбурнув м’яча з 
ауту, а Юрій Захарків, вигравши повітря, 
завдав результативного удару по воротах. 
Натомість у перенесеному ще торік через 
сильні снігопади матчі 19-го туру «муніци-
пали» поступилися в Чернівцях «Буковині» 
з рахунком 4:0.

Захисник одеського «Чорноморця» 
та збірної Грузії Давид хочолава про-
довжить кар’єру в «Шахтарі», повідо-
мляє офіційний сайт донецького клубу. 
24-річний грузинський футболіст підписав 
контракт із «гірниками» на 5 років і при-
єднається до нової команди на початку 
сезону 2017/18. Давид виступав за гру-
зинські клуби «Саско» (Тбілісі), «Металург» 
(Руставі), «Сіоні» (Болнісі), «Динамо» (Тбілі-
сі), «Колхеті» (Поті) та «Шукура» (Кобулеті). 
З 2015-го захищає кольори «Чорноморця». 
В українській Прем’єр-лізі провів 39 матчів, 
забив 3 м’ячі. Торік у серпні Хочолаву впер-
ше викликали до національної збірної Гру-
зії, у складі якої він зіграв 3 поєдинки.

Київське «Динамо» обіграло на виїзді 
луганську «Зорю» з рахунком 0:1. Таким 
чином, кияни, які перебувають на другому 
місці, відірвалися від луганців (третя по-
зиція) у турнірній таблиці на 14 очок. Інші 
поєдинки 25 туру: «Ворскла» - «Карпати» 
— 0:0, «Дніпро» - «Сталь» — 0:0, «Олімпік» 
- «Шахтар» — 0:4, «Волинь» - «Зірка» — 1:0, 
«Чорноморець» - «Олександрія» — 1:0.

Національна збірна України з фут-
залу вийшла у фінальну частину Євро-
2018, яка відбудеться в любляні з 30 
січня по 10 лютого 2018 року. Вигравши 
всі матчі (в Бельгії, Хорватії і Чорногорії), 
українці посіли у групі перше місце з 9-ма 
очками в активі. Наші збірники кваліфіку-
валися на чемпіонат Європи вдев’яте по-
спіль. Найкращий результат українських 
футзалістів на континентальній першості 
— друге місце в 2001 і 2003 роках.

Бойовий гопак і хортинг визнано 
офіційним видом спорту в Україні, по-
відомив на своїй Facebook-сторінці міністр 
молоді та спорту Ігор Жданов. Це — україн-
ське бойове мистецтво на основі елементів 
традиційного козацького бою, що збере-
глися в народних танцях. Хортинг — ство-
рений в нашій країні вид спортивних єди-
ноборств, який позиціонується як бойове 
мистецтво і система комплексної фізичної 
підготовки, самовдосконалення, мораль-
ного, духовного та культурного виховання, 
наближення до українських традицій.

Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Спортивний калейдоскоп

Футбол | Ліга чемпіонів

Футбол | Новації  української Прем’єр-ліги

Футбол | Майстер-клас

Урок від зірок  «Реалу»

Незмінна дванадцятка

Варіант 1. За такою схемою 
національна першість відбува-
ється сьогодні. У турнірі в два 
етапи беруть участь 12 клубів. 
На першому команди зіграють 
двічі проти всіх суперників, на 
другому — розділяться на гру-
пи по шість учасників. В одній 
із них учасники боротимуться 
за чемпіонський титул і євро-
кубки, у другій — за збережен-
ня місця в найвищому дивізіо-
ні. У клубів залишаться очки, 
набрані за підсумками першого 
етапу. Після завершення чемпі-
онату два колективи понизять-

ся в класі. Федерація футболу 
України затвердила ці зміни 
торік 29 квітня.

Варіант 2. Та ж схема турні-
ру, але найкраща команда другої 
шістки грає два матчі плей-оф за 
право виходу в Лігу Європи з чет-
вертим або п’ятим місцем.

Варіант 3. Ускладнена вер-
сія попереднього варіанту, коли 
в першу лігу одна команда «вилі-
тає» одразу, ще дві грають стикові 
матчі: 11-те і 10-те місця Прем’єр-
ліги — з 2-м і 3-м місцями першої 
ліги, відповідно.

Варіант 4. Чемпіонат від-

бувається у три кола, загалом 33 
тури. «Вилітають» дві найгірші 
команди.

Варіант 5. Першість у два 
етапи. Спочатку у два кола, потім 
команди діляться на три четвір-
ки: з 1-го по 4-те, з 5-го по 8-ме, з 
9-го по 12-те місця, в рамках яких 
розігруються ще два кола. Очки, 
зароблені на першому етапі, збе-
рігаються.

Раніше генеральний дирек-
тор донецького «Шахтаря» Сер-
гій Палкін запропонував зміни у 
формат національної першості. 
Згідно з його пропозицією, 12-та 

команда вибуватиме за підсумка-
ми двох етапів. Клуби, які пося-
дуть 11-те і 10-те місця, гратимуть 
стикові матчі з командами першої 
ліги, які здобули, відповідно, 2-те 
і 3-те місця. Потім перший ко-
лектив із другої шістки гратиме 
стикові матчі з командою із зони 
єврокубків.

Керівництво команд проана-
лізує всі запропоновані варіан-
ти й обере остаточну схему про-
ведення змагань в українській 
Прем’єр-лізі.

Колишні гравці мадридського «Реалу» Франсіско Павон та Іван Перес на початку цього тижня провели на Тернопіль-
щині майстер-класи для юних спортсменів. Футболісти відвідали Збараж, Великі Гаї, Чортків і Зборів. На головних 
аренах цих населених пунктів відбулися короткі футбольні матчі за участю дітей та легендарних іспанців.

Після завершення кар’єри у 
великому футболі вони почали 
грати у складі команди легенд 
«королівського клубу», яка про-
водить товариські матчі, про-
пагуючи рідний клуб на різних 
континентах. 

«В усьому світі діти люблять 
грати у футбол. Тому нашою 
головною метою є поспілкува-
тися з ними, показати базові 
принципи цієї гри, підтримати 
їх у спортивному розвитку і фут-
больному зокрема», — зазначив 
переможець Ліги чемпіонів, дво-
разовий чемпіон Іспанії, володар 
Міжконтинентального кубка, 
Суперкубка УЄФА та Суперкуб-
ка Іспанії 37-річний оборонець 
Франсіско Павон.

«Наше завдання — навчити 
змагальності, відчуттю конку-
ренції з повагою. Діти мають 
розуміти, що вони між собою 
друзі, але у футболі можуть 
конкурувати. Через трену-
вання ми передаємо любов 
до цього виду спорту», — на-
голосив екс-«реалівець» Іван 
Перес. 

В Україну вони приїхали за 
підтримки народного депута-
та України, голови Федерації 
футболу Тернопільської облас-
ті Тараса Юрика, Фундації зі-
рок світового футболу “Діти”.  
Організатори переконані, що 
приїзд легендарних футболіс-
тів дасть поштовх розвитку 
дитячо-юнацького футболу. 

«Мабуть, лише один раз у жит-
ті випадає можливість побачити 
футболістів такого високого кла-
су, перейняти їх досвід, відчути 
атмосферу, яка панувала і панує 
в іспанському футболі. Франсіс-
ко тільки прилетів із Мексики, де 
він проводив майстер-класи. Але 
нам вдалося з ним домовитися. Я 
щиро дякую цим великим фут-
болістам, що зробили такий по-
дарунок нашим дітям. Федерація 
футболу буде і надалі організо-
вувати подібні заходи», — заува-
жив Тарас Юрик.

Народний депутат України, 
голова Федерації футболу Тер-
нопільської області передав фут-
болістам подарунки – українські 
вишиванки. 

13-річний Мартин Кру-
тенко — один із тих, хто мав 
нагоду перейняти футбольну 
майстерність у легенд футбо-
лу: «Враження дуже хороші. 

Я здивувався, коли побачив 
цих футболістів. Бо думав, що 
вони старші, а виявилося, що 
ще досить молоді, підтриму-
ють свою спортивну форму. 
Я виступаю за Великогаївську 
школу. Мій кумир — Кріштіа-
но Роналдо». 

«Я сьогодні забив гола. Мені 
давав передачу Іван Перес. Дуже 
хочу бути схожим на нього. Вбо-
ліваю за «Барселону» і «Реал-
Мадрид». Граю у нападі, займаюся 
футболом із 5 років», — розповів 
8-річний Стас Яцишин. 

Після основної частини спор-
тивного заходу, в якому взяли 
участь голова Тернопільської 
районної державної адміністра-
ції Олександр Похилий, вели-
когаївський сільський голова 
об’єднаної територіальної гро-
мади Олег Кохман, відбулися 
масштабні фото- та автограф-сесії 
легенд мадридського «Реалу».

Мадридський трилер і виліт «Барси»
Цього тижня визначилися півфіналісти Ліги чемпіонів. Справжня битва відбулася у вівторок, 18 квітня, на 
стадіоні «Сантьяго Бернабеу» в Мадриді. Поступившись у першому матчі «Реалу» з рахунком 1:2, мюнхенська 
«Баварія» прибула до Іспанії з амбітними намірами і дуже жваво розпочала гру. Німці диктували свої правила 
на чужому полі. Небезпечні моменти виникали один за одним в обох команд. Однак побачити голи вболіваль-
ники змогли лише після перерви.
У другій 45-хвилинці мюнхенці продо-

вжували насідати на ворота суперника. Ка-
земіру у власному карному майданчику не 
за правилами зіграв проти Ар’єна Робена, 
тому арбітр призначив пенальті, яке вда-
ло реалізував Роберт Левандовскі. Згодом 
Кріштіано Роналду відновив статус-кво. 
Через хвилину Серхіо Рамос, вибиваючи 
шкіряного з-під ноги опонента, забив авто-
гол. За такого розвитку подій футболістам 
довелося зіграти ще два додаткові тайми по 
15 хвилин. Перед цим гості залишилися в 
меншості. Щоправда, другу жовту картку 
Артуро Відаль отримав за сумнівне пору-
шення.

У меншості «Баварія» не витримала за-
пропонованого нею ж темпу. Тим паче бо-
ковий суддя помилився, не зафіксувавши 
офсайд у Роналду, коли той зрівнював ра-
хунок. Німці кинулися в атаку, оголивши 
тили, і пропустили ще двічі. Хет-трик у 

матчі оформив Кріштіано, забивши сотий 
гол у Лізі чемпіонів. 4:2 — мюнхенці за-
лишилися за бортом найпрестижнішого 
європейського клубного турніру, хоч і не 
заслужили цього продемонстрованим рів-
нем гри. Зважаючи на суддівські «ляпи», 
прихильники «баварців» шалено обурили-
ся, що рефері фактично вивів «реалістів» 
до півфіналу.

Найбільшою несподіванкою став виліт 
«Барселони». Як і на попередній стадії, ка-
талонці в першому матчі плей-оф поступи-
лися супернику з великим рахунком (про-
грали 3:0 туринському «Ювентусу»). Та 
якщо після виїзних 4:0 з ПСЖ вони змогли 
згодом перемогти 6:1, то цього разу дива не 
сталося. У протистоянні з туринцями на 
«Камп Ноу» було безліч небезпечних мо-
ментів, але голів глядачі так і не побачили.

До «Реала» та «Ювентуса» приєднався 
французький «Монако», який на своєму 

полі здолав «Борусію» з Дортмунда (3:1). 
До слова, перший чвертьфінальний матч 
між цими суперниками (3:2 на користь мо-
негасків) перенесли на один день через ви-
бух біля автобусу з гравцями і тренерами 
дортмундського клубу.

Інцидент трапився за декілька годин до 
початку гри. Вибухівка була закладена по-
руч із готелем, де базувалася команда. Від 
детонації вилетіли передні вікна автобу-
су, а іспанський захисник «джмелів» Марк 
Бартра отримав пошкодження. В нього діа-
гностували перелом руки. Решта команди 
не постраждала. Ще одним півфіналістом 
ЛЧ став мадридський «Атлетіко», який зі-
грав унічию з «Лестер Сіті» (перший по-
єдинок завершився перемогою іспанців 
1:0). Жеребкування півфіналу відбудеться 
сьогодні (в п’ятницю, 21 квітня) о 13:00 за 
київським часом.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Українська Прем’єр-ліга запропонувала футбольним клубам п’ять варіантів проведен-
ня наступного сезону. За інформацією видання «Команда №1», як і в цьому чемпіонаті, 
у всіх пропозиціях передбачено 12 учасників.

Франсіско Павон, великогаївський сільський голова об’єднаної 
територіальної громади Олег Кохман, голова ТРДА Олександр 
Похилий, Іван Перес, народний депутат України, голова Федерації 
футболу Тернопільської області Тарас Юрик
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Сьогодні модно готувати за порадами різних 
майстер-шефів, телезірок, запрошених із-за кордону 
кухарів. Однак і ми не пасемо задніх: вітчизняна 
кулінарна школа дуже давня, різноманітна, оригі-
нальна й вишукана.

Хорошим помічником у приготуванні вишуканих страв є 
книги визначної кулінарки Ольги Федорівни Франко, дружини 
сина Івана Франка — Петра, до заміжжя — Білевич. 

Для невістки великого українського поета куховарство стало 
не просто домашнім обов’язком, а захопленням і справою жит-
тя. Вона упродовж життя збирала різні рецепти, видала три ку-
лінарні книги: «Кухня в таборі», «Перша українська загально-
практична кухня», «Всенародна кухня».

У «Практичній кухні» зібрано найрізноманітніші переписи 
закусок, борщів, супів, страв із м’яса, риби, грибів, а також пляц-
ків, тортів, конфітюрів. Близько 100 рецептів страв із овочів, до 
20 видів ковбас, 13 різноманітних борщів, 25 різних тортів про-
понує у своїй книзі Ольга Франко. І це лише невелика частина 
її кулінарного доробку. Тут зібрано багато як традиційних, так 
і авторських рецептів, особливих секретів приготування, порад 
щодо харчування. Пропонуємо вашій увазі кілька найцікавіших 
рецептів закусок.

Закуски
«Перед обідом на Україні прийнято подавати закуску, яка 

заохочує до їжі, збуджує апетит. Під закуски накрити окремий 
столик, оздобити його квітами або зеленню. Найкраще на закус-
ки підходять оселедці, сардини, гриби, огірки, салати, паштети, 
студенець, вудженина, сир, ікра, яйця. Подають також накладан-
ці (канапки), які можна довільно комбінувати… Усе це старан-
но розкласти і подати з приємною усмішкою», — писала Ольга 
Франко.

Яйця на полумиску
Очищені від шкаралупи варені 

яйця викласти на металевий по-
лумисок, дно якого змастити мас-
лом, посипати тертими булкою 
і сиром. Кожне яйце також по-
сипати тертими булкою і сиром, 
зверху покласти шматочок масла. 
Поставити на 5 хвилин у духовку 
на маленький вогонь. Подавати 
на тому ж полумиску.

Перекладанець
На тортівницю покласти тонку 

скибку з округлої хлібини, змас-
тити її майонезом, зверху – другу 
скибку, змащену маслом, розтер-
тим з маринованим лососем та 
ікрою. Тоді третю скибку з майо-
незом. Порізати перекладанець, 
як торт, кожен шматок прикраси-
ти лососиною і зеленню.

Гарячі накладанці
Змолоти печене або варене 

м’ясо, додати присмаженої цибулі, 
2 ст. ложки тертого твердого сиру, 
2-3 розтерті сардини, 2 жовтки, 
піну з 2 білків, 2-3 ст. ложки сме-
тани або вершків. Усе це посоли-
ти і добре вимішати, намастити 
скибки булки і поставити на 10-15 
хв. у духовку. Подавати накладан-
ці гарячими.

Завиванець 
Приготувати такі продукти:  

теляча чи свиняча шия — 1200 г, 
цибуля — 3 шт., стерилізовані пе-
чериці — 400 г, сметана — 1 ст. 
л., терта булка — 1 ст. л., сіль, 
перець, мускатний горіх, сушений 
чебрець.

М’ясо помити, просушити, на-
терти сіллю та спеціями, обгорну-
ти харчовою плівкою і покласти 
до холодильника на кілька годин, 
а ще краще — на ніч маринувати-
ся. Далі шматок м’яса розпластати 
і відбити. 2 цибулини порізати ку-
биками, 1 — півкільцями. Кубики 
цибулі потушити на маслі, додати 
сметану, печериці дрібно посікти, 
добре вимішати з сухарями, посо-
лити та приправити до смаку. Цю 
суміш викласти на м’ясо, скрути-
ти рулет, міцно зв’язати нитками. 
Обсмажити на сковороді з обох 
боків до рум’яної скоринки. Пів-
кільця цибулі скропити олією, 
викласти на дно форми, зверху 
покласти рулет, закрити фольгою. 
Запікати в розігрітій до 150 граду-
сів духовці 30 хвилин, потім змен-
шити температуру до 120 градусів 
і пекти ще півтори години. За пів-
години до кінця запікання зняти 
фольгу, злити сік і цибулю, збити 
до однорідної консистенції. Ру-
лет знову покласти в духовку та 

час від часу поливати його цією 
сумішшю. Перед подачею зняти 
нитки і нарізати.

Пінники
Залишки дробу (курятини чи 

індичатини) перемолоти і потовк-
ти у ступі. Білу запражку змішати 
з 1 склянкою вершків і варити, 
помішуючи, поки третина рідини 
не випарується. Охолодити й змі-
шати з меленим м’ясом, додати 5 
жовтків, трошки мускату. Збити 
піну з білків, вимішати все разом, 
викласти у змащені металеві чи 
глиняні форми й випікати в гаря-
чій духовці 10-15 хвилин. Подава-
ти відразу.

Такі ж пінники можна робити з 
дичини або риби.

Волове м’ясо з вином
Кусень м’яса (полядвиці) залити 

в мисці сухим білим вином і зали-
шити, щоб вимокало, на 2 дні. Тоді 
покласти м’ясо в посудину, залити 
тим самим вином, додати стільки 
води, скільки вина, 1 столову лож-
ку масла й варити. Зняти піну, вки-
нути 1 лавровий листок, пахучий 
перець, 2-3 кружальця цитрини й 
варити далі. Додати запражку й 1 
склянку сметани, ще трохи пова-
рити. М’ясо на полумиску поріза-
ти плястерками, полити соусом.

Смачного!

Пасочка

Великоднього тижня заблис-
тіли хати біленькими стінами, 
наче в білі сорочки повбирали-
ся, тільки одна маленька хатина 
край села стояла, мовби сироти-
на в брудній одежині. Жила там 
бідна вдовиця. Занедужавши, не 
мала ніякої помочі, крім свого 
восьмилітнього сина-школярика. 
Семенко був добрий, слухняний 
і сумирний. Товариші любили 
його, як рідного брата, а отець ду-
ховний і пан учитель — як свою 
рідну дитину. 

А матір за ним душі не чула. 
Він і начиння помиє, і хмизу на-
збирає, і корівку догляне, все 
зробить, на що тільки його сил 
стане. А впоравшись із роботою, 
не відступить від матері. Вона, 
бідна, лежить на постелі, а він 
візьме книжечку та як стане чи-
тати, та так уже красно й склад-
но, що мамі здається, мовби 
ангела коло себе чує. Отак він і 
цього разу читав, аж утомився. 
Наостанку сказав: 

— Мамо, позавтра вже Ве-
ликдень, а ми які свята будемо 
мати?

Мати глянула на нього, і рясні 
сльози стали їй в очах; бо жаль 
зробилося доброї дитини, котрій 
не годна була справити свят, 

довго очікуваної утіхи. По хвилі 
промовила хвора: 

— Коби, синку, Бог дав, аби 
я одужала, то вже би воно якось 
було!

І малому закрутилися в очах 
сльози, він хотів також щось 
сказати, як враз хтось шмигнув 
попри вікна. Семенко вийшов із 
хати і побачив свого шкільного 
товариша Василька, що прийшов 
його відвідати. Поговорили вони 
дещо про школу, а відтак уві-
йшли обидва до хати. Тут побачив 
Василько, що в хаті якось сумно 
— ні вибілено, ні пасок не печуть 
— нічого не нагадує, що недалеко 
вже світле Воскресіння Христове.

Вийшли хлопці знову надвір, а 
Василько питає: 

— Чому то у вас нічого не пе-
чуть?

— А хто ж, — каже Семенко, 
— буде нам свята справляти, 
коли ми бідні, та ще й мати моя 
хвора?

Прийшов Василько додому, а 
його мати саме тоді паски з печі 
виймала. Хлопець і каже: 

— Мамо, а ви спекли мені па-
сочку?

— А чого ж би я за тебе, моя 
дитино, забула? Для кожного є 
пасочка, а ось твоя!

— Яка ж вона красна! Мамо, я 
її тепер візьму.

— Куди ж її подінеш? Я всі до 
комори занесу.

— Дозвольте, я свою сам схо-
ваю!

— Бери, лиш дивися, не їж, бо 
то гріх!

— Ні, мамо, не їстиму...
У Великодню суботу прийшла 

до Василькової мами сусідка по-
дивитися, як їй паски вдалися. 
Господиня повела ту до комори, 
показала все печиво й додала, 
що найкраща пасочка — Василь-
кова.

— Ану, покажи нанашці! (На-
нашка — хрещена мати.)

Василько почервонів, як бу-
ряк, стоїть і словечка не промо-
вить. А коли мати почала допи-
туватись, де пасочка, сказав, що 
заніс її Семенкові й оповів, які 
то люди бідні, що без його пасоч-
ки не мали б Великодня.

— А чому ж ти мені не сказав, 
що задумав зробити з пасочкою?

— Бо наш пан учитель навчали 
нас, що ліва рука не повинна зна-
ти, що права доброго зробить.

Мати поцілувала милосердну 
дитину, зібрала солонину, ковба-
си та писанки і послала Василька 
з усім тим до бідної вдови, а сама 
пішла у велику кімнату, вкля-
кла перед образами й молилася 
щиро за здоров’я свого доброго 
Василька та за пана вчителя, що 
людських дітей так красно на-
вчає.

Омелян  ПОПОВИЧ.

Дитячий майданчик

Лабіринт

Знайдіть 8 відмінностей

Що і як радила готувати  
й подавати невістка Каменяра


