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Тема тижня
Жінка задивилася у дзеркало,
Посміхнулась трішки гіркувато...
Лиш зіниці — яблуневі зернятка,
Зазвучали теплою Сонатою.
В тій Сонаті — грози, сонце, райдуги,
Сміх весняний і мінор осінній...
Серце заметіль вишневу згадує
І світанок Щастя ніжно-синій.
За вікном вербу гойдає вітер
І смичком виводить тихе скерцо...
Жінка до грудей притисла квіти —
І тепліше стало її серцю.

Стала
пам'ять
людська
обеліском

Бог схилився над її душею.
Огорнув долонями з любов’ю,
Світ зігрітий жінкою цією,
Сонце носить скрізь вона з собою.
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Ви — та Жінка, що приносить свято,
Ви — та Скрипка, гоїте зажуру.
Пташка Ви, що створена співати
Серед дня і в опівнічну пору.
Дзеркало вдивляється у Жінку...
В чистий образ святості й спокою...
Витесану Богом, мов сопілку,
Що цей світ озвучує собою.
Марія Звірід

Мама! Скільки спогадів і тепла таїть це магічне слово, яким
звертаємося до найближчої, наймилішої для нас людини,
людини з прекрасним і гордим іменем — Мати!
Чи є в світі слово більш прекрасне й ніжне? У мами добрі й ласкаві
руки, найвірніше й найчутливіше серце — в ньому ніколи не згасає
любов, воно ніколи не залишається байдужим, бо немає вищої любові за материнську. Її ласка зігріває усе життя, і скільки б тобі не
було років — п’ять чи п’ятдесят — ти відчуватимеш себе дитиною,
тобі завжди потрібна мама, її ласка, її погляд…
Традиція відзначати День матері прийшла до нас із США. Ідею святкування приписують американській активістці Джулії Уорд Хоув, яка опублікувала в 1872 році прокламацію Дня матері, а також учительці з Графтона в Західній Вірджинії Ганні Джарвіс, котра у 1907 році організувала меморіальну церемонію на честь пам'яті своєї померлої матері. Узаконив День матері американський
президент Вудро Вільсон 8 травня 1914-го. Після Першої світової війни другу неділю травня оголосили святом матері 23 країни, а ще понад 30 країн відзначають День матері в інші дні: норвежці —
у лютому, вірмени — у квітні, білоруси, аргентинці та індійці — у жовтні, іспанці й португальці — у
грудні. І кожна з країн святкує його по-різному.
В Україні офіційно День матері відзначають із 2000 року. Саме тоді було запроваджено вітати
наших матусь у другу неділю травня. Але ідея виникла набагато раніше. У 1928 році організація
«Союз українок Канади» вирішила вшанувати матерів, організувавши святкове дійство. Та вже
наступного року урочисті заходи відбулися у Львові, а згодом свято поширилося всією Західною
Україною. З приходом радянської влади День матері було заборонено відзначати. Так тривало
впродовж майже 50 років. Коли Україна здобула незалежність, громадські організації повернули
свято українцям.
Чому мами удостоїлися такого особливого ставлення, очевидно. Але на державному рівні символізм свята набуває глобальніших обрисів. Держава, чи то народ, вбачає у матері берегиню роду,
спадщини, культурних цінностей, традицій та звичаїв, які вона передає своїм дітям. В її руках — продовження роду та виховання достойних членів суспільства. Це вона в хвилини небезпеки ніколи
не згадає про себе, все віддасть для того, щоб захистити свою дитину. Віддасть всю свою мудрість
душі, тепло свого серця, своє здоров’я і навіть життя. Материнська любов не знає страху, сумнівів,
розрахунків. Вона очищає нас, зігріває, зупиняє перед безоднею. Мати — захист і притулок для
дитини, вона — її опора і совість. Все, що є в нас найкращого, все від неї, від рідної неньки...

Цього дня ми від душі вітаємо усіх мам зі святом. Хай світлом і добром відгукуються в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Для вас,
любі матусі, найкращі квіти, найщиріші побажання, найніжніші поцілунки!
Продовження теми на стор. 5

Дорогі наші матері!
У другу неділю травня українці
відзначають гарне весняне
свято, сповнене любов'ю та
повагою до найдорожчої в світі
людини — мами.
Відзначаючи День матері, ми вшановуємо
неньку, яка подарувала нам життя, навчила
любити цей світ, творити добро, яка виховала нас та своєю щоденною молитвою оберігала від життєвих небезпек. Ця материнська
любов і жертовність є неймовірною силою,
яка допомагає нам долати дороги життя і
знову повертатися до отчого порогу. Допоки
живі наші мами, ми залишаємося дітьми. Вони
люблять нас такими, як ми є, незважаючи на
вдачі і характери, радіють за наші життєві
перемоги і переживають серцем за кожне
випробування, послане долею. Ми знаємо, що
так є завжди, але у поспіху життя забуваємо
за це дякувати. Давайте ж цього дня вклонимося низенько до землі і благаймо Бога, щоб
послав нашим матерям міцне здоров’я, Свою
милість і многії літа.
Зі святом вас, любі наші матусі!

Олександр ПОХИЛИЙ,
голова Тернопільської
райдержадміністрації

Чайна
клумба

Спорт.
Футбольні
чемпіонати
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Андрій ГАЛАЙКО,
голова Тернопільської
районної ради

ТОВ ЕКК “Роміс”

Проводить експертну оцінку нерухомого майна:
будинків, квартир, земельних ділянок тощо.

Роботи із землеустрою:

приватизація землі; геодезичні роботи;
нормативна оцінка земельних ділянок.
м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, 7-й пов.,
тел./факс 43-50-27, 067 797-93-04

Пора на
шашлики
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Сесія

Пріоритети часу — патріотичне виховання,
освіта і соціальний захист

5 травня відбулося перше пленарне засідання 11 сесії Тернопільської районної ради, яку провів голова Андрій Васильович Галайко. У засіданні взяли
участь голова Тернопільської РДА Олександр Ігорович Похилий та депутат обласної ради Володимир Романович Лісовський.
Заслухано та обговорено інформацію про хід виконання районної програми розвитку освіти
на 2013-2022 роки «Освіта Тернопільського району – 2022», з якою
виступив начальник відділу освіти
Тернопільської РДА Василь Цаль.
У ході виконання програми, наголосив доповідач, у районі зросла
мережа дошкільних навчальних
закладів. Нині функціонує 21 дитячий навчальний заклад (ДНЗ),
навчально-виховні
комплекси
(НВК) та загальноосвітні школи І
ступеня-дитсадки, де виховуються
1242 дитини (55 груп). У районі
створено одну опорну школу на
базі Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.
з філіями у Великолуцькій та Миролюбівській ЗОШ І ст. Щоб забезпечити рівні умови доступу до
якісних освітніх послуг, придбано два шкільні автобуси, на яких
будуть підвозити учнів до Миш-

ковичів та Почапинців. У цьому
навчальному році в семи ЗОШ
І-ІІІ ст. створено 14 профільних
класів (напрямки – філологічний,
суспільно-гуманітарний,
природничо-математичний, технологічний).
У час війни військовопатріотичне виховання молоді
– одне з найпріорітетніших. Прийнято відповідну програму (20162017 рр.), про хід виконання якої
інформував Василь Цаль. Основне завдання програми – поліпшення військово-патріотичного
виховання і підготовки молоді до
військової служби.
Про хід виконання програми
підтримки сім’ї на період до 2016
року розповіла т. в. о. начальника
відділу молоді і спорту РДА Ганна
Галич. Від початку дії програми 14
багатодітним матерям Тернопільського району, які народили та

Героям слава!

Додому із зони АТО

виховали п’ять і більше дітей до
8-річного віку, присвоєно звання
«Мати-героїня». Станом на 1 січня 2017 року в Тернопільському
районі є 671 багатодітна родина,
де виховують 2209 дітей. У рамках програми проводили святкові заходи, благодійні акції, забезпечили систематичне оновлення
обліку сімей, що опинились у
важких життєвих обставинах.
Разом з районною організацією
Товариства Червоного Хреста
регулярно надавали гуманітарну
допомогу малозабезпеченим і багатодітним сім’ям.
На сесії прийнято програми
«Національно-патріотичне виховання дітей та молоді на 2017-2020
роки», «Підтримка сім’ї та протидія домашньому насиллю на 20172020 роки», «Підвищення якості
організації бюджетного процесу
фінансовим управлінням Терно-

пільської РДА на 2017-2018 роки».
Внесено зміни до районної
програми «Ветеран» на 2015-2019
роки, якими, зокрема, передбачено здійснювати щомісячну виплату у сумі 2 тисячі гривень родичам загиблих під час проведення
АТО та військовослужбовців, які
перебувають у полоні; надавати
пільги у розмірі 75 % на житловокомунальні послуги учасникам
бойових дій – добровольцям, відповідно до розпорядження голови
ОДА (29 вересня 2016 рік, №561).
Усі виплати здійснює управління
соціального захисту населення
РДА.
З інформацією про виконання
районного бюджету за І квартал
2017 року виступила начальник
фінансового управління РДА
Ольга Казимирів. Ольга Борисівна вкотре нагадала, що, згідно
зі змінами у бюджетному зако-

нодавстві, уточнення бюджетів
можна здійснювати за підсумками
І кварталу, а не півріччя, як було
раніше. Голова РДА Олександр
Похилий закликав сільські ради,
в зв’язку зі значним перевиконанням бюджетів, спрямувати кошти
на поліпшення харчування учнів і
вихованців дитячих садочків.
На сесії одноголосно проголосували за погодження спеціального дозволу на користування надрами (ТОВ «Кооператив Піщинка»)
та організації ландшафтного заказника «Кружляк» на території
Байковецької сільської ради.
Депутати також ухвалили проекти про затвердження розпоряджень голови районної ради та
голови райдержадміністрації, які
стосуються надання матеріальної
допомоги, виплати субсидій, безкоштовних ліків.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

У Тернополі вшанували пам’ять
загиблих героїв України

Україна приєдналася до загальноєвропейської традиції відзначати День пам'яті і
примирення. Поминальні заходи відбулися і на Тернопільщині, зокрема, в обласному
центрі. Тут провели мітинг-реквієм і панахиду, вшановуючи пам'ять загиблих героїв
нашої країни.

До Тернополя, в пункт постійної дислокації, прибув ешелон
із військовою технікою та військовослужбовцями окремої
артилерійської бригади оперативного командування
«Захід». Досі особовий склад підрозділів тривалий час
тримав лінію оборони на визначених ділянках, виконуючи
бойові завдання в зоні проведення АТО.
6 травня прибуття потягу зустрічали з оркестром, квітами та оплесками. Вже не вперше міцно в обіймах тримали рідні своїх захисників, не тамуючи сльози радості. Емоції не приховували і військові. Раділи, обнімались і плакали від щастя, адже з нетерпінням чекали на цю довгоочікувану
зустріч.
Разом із родичами, побратимами та товаришами, військових прийшли
вітати на рідній землі сотні людей, серед яких були і представники обласної та районної влади, священнослужителі, військовий капелан отець Володимир, котрий довший час підтримував хлопців у АТО, представники
військового комісаріату та інші небайдужі люди.
— Хвилиною мовчання вшанували всіх, хто назавжди залишився в
списках бригади, поклав життя під час виконання бойових завдань в зоні
АТО. Військовослужбовці цього разу благополучно повернулись на місце
постійної дислокації для доукомплектування штату, відновлення боєздатності і ремонту техніки, котра вийшла з ладу. Незважаючи на відпустку, всі
у разі необхідності готові повернутися до виконання завдань на східних
рубежах нашої держави. Ми цінуємо вас, дорогі артилеристи, — зазначив
прес-офіцер Тернопільської 44-ої окремої артилерійської бригади Юрій
Кульпа.
А свято тривало. Командиру підрозділу, який прибув разом із бійцями,
урочисто вручили хліб на вишитому рушнику на знак достатку та перемоги. Воїнам побажали якнайшвидше повертатись у свої оселі, де на них
завжди чекають рідні. Жінкам-військовослужбовцям цього підрозділу подарували квіти, звучали запальні пісні у виконанні заслуженого артиста
України Василя Хлистуна. Серед них — відомий шлягер «Хлопці, будем
жити», який радісно наспівували наші захисники.

Уранці 8 травня у Парку Слави, біля
скульптурної композиції «Материнський поклик», зібралися сотні небайдужих, аби відзначити цей день. Військовослужбовці організували почесну
варту та салютну команду. Присутні на
заході ветерани, громадськість міста,
представники влади, волонтери, духовенство пом’янули загиблих у Другій
світовій війні 1939-1945 років.
На Микулинецькому цвинтарі священнослужителі усіх конфесій молилися біля
меморіалу жертвам сталінських репресій,
могил загиблих у Другій світовій війні.
Також тернополяни спільно помолилися біля могил новітніх героїв – учасників бойових дій на сході України та біля
пам’ятника Героям Небесної сотні.

Кримінал

Спіймали злодія, який з підприємства
викрав 300 кг міді
12 квітня 2017 року в Тернопільське районне відділення поліції звернувся житель с.
Лозова, який повідомив, що в
період часу з 16.30, 11.04.2017
по 7.45, 12.04.2017 невідома
особа, шляхом пошкодження
металевої решітки, проникла в
приміщення його підприємства
з ремонту електродвигунів,
звідки таємно викрала близько
250-300 кг відходів міді. Завда-

ні збитки потерпілий оцінив у
40000 гривень.
У ході оперативно-розшукових
заходів працівники Тернопільського РВП встановили особу
крадія. Ним виявився 34-річний
житель села Шляхтинці. Чоловік
минулого року звільнився з місця
позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини.
Підозрюваний у скоєному
зізнався. За вчинення крадіж-

ки, яка завдала значної шкоди
потерпілому, йому загрожує
позбавлення волі на строк від
трьох до шести років.
Відомості про подію внесені
до Єдиного реєстру досудового розслідування відповідно до
частини 3 статті 185 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення
чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

Із ТОВ «Техсервіс» села Івачів Долішній
викрали елементи устаткування для
виробництва цегли
20.04.2017 в Тернопільське
районне відділення поліції із
заявою про викрадення дорогого устаткування звернувся заступник директора ТОВ
«Техсервіс» с. Івачів Долішній.
Чоловік повідомив, що вкрали
елементи устаткування для виробництва цегли.
Працівники поліції встановили, що невідомі особи всередину виробничого приміщення
ТОВ «Техсервіс» проникли шля-

хом віджиму вхідних дверей.
Як пояснив начальник Тернопільського РВП Віктор Волощук, пошук злодіїв тривав
недовго і завдяки проведеній
роботі працівниками Тернопільського РВП їх особи встановили. З’ясувалося, що на
чуже добро спокусилися 30річний житель м. Тернополя,
його батько, теж житель м.
Тернополя, 1965 р.н., та житель
с. Івачів Долішній, 1975 р.н.

Викрадене здали на один із
пунктів прийому металобрухту, виручені кошти потратили
на власні потреби. Підозрювані
у скоєному зізналися. Чоловіки
раніше не мали жодних проблем
із законом, шкодують про скоєне, але розкаяння не звільняє
від відповідальності.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 185 ККУ –
крадіжка. Триває слідство.
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Місцеве самоврядування

Новини | Коротко про головне

вчитися самостійно залучати ресурс і
ефективно ним розпоряджатися»

Уряд спрямував 28 млн грн на Держпрограму забезпечення молоді та родин учасників АТО житлом. Збільшенням фінансування
Державної програми забезпечення молоді житлом на 28 млн грн ми
забезпечуємо фінансовий інструмент для пільгового кредитування
будівництва та придбання житла молодими родинами. При цьому перевага буде надана, насамеред, сім’ям учасників АТО. Про це заявив
під час засідання уряду віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, коментуючи прийняття відповідної постанови.

Степан Барна: «Ми стимулюємо громади
Голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час робочої поїздки відвідав Великогаївську об’єднану територіальну громаду. Він оглянув будівництво адміністративного
будинку сільської ради, пересвідчився у якості ремонту дороги Грабовець-Скоморохи,
яка з’єднує п’ять населених пунктів, а також побував у Баворівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Очільник області переконаний, що розвиток територій в процесі децентралізації – це спільна зона
відповідальності, і левова частка має належати місцевим органам влади. «Запропонувавши реформу,
держава взяла на себе частину відповідальності, яку
вона сумлінно несе: відповідно до поданих проектів,
громади отримують фінансування з держбюджету.
Тобто, Київ розуміє необхідність підтримки і забезпечує її, допомагає стати на ноги. Але надважливо,
щоб і в новоутворених громадах не сприйняли це,
як єдине і постійне джерело надходження коштів.
Тому на Тернопільщині ми стимулюємо громади
вчитися самостійно залучати ресурс у свої бюджети й ефективно ним розпоряджатися», — зауважив
Степан Барна.

За його словами, щонайменше 400 млн. грн. перебувають на депозитах органів місцевого самоврядування області, і одним із завдань є використати частину грошей на розвиток інфраструктури, зокрема
на ремонт і будівництво доріг. Загалом же цього року
на розвиток інфраструктури територіальних громад
держава спрямує близько 115 млн. грн.
Одним із яскравих прикладів ефективної співпраці у процесі децентралізації є Великогаївська
громада, до якої увійшли 14 сіл. За словами сільського голови Олега Кохмана, громада активно
розвивається і потребує розширення приміщень,
і саме з цією метою тут здійснюють реконструк-

цію адміністративної будівлі сільської ради. Незабаром почнуть діяти ЦНАП, бухгалтерія, земельний, юридичний, освітній та медичний відділи.
«Найбільше ми зацікавлені в тому, щоб люди могли отримати якісні послуги. А для цього потрібні відповідні умови. Село на Тернопільщині може
бути розвинутим і комфортним для проживання,
і Великогаївська громада це доведе», — зазначив
Олег Кохман.
Розвиток об’єднаних територіальних громад неможливий без належної інфраструктури. Саме тому
одним із пріоритетних напрямків роботи в Тернопільській області є ремонт доріг.
«Цього року органи місцевого самоврядування,
виконавча влада, Служба автомобільних доріг реалізовують проект співфінансування. Тобто, ті ремонти,
які здійснює Служба автомобільних доріг, дофінансовують із місцевих бюджетів», — зазначив голова
Тернопільської райдержадміністрації Олександр
Похилий. За його словами, принцип співфінансування стимулює органи місцевого самоврядування
та громади збільшувати надходження коштів до бюджетів і взаємодіяти з підприємцями.
Зокрема, у 2017 році на умовах співфінансування зі Службою автомобільних доріг у Тернопільському районі здійснюється ремонт автомобільних
доріг загального користування Тернопіль-КозівкаХоростків і Грабовець-Скоморохи.

Вдячність

Нехай ваше добро
повернеться сторицею
Співробітники ФАПу села Забойки Тернопільського району
висловлюють слова подяки районній організації Товариства
Червоного Хреста України та
його очільниці Ользі Михайлівні
Нижник за допомогу в облаштуванні приміщення амбулаторії
меблями. Приємно, що є серця,
які завжди відкриті для кожного, хто потребує допомоги. На
вашому рахунку безліч благодійних акцій та добрих починань,
які є прикладом гуманності й
милосердя. Червоний Хрест завжди там, де є потреба у негайній допомозі, у слові підтримки,
у людському співчутті. Дякуємо
вам за невичерпну жагу прино-

сити користь людям, за чуйність
і незламну віру у добро.
До слова, 8 травня відзначили Всесвітній день Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця.
Редакція газети «Подільське
слово» вітає районну організацію Товариства Червоного
Хреста України зі святом. Ви –
надійна опора для знедолених,
сиріт, інвалідів, немічних, хворих, самотніх, нужденних. До
вас, як до останньої інстанції,
часто звертаються за допомогою
у найскрутніших обставинах,
адже знають – ви не відмовите,
не залишите наодинці з бідою.
Низький уклін вам за чуйність,
людяність і доброту, з якою ви

Конфісковані кошти з рахунків оточення екс-президента Віктора
Януковича у розмірі 1,1 млрд дол. вже перераховані до державного
бюджету, однак можуть бути використані тільки після внесення змін
до Закону про держбюджет. Кошти від конфіскації, які є разовим надходженням, мають певні обмеження відповідно до бюдженого законодавства, і можуть бути використані виключно для разових видатків»,
— наголошують у Мінфіні. Це, зокрема, оборона і безпека, підтримка
агровиробників, соціально-економічний розвиток регіонів, Фонд регіонального розвитку тощо.
Податкові надходження збільшилися на 300 млн грн на день після затримання Національним антикорупційним бюро України
(НАБУ) голови фіскальної служби України Романа Насірова. Нагадаємо, 3 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення на час розслідування усунути Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.
Згідно з відкритим у цій справі кримінальним провадженням, Насіров
приймав рішення про розстрочку податкових боргів підприємствам,
пов'язаним з колишнім народним депутатом Онищенком. "У результаті розслідування ми ліквідували саму корупційну схему, тобто ті прокладки, через які державні гроші йшли Онищенку і членам злочинної
організації. За три роки існування цієї схеми державне підприємство
"Укргазвидобування" отримало прибуток 25 млн грн. Коли ми цю схему ліквідували, через чотири місяці - прибуток від тих же свердловин
склав 162 млн грн. Три роки - 25 млн грн, чотири місяці - 162 млн грн.
Цифри показують рівень корупції на державних підприємствах", — наголосив директор НАБУ Артем Ситник.
Голова Нацбанку Валерія Гонтарева у зв’язку з поданою раніше заявою про відставку призначила з 11 травня виконуючим
обов’язки глави НБУ свого першого заступника Якова Смолія.
Яків Смолій народився в селі Вербовець Лановецького району на Тернопільщині. Закінчив Львівський університет за фахом «Математика».
Працював в Тернопільському фінансово-економічному інституті (19831987), на заводі «Оріон» (1987-1991), в обласному управлінні Нацбанку (1991-1994). Згодом переїхав на роботу в центральний офіс банку
«Аваль». З 2014 року – заступник голови правління НБУ.
Громадяни, які зекономили субсидію, отримають кошти в банку
або на пошті. Списки осіб, у яких зазначаються відповідні суми невикористаної субсидії, подаються до 1 червня управлінню соціального
захисту населення підприємствами-надавачами послуг. «Громадяни, які
зекономили для та мають невикористані суми субсидій для відшкодування витрат, повинні подати до 1 вересня заяви, в якій вказується спосіб виплати (банк або пошта) та необхідні реквізити, зокрема, особовий
рахунок одержувача в банківській установі зекономленої субсидії», —
повідомив директор департаменту соціального захисту облдержадміністрації Вадим Боярський. Він наголосив, що органи соціального захисту
населення проведуть перепризначення субсидій на наступний період
з 01.05.2017 по 30.04.2018 та розрахують її розміри на літній період, а з
жовтня – на новий опалювальний сезон, без звернень громадян.

Галина Лічнер — акушер ФАПу села
Забойки та її юний пацієнт.

робите цей світ кращим, виконуючи свою благородну місію.
Нехай Господь завжди супроводжує всі починання, а ваше добро повертається сторицею.

Червонохресний рух

Дні цивільної оборони
Тернопільська районна організація
Товариства Червоного Хреста проводить у навчальних закладах Дні цивільної оборони.

День цивільної оборони в Острівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Уряд України планує збільшити фінансування урядової програми
"Доступні ліки", яка стартувала 1 квітня, на ще 250 млн. грн. Представляючи відповідне рішення, Володимир Гройсман зазначив, що це
забезпечить потребу у грошах до кінця року. Відповідні пропозиції змін
до державного бюджету будуть подані найближчим часом Верховній
Раді. "У змінах до бюджету, які будемо подавати найближчим часом у
парламент, ми передбачаємо збільшення на фінансування програми
ще плюс 250 млн грн — це буде абсолютно, за нашими прогнозами,
достатньо до кінця поточного року", — зазначив Прем’єр-міністр на засіданні Кабінету Міністрів. Уряд також передбачить необхідну кількість
коштів на наступний рік для того, щоб кожен український громадянин,
який потребує безкоштовних ліків, їх отримав.

У формі цікавих ігор, розваг і конкурсів учням
розповідають про напрямки діяльності організації, зокрема, пошукову роботу, яка в час, коли на
сході України тривають бойові дії, розлучаються
сім’ї, зникають люди, є дуже актуальною. Пропагується донорство, діти і вчителі вдосконалюють
навички надання першої медичної допомоги.
До цієї роботи залучаються медики Тернопільського районного медичного територіального
об’єднання, психологи.

На останньому пленарному засіданні сесії Тернопільської обласної ради депутати прийняли рішення створити Агенцію регіонального розвитку в Тернопільській області. Співзасновником цієї
організації буде вищий представницький орган краю. Основними напрямками діяльності для новоствореної Агенції мають стати: формування позитивного іміджу; підвищення інвестиційної привабливості
Тернопільщини; розроблення та реалізація проектів регіонального
розвитку; залучення іноземних інвестиційних та кредитних ресурсів,
міжнародної технічної допомоги для розвитку регіону.
На околиці села Ігровиця співробітники СБУ виявили сховок із боєприпасами, облаштований під авторемонтною естакадою. Правоохоронці вилучили зі схрону пістолет-кулемет Судаєва та три осколкові гранати РГД-5. За цим фактом відкрито кримінальне провадження
за ч. 1 ст. 263 ККУ. Тривають слідчі дії.

Податкова проводить звірку площ
Тернопільська ОДПІ повідомляє: якщо у власності громадян є одна
або кілька квартир, загальна сукупна площа яких перевищує 60 м²;
один чи кілька житлових будинків, загальна сукупна площа яких перевищує 120 м² та якщо у власності громадян є і квартири, і житлові
будинки сукупною площею за всіма такими об’єктами більше 180 м²,
то необхідно до 01.06.2017 року провести звірку таких площ житлової
нерухомості у Тернопільській ОДПІ. Також звірку в податковій потрібно провести й тим громадянам, які у 2016 році були власниками
нежитлової нерухомості. Детальніше проконсультуватися з цього
питання можна у Центрі обслуговування платників за адресою:
вул. Білецька, 1 та за тел.: 43-46-10, 43-46-30.
Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.
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Футбольні чемпіонати

Матч відбудеться за будь-якої погоди

Серед футболістів та уболівальників
поширений вираз, який став крилатим:
«Матч відбудеться за будь-якої погоди». У
неділю, 7 травня, дув пронизливий вітер,
було холодно та задощило. Але футболістів
обох команд це не налякало: вони показали
цікаву та видовищну гру. Правда, спортсменам «ДСО-Поділля», видно, допомагала
підтримка завзятих уболівальників, тому
вони впевнено перемогли з рахунком 3:0.
Про перебіг матчу читайте у спортивному огляді на сторінці 11.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото Орисі Сайчук.

7 травня на футбольному полі
у селищі Велика Березовиця
відбувся календарний матч
чемпіонату Тернопільської
області з футболу серед команд
вищої ліги.
Під звуки урочистого маршу на поле
у супроводі юних футболістів вийшли
спортсмени команд «ДСО-Поділля», які
представляють Тернопільський район, та
ФК «Козова». Під час урочистого відкриття
з вітальним словом виступив голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко. Вітаючи футболістів та вболівальників,
Андрій Васильович наголосив, що футбол
у Тернопільському районі — на почесному

місці. Це один із найпопулярніших і найулюбленіших видів спорту. На сесії Тернопільської районної ради прийнято Програму розвитку футболу, якою, зокрема,
передбачено фінансову підтримку команди «ДСО-Поділля», благоустрій сільських
футбольних майданчиків, придбання
інвентаря тощо. На це заплановано 100
тисяч гривень. «Щодо команди «ДСОПоділля», — продовжив Андрій Галайко,
вона хоч і новостворена, проте показала
відмінні результати, посівши в минулому
сезоні третє місце серед команд вищої ліги
чемпіонату Тернопільської області, пропустивши вперед ФК «Нива» (Теребовля) та
«Агрон» (Великогаївська об’єднана територіальна громада).

Духовне
Споконвіку наш народ славився міцним сімейним устроєм, багатодітністю, духовною єдністю поколінь,
повагою до батьків, особливо до жінки-матері, гостинністю і працелюбністю. Саме з сім’ї починається
життя людини, тут відбувається формування її як громадянина. Тож, напевно, є щось символічне у
тому, що одразу після Дня матері ми відзначаємо Міжнародний день сім’ї. Генеральна Асамблея ООН у 1993 році встановила його дату — 15 травня. Запровадження свята було викликано
стурбованістю світової спільноти сучасним становищем родини та її значенням у процесі виховання
підростаючого покоління.
Сім’я була і залишається берегинею людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і розвитку. Завдяки сім’ї міцніє і розвивається держава, зростає добробут
народу. Недаремно кажуть, що мірилом розвитку і прогресу країни є благополуччя родини.
Тема сім’ї ніколи не втратить актуальності, адже правильні взаємини в родині готують підростаюче покоління до самостійного життя, навчають передавати набуті знання та досвід іншим. І тут не обійтися
без християнського виховання, яке вчить жити за Законами Божими.
Так, з метою духовно-морального виховання дітей та молоді на біблійних цінностях 27-28 квітня в
Острозькій академії відбулася Х Всеукраїнська олімпіада "Юні знавці Біблії". Серед великої кількості
конкурсантів із різних куточків України учениця 7-го класу Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Вікторія Сушко виборола ІІІ-тє місце. Її твір «Міцна сім’я — міцна держава» високо оцінило журі,
до складу якого увійшли богослови, релігієзнавці, психологи, педагоги, вихователі дошкільних
навчальних закладів, учителі шкіл, викладачі ВНЗ з предметів духовно-морального спрямування. Тож пропонуємо до уваги читачів роздуми школярки з Великої Березовиці на тему сім’ї.

Х Всеукраїнська олімпіада "Юні знавці Біблії" 27-28 квітня в Острозькій
академії. Дипломант Віка Сушко, науковий співробітник С. Б. Власова,
професор В. М. Жуковський та Л. С. Венета — вчитель християнської
етики Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст.

Міцна сім’я — міцна держава
Кожна сім’я — це маленька держава, в якій є свої звичаї, традиції,
правила. А країна — це дім, що
складається з мільйонів родин.
У Святому Письмі часто читаємо
про різні сім’ї. Деякі з них є міцними, дружніми, як Єлисавети і Захарії, Давида і Вірсавії, інші ж живуть
у гріху, як Ісак та Ревека, Самсон і
Даліла.
Я вважаю, що кожна родина
має віддати себе у руки Божі, бо
лише Він знає, що нам потрібно.
Фундамент кожної сім’ї — любов
і повага, як це ми бачимо в сім’ях
Авраама і Сарри, Захарії та Єлисавети. Вони довго і щасливо жили
разом, були заможними, проте не
мали дітей і в цьому намірі завжди
молилися Богу. Творець зглянувся
на прохання сімей і благословив
їх, подарувавши синів — продовжувачів роду. Авраама, після
гостювання в його домі, Господь
ощасливив сином Ісааком і пообіцяв розмножити його потомство
«як зорі на небі, як пісок, що на
березі моря» (Бут. 23,17). А Захарії, коли він одного разу служив у
храмі, з’явився ангел і сказав: «Не
бійся, Захаріє. Бог почув твої молитви: у вас із Єлисаветою народиться син; йому буде ім’я Іван».
(Лк. 1,13). Саме він торував дорогу
для Ісуса.

Прикладом поганих взаємин
між чоловіком і жінкою є стосунки
Адама і Єви. Адже вона зірвала заборонений плід і пригостила ним
чоловіка, знаючи, що порушує заборону Бога. Наслідком стало не
лише вигнання сім’ї з раю, а й братовбивство їхніх синів.
Недобрі стосунки були також
між Самсоном і Далілою, яка була
з ним заради викриття таємниці
його сили, ще й докоряла: «Якби ти
щиро кохав мене, то давно б сказав
правду…» (Суд. 16:15). Ця сім’я не
була справжньою, тому що жінка
використовувала чоловіка у власних цілях.
Дуже важливими в родині є взаємини між батьками й дітьми. Прикладом мають служити взаємини
між Ісусом та його батьками. Зберігаючи в серці любов до дитини,
Марія і Йосиф виховували сина добрим і слухняним. Із вдячності за
любов і розуміння, Ісус, вмираючи
на хресті, доручає своєму улюбленому учневі Іванові опіку над своєю
Матір’ю.
В Авраама і Сарри народився
син Ісаак, малюк підростав і був
улюбленцем усієї родини. Авраам
ставився до нього особливо, Ісаак
теж дуже любив тата і цілковито довіряв йому. Повчальним є той факт,
що, люблячи безмежно свою дити-

ну, батько на перше місце в своєму
житті ставив любов до Бога, за що
був щедро благословенний.
Батьки мають навчити своїх дітей
любити Бога, світ, людей, шанувати
їх. Сказано ж бо у Святому Письмі:
«Шануй свого батька і матір свою,
щоб тобі добре було і щоб ти на землі був довголітнім. А й ви, батьки, не
дратуйте дітей своїх, виховуйте їх у
послусі й напоумленні Господньому» (Еф. 6:3-4). Бог не просить, а наказує шанувати батьків у будь-якій
ситуації, заслуговують вони цього
чи ні — не нам вирішувати.
Батьки — джерело нашого життя. Якби не було джерела — не
було б води, якби не вони — не
було б нас. «Від доброго дерева і
добрий плід», — гласить народне
прислів’я. Якщо сім’я вірна Богу,
дружна, в ній панує любов, то, відповідно, всі будуть почуватися
щасливими. І які б терпіння не випали на їхню долю, вони зможуть
їх подолати. У Святому Письмі в
розділах «Царі», «Хроніки» відкривається істина: якщо батьки дотримуються Заповідей Божих, то
Господь благословляє їх, їхні сім’ї
та народи, а якщо дозволяють собі
зневажати закони, то Творець нищить їхнє коріння, як це сталося з
сім’ями Давида, Йосафата, Єзекії.
Цікавим є той факт, що був пока-

раний навіть мудрий цар Соломон
«…за те, що він відхилив своє серце від Господа, Бога Ізраїля, який
явивсь йому два рази й наказав
йому не ходити за чужими богами;
а що Господь йому наказав, того
він не додержав» (І Цар 11,9-10).
Сім’я — це дім, в якому кожна
людина має відчувати любов, турботу, захист. Але особливість цього
дому полягає в тому, що він не буде
існувати, якщо його будуватиме
одна особа. Це має бути спільна
праця всіх членів родини. І якщо в
родині любов до Бога буде переплітатися з любов’ю один до одного,
то сім’я обов’язково буде міцною і
щасливою.
Так само в державі — сам президент ситуації не змінить, кожен має
розуміти свою відповідальність за
долю народу — від малої дитини
до керівника. Коли уряд турбуватиметься про людей, які довірились
йому, як у сиву давнину ізраїльтяни
довірилися Мойсею, то наш народ
досягне «обіцяної землі» — благодатного життя. Проте на шляху до
цієї мети потрібно кожному сумлінно працювати, без нарікань,
терпеливо переносячи випробування, допомагаючи один одному,
як цього навчав Ісус. Якщо люди це
зрозуміють, то наша країна зацвіте,
як сади навесні.

Я — щаслива, бо мені Бог дарував люблячу сім’ю. Вона міцна і
дружна. Мої батьки змалечку привчали нас із братом вірити в Бога,
дотримуватися Його заповідей,
бути милосердними, працьовитими. Вони піклуються про нас, а ми
допомагаємо їм у домашніх справах, стараємося добре вчитися,
щиро молимося за них. Щодня на
спільній родинній молитві ми довіряємо свою сім’ю в найнадійніші
руки — Божі — і щоразу бачимо
прояви Його опіки в нашому житті.
Господь — дуже добрий і щедрий, а наш народ здавна славиться побожністю, працьовитістю і
кмітливістю, тому я вірю, що війна
скоро закінчиться, бо Бог завжди
стає на захист своїх дітей. В країні
запанує мир і спокій. Із різних куточків світу до нас приїжджатимуть
люди, щоб помилуватися чарівною
природою, прекрасними містами й
селами. З ласки Божої наша держава стане сильною і могутньою, бо в
ній б’є невичерпне духовне джерело і є багато родин, які щиро віддані Богу і люблять свою країну.
Вікторія СУШКО, учениця 7 класу
Великоберезовицької ЗОШ
І-ІІІ ступенів, дипломант
ІІІ ступеня Х Всеукраїнської
олімпіади «Юні знавці Біблії»
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Тема тижня

Серце матері

У міському парку мою увагу привернули дві дівчинки років трьох-чотирьох. Їхні матері, напевне,
втомлені турботами, відпочивали на лавочці, ділилися досвідом. А маленькі донечки тим часом
бавилися. Обидві мали іграшкові візочки, в яких сиділи їхні, як вони говорили, діти – син і донечка.
Дівчатка турботливо про них піклувалися — годували, перевдягали, навчали, застерігали, берегли від собак, розповідали одна одній про їх витівки. Ще не повністю усвідомлюючи себе жінками,
ці дівчатка вже стали матерями.

Щоб подарувати людям найбільшу радість, каже народна мудрість, Бог створив
для них матерів — найвірніші створіння. Любов матері ні з чим не порівняєш, ні за
які гроші не купиш. Якби хтось міг заглянути в серце матері, відчути найслабший
шепіт її душі, той почув би голос самого Творця.
Коли дитині добре, мати відчуває найбільше блаженство. Коли її син чи дочка страждають,
серце матері розривається від болю і туги. Навіть найхоробріших, найсильніших, найбезстрашніших наших воїнів, які нині оберігають східні кордони нашої держави від навали ворога, молитовно оберігають, турбуються та чекають їхні матері. Напевне, їм важче, ніж їхнім дітям.
Але хто про це знає? Лише вони самі.

Вони тримали
оборону, а мати
молилася

Галина Федаш була найстаршою дитиною у родині. Її батько,
Іван Горбонос, уродженець Кіровоградщини, після закінчення
Уманського технікуму механізації у 1952 році був направлений на роботу до колгоспу у селі
Грабовець. Через п’ять років у
Стегниківцях зустрів свою долю
— дружину Мирославу, з якою
прожили 57 років. Сім’я довгий
час не мала сталого місця проживання, бо батька як голову
колгоспу постійно скеровували
з місця на місце піднімати господарства. Тому старша Галя народилась у Шляхтинцях, Тамара — у
Грабівці, син Сергій — у Великих
Бірках. Галинка зростала доброю,
слухняною та спокійною дівчинкою. Як старша, вибавила молодших, була для них опорою, бо
батьки працювали. Закінчила на
«відмінно» бухгалтерську школу,
з червоним дипломом — Копичинецький технікум, а потім заочно
здобула вищу освіту зі спеціальності «Економіст». З чоловіком,
Петром Федашем, дали життя та
гарно виховали двох своїх дітей.
Про сина Юрія — звичайного
українського хлопця, який народився у Великих Бірках 25 серпня
1980 року, з часом довідався увесь
світ. Юрій Федаш — військовий
моряк, капітан II рангу ВМС ЗС
України, командир морського
тральщика «Черкаси». У період
анексії Криму російськими військами екіпаж тральщика відмовився здаватися російським
окупантам і під керівництвом
командира неодноразово робив
спроби прорватися із заблокованого росіянами озера Донузлав. З
21 березня 2014 року вся Україна
із завмиранням серця стежила за
перебігом подій на тральщику
«Черкаси». Над ним, як круки,
літали ворожі літаки, тримали
на прицілі снайпери. Але мужніх
українських моряків, які залишилися вірними присязі на вірність

Україні це, здавалося, мало хвилювало. Шість днів вони тримали оборону, але сили були надто
нерівні. Команда гідно зійшла з
тральщика. Навіть вороги з повагою поставилися до командира
та особового складу, згодившись
не опускати жовто-блакитний
прапор, поки останній моряк не
покинув корабель.
Коли Галина Федаш, мати героя, довідалась, як її син мужньо
бореться з окупантом, втратила
відчуття часу. Хвилювалася, плакала, провела довгі безсонні ночі
в тривозі за долю свого Юрія та
його побратимів. Не відходила
від телевізора, молилася, духовно
підтримувала. Нині Юрій Федаш
продовжує працювати над вдосконаленням та модернізацією
українського морського флоту.
До своєї слави ставиться виважено, героєм себе не вважає. Навідується до рідної домівки у Великі
Бірки разом із сім’єю. Тоді мати
почувається несказанно щасливою.

Біль, який
ніколи не вщухне

Дехто вважає: щоб тебе поважали, пам’ятали, треба зробити
щось особливе. Життя і час показують, що це не завжди так. Інколи буває достатньо бути звичайною, ніби нічим не примітною та

скромною людиною, щоб про тебе
люди відгукувалися з повагою.
У 1945 році до села Забойки
було переселено велику родину
Коруців. На батьківщині залишилася гарна господарка, обжите
обійстя. А тут довелося все починати з нуля. Глава сімейства Дмитро Коруц влаштувався до школи
завгоспом. Роботи не цурався
ніякої. Прибирав, наводив лад у
приміщеннях та на подвір’ї шкіл
у Забойках і Почапинцях. Діти
його дуже любили. Часто вели з
ним бесіди, жартували. Завгосп
— не вчитель, тож часом знав
про учнів більше, бо був щирим
із дітьми, а вони платили йому за
це приязним ставленням. Чекали
перерви лише для того, аби щось
добре сказати цьому чоловіку та
щось приємне почути від нього.
Був хорошим столяром. З часом
виготовлені його руками добротні дерев’яні речі з’явилися не
лише у школі, а й у клубі, церкві.
Словом, там, де треба було. Дружина не покладала рук у буряківничій ланці в місцевому колгоспі.
Жили з чесної праці. Не особливо розкошували, але й не бідували. Як усі. У подружжя було троє
дітей. Найстарша Стефа народилась у 1961 році. У школі не
була відмінницею, однак поганих
оцінок ніколи не мала. Тиха, спокійна, поважала старших. Так говорять про неї колишні вчителі. З
часом дівчина, як багато її однолітків, захотіла жити у місті. Тож
закінчила училище, потім пішла
працювати, знайшла у Тернополі хорошого чоловіка й стала
Стефанією Заплітною. Отримали у Тернополі квартиру, але до
батьків у Забойки навідувалися
дуже часто, щоб допомагати, підтримувати на старості. Народила
трьох дітей. Вчила їх добру, належно виховувала.
Старший син Дмитро, який
побачив світ 8 червня 1983 року,
навчався у Тернопільській школі №26, а після її закінчення, як і
дідусь, опанував фах столяра. У
серпні 2014-го був призваний до
війська і після відповідної підготовки як молодший сержант 128ої гірсько-піхотної бригади брав
участь в АТО на сході України.
Наприкінці січня 2015-го родина
отримала жахливу звістку, що їх
син Дмитро Заплітний загинув
під час артилерійського обстрілу в Шахтарському районі Донецької області під Дебальцевим.
Серце матері не хотіло вірити
у це. Адже Дмитро так любив
життя, людей. Його обожнювали
молодший братик Павло, сестра
Оксана. Важко було пояснити
двоюрідним братам загиблого
Тарасу, Павлові та Василю, що
Дмитро більше ніколи не прийде, не пожартує, не засміється,

не привезе чогось смачненького.
Дмитро Заплітний одруженим не
був, тому свою любов виливав на
братів і сестру.
Нині на його могилі у Забойках завжди живі квіти. Їх приносять рідні, друзі, односельчани. 21 вересня 2015 року на
фасаді Тернопільської ЗОШ №
26, де навчався Дмитро, відкрили
пам'ятну дошку. Герою присвоїли
звання «Почесний громадянин
міста Тернопіль» (посмертно).

Довге очікування
і надія на Бога

Упіймала себе на думці, що
часом буває соромно за деяких
наших чоловіків, які у час, коли
треба захищати Україну від окупанта, шукають причини, щоб
уникнути служби, десь переховуються, виїжджають за кордон.
Тому, почувши від Зіновії Нирек
— уродженки села Костянтинівка, яка проживає нині у Великих
Бірках, що її син Василь Гулька,
отримавши повістку, навіть на
секунду не замислюючись, став
на захист рідної землі, пройнялася глибокою повагою до цього
хлопця.
Потрапив разом із побратимом Олексієм Кодьманом під
п’яту хвилю мобілізації і з весни
2015-го як військовослужбовець
56-ї окремої механізованої бри-

гади Збройних сил України брав
участь в АТО. 12 листопада вони
виконували бойове завдання й
були захоплені в полон терористами «ДНР» поблизу села Павлопіль, що поруч із Маріуполем.
Нині українських бійців утримують у полоні в Західній виправній
колонії №97 міста Макіївка. Вони
перебувають у списках на обмін,
проте й досі рідні не змогли їх дочекатися. Щоразу представники
влади обіцяють, що після переговорів Тристоронньої групи із
врегулювання конфлікту на Донбасі справа звільнення Олексія і
Василя зрушиться з місця. Лише
минулого року відбулося близько 30 таких публічних зустрічей
у Мінську, однак результату поки
немає. Із спогадів Зіновії Нирек:
«Василь зателефонував 10 листопада і сказав, що його кілька
днів не буде на зв’язку. Як сьогодні пам’ятаю, о 8-й ранку надійшло повідомлення, що номер
сина з’явився у мережі. Я вже вимучилася за ці дні, тому набрала
його сама. Слухавку взяв якийсь
чоловік і звернувся до мене російською мовою. Найперше, що
спало на думку: якщо російською
говорить, то трапилося страшне.
Проте той чоловік виявився його
командиром. Він мені сказав,
щоб я не хвилювалася, бо достовірної інформації немає, хлопці
ще не повернулися з завдання.
Заспокоював мене, знаючи, що
Василь із другом вже чотири дні
перебуває у полоні. Інформацію
мені повідомила знайома, котра
заявила, що про це весь Інтернет
гуде». Зіновія Нирек зверталася в
усі інстанції. Найбільше, чого досягла, — дозвіл передавати синові як в’язню передачі. Як велику
святиню, тулить жінка до серця
лист від Василя, надісланий з полону. Відчуває, що писав його під
наглядом, тому не дуже щиро,
зате його рідною рукою.

Я розповіла лише про трьох
українських матерів, які проживають у Тернопільському
районі. З однією хочеться
щиро радіти за сина — героя. Другу подумки обіймаю
та плачу разом із нею. З
третьою стаю в покорі навколішки та благаю Всевишнього, щоби повернув її сина
чимшвидше до рідного дому, і
вірю, що так воно буде.
А маленьким дівчаткам,
яких зустріла з візочками у
парку, бажаю вирости, стати щасливими матерями та
ніколи не знати слів «горе»,
«втрата», «війна».
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
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Шана

Стала пам’ять людська обеліском…

Війна…. У цьому страшному слові біль та сум матерів,
стогін поранених, сльози сиріт. Це — чорна, ганебна сторінка в історії людства. Це — події, від однієї думки про які
здригається кожна людина. Історія визволення України, як
і всієї війни, написана доблестю, самопожертвою воїнів, талантом полководців, героїзмом простого народу. Сімдесят
два роки відокремлюють нас від того дня, коли пролунало
таке вистраждане та довгоочікуване: «Перемога!».
Статистика жахає: 65 мільйонів убитих, із них від восьми до десяти мільйонів — українці. Друга світова —
найжахливіша в історії війна. В ній безліч людських і на-

ціональних трагедій сплелися в епічну картину, кров від
якої холоне й досі, хоча і спливли десятки й десятки років.
Смертоносний вогняний смерч двічі пройшов Україною — проти сонця та за сонцем. На наших теренах
точилися активні бойові дії, у яких було задіяно близько
60% дивізій Вермахту і половина частин Червоної армії.
Та війна — то понад два мільйони вивезених з України на примусові роботи дівчат і юнаків. То — каторга
й концтабори. То — Бабин Яр. Понад півтора мільйона
українських євреїв було знищено нацистами.
Воїни-українці зробили вагомий внесок у перемогу над
гітлерівською Німеччиною та її союзниками: бойовими
нагородами було відзначено 2,5 млн. осіб, українські маршали й генерали очолювали більше половини з 15 фронтів, які діяли в період боротьби з німецько-фашистськими
загарбниками.
"Коли наші діди і прадіди в 1945-му наступали на Берлін, вони і в найстрашніших снах не могли бачити, що
через сімдесят років своє військо в Україну надішле Москва... І холоднокровно вбиватиме їх онуків і правнуків.
Сьогодні Україну захищають нащадки і воїнів Червоної
армії, і Української повстанської армії. Вони шанують своїх
дідів і прадідів. Подвиг наших переможців, які захищають
українську землю від російського агресора, буде жити завжди", — сказав Президент України Петро Порошенко під
час акції "Перша хвилина миру" у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Чуйне серце, загартоване війною…

9 травня для ветеранів Другої світової війни є особливим днем, адже цього дня
у 1945 році було покладено край найкривавішій драмі в історії людства. Це день
слави наших дідів і батьків, які мужньо зі зброєю в руках виступили проти ворога. Це день честі наших матерів, які витримали тягар війни і невтомною працею
наближали перемогу. Незалежно від кольору прапора чи крою мундира, боролися за одне — право вільно жити на батьківській землі.
Роки беруть своє, і свідків тих доленосних подій стає все менше. Тим, кому
довелося у вісімнадцятирічному віці піти на фронт, тепер вже за 90. Але назавжди залишиться у серцях ветеранів пам’ять про ті буремні роки, коли здригалася рідна земля, горіли села, гинули тисячі мирних жителів. Герої Другої світової
війни — живі свідки історії, наша гордість, наша пам’ять. Вони не втомлюються
розповідати своїм дітям, онукам, журналістам про справжнє обличчя війни, зі
сльозами на очах передаючи відчуття її жаху і руїни.
Напередодні відзначення Дня
перемоги над нацизмом в. о. головного лікаря Тернопільського
районного територіального медичного об’єднання (ТРТМО)
Володимир Лісовський, вже за
доброю традицією, приїхав у
село Плотича Тернопільського
району, аби привітати із 72-гою
річницею перемоги ветерана
Другої світової війни Андрія Бобелюка, який, пройшовши крізь
пекло війни, пов’язав своє подальше життя із медициною.
Із 1963 по 1985 рік Андрій Петрович був завідуючим хірургічним відділенням Тернопільської
районної лікарні, десять років
очолював Тернопільську районну організацію Всеукраїнського
об’єднання ветеранів. Він 26 років
працював районним хірургом. У
70-х роках ХХ ст. деякий час виконував обов’язки головного лікаря
Тернопільської районної лікарні. А. Бобелюк не залишав лікарську практику навіть на пенсії — з 1986 по 2009 рік був ортопедом Тернопільської центральної районної лікарні. За півсотні років професійної діяльності Андрій Петрович врятував безліч людських життів, пацієнти та їхні рідні досі безкінечно вдячні Лікарю
з великої букви, якому сам Бог велів стати медиком.
— Від імені Тернопільської РДА та профспілкової організації медичних працівників Тернопільського району щиро вітаю вас із цим пам’ятним днем. Ви, як ніхто
інший, знаєте, що таке війна, адже тоді, ще зовсім молодим, були рядовим солдатом, піхотинцем, мінометником, кулеметником та зв’язковим. Із вдячністю і
глибокою шаною вклоняємося вам за те, що несли на своїх плечах тягар воєнного
лихоліття, звільнюючи рідну землю від фашизму аж до перемоги. Ви — справжній
боєць, передусім, за духом, адже війна вас не зламала, а зробила сильнішим. Тож
міцного здоров’я вам ще на багато років, низький уклін вашому подвигу! Шана
мужності, витримці, патріотизму! Миру і злагоди у вашій родині! — привітав
ветерана в. о. головного лікаря ТРТМО Володимир Лісовський.
Сьогодні Андрію Петровичу вже 92 роки, проте він читає без окулярів, завжди
готовий допомагати рідним у господарстві. Герой Другої світової дякує Всевишньому, що тоді, коли земля здригалася від куль та червоніла від крові, допоміг
йому пройти крізь вогонь, залишитися живим і дочекатися солодкої миті перемоги, яка дала поштовх до нових звершень у житті.
Ми ж дякуємо Андрію Петровичу та усім ветеранам за їхню звитягу, за нездоланну мужність та незламність духу, за майбутнє, подароване наступним
поколінням. Ми у вічному боргу перед вами за обірвану війною юність, за самопожертву, проявлену в боях за рідну землю. Щиросердно бажаємо усім вам
здоров'я, добра й благополуччя. Нехай у ваших домівках завжди панують мир,
спокій та достаток.

Лілія КУЛЕНИЧ

Слід зазначити, що відзначення Дня Перемоги над
нацизмом ухвалено Верховною Радою України 9 квітня
2015 року Законом України "Про увічнення перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років" в
рамках голосування за пакет законів про декомунізацію.
З тих пір 9 травня відзначають як День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, замість встановленого за
радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 років. Адже, як відомо, термін "Велика
Вітчизняна війна" використовували в колишньому СРСР,
щоб наголосити, що у війні 1941-1945 років громадяни
захищали Радянський Союз як спільну Вітчизну. Офіційним символом святкування Дня Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, як і Дня пам'яті
та примирення, є квітка червоного маку — загальноприйнятий у світі символ відзначення пам'ятних
днів Другої світової війни.

Із кожним днем ми віддаляємось від тих страшних років.
Поступово в коловороті
сучасних викликів в людській
пам'яті стираються події того
часу. Ветеранів все менше,
час невблаганний…

Дев’яноста весна Володимира Демківа

На невеличкій пасіці у селі Дичків
порається господар. Уважно розглядає
рамки з сотами. Вправно переставляє
їх з ящика до вулика. «Це подарунок
на ювілей від друга, — пояснює, — мої
бджоли дуже добре перезимували, але,
на свою та мою біду, почувши тепло,
вилетіли та «надихались» у полях отруєного хімікатами повітря. Шкода. Доведеться все починати з початку…»
Ветеран Другої світової війни, колишній правоохоронець Володимир
Михайлович Демків своє життя без
бджіл не уявляє. Віддавши юність
службі в армії, а молодість та зрілість
— охороні спокою людей, він, без перебільшення, знає ціну кожній мирній хвилині. Цього року 1 травня Володимиру Демківу минуло дев’яносто
років.
Народився у селі Красівка в 1927 році. Дитинство та юність припали на роки війни. Пам’ятає, як раділи люди, коли Тернопіль у квітні 1944 року було визволено
від фашистів. Тоді сімнадцятирічний Володимир допомагав вивозити поранених у
приміські села Петриків і Великі Гаї. Там наших воїнів доглядали селяни. Найважче
було — ховати зовсім молодих загиблих солдатів на кладовищах. Коли знаходили
трупи німецьких солдатів та офіцерів, то їх також ховали. Таке жорстоке лице війни
побачив молодий Володимир Демків.
Одного разу хлопець підірвався на снаряді, отримав поранення, але, на щастя, залишився живим. У травневі переможні дні 1945 року Володимиру минуло 18 років,
його призвали до війська. А вже у вересні брав участь у радянсько-японській війні.
Навіки закарбувались у пам’яті безводні степи Монголії, які молодому солдату та
його побратимам довелося долати у п’ятдесятиградусну спеку, Чжалайнурський та
Холун-Айшарський укріплені райони японців, форсування гірського хребта Великий Хінган, звільнення Манчжурії. Про це може оповідати годинами.
«Ні тоді, коли бачив сотні вбитих і поранених у визволеному від німців Тернополі,
ні під час війни з японцями не міг звикнути до смерті, — ділиться спогадами Володимир Демків. — Важко було втрачати бойових друзів, командирів. Ще вчора з ними
снідав, жартував, а ввечері прощався навіки. Я сумував за рідним селом. Так хотілося
сімейного затишку, мирної праці в полі чи саду. Але моя молодість — найкращі роки
в житті кожної людини — припала на воєнне лихоліття та післявоєнну розруху. У
зв’язку з напруженою ситуацію у світі, з війська я повернувся додому лише у 1951 році.
Війну вважаю найгіршим злом. Дехто на ній заробляє великі статки, а гинуть безневинні люди, які з примхи долі змушені бути по різні боки окопів. Вірю, що простий
німець чи японець не хотів убивати. Його до цього змушували. А ми мали обороняти
рідну землю, бо на неї прийшли фашисти».
Коли висловлюю захоплення, що Володимир Михайлович дожив до такого поважного віку, він знову вдається до роздумів: «Не дивина розміняти сотню літ. Важко було вижити у час війни, коли щодня гинули сотні й тисячі солдатів та мирних
жителів, коли життя людини вимірювалось взятою висотою, визволенням села чи
міста, а, по суті, нічого не вартувало. Я навіть не вірив, що залишуся живим. Від
смерті не ховався, але Бог, видно, мав інші плани щодо мене. Повернувся додому, одружився. У нас із дружиною Євгенією народилися дві доньки і син. Дружина померла у
2004 році. Нині у мене четверо дорослих онуків та сім правнуків. Дуже хочу, щоб вони
не знали, що таке війна».
Володимир Михайлович Демків зберігає гарну фізичну форму. Каже, що міг би ще
багато допомогти родині у господарстві. Але через важку хворобу майже повністю
втратив зір. Не допомогли операції. Дуже любив читати, але з цим довелося розпрощатися. Залишаються лише бджоли, яких Володимир Михайлович вважає Божими
створіннями, про яких треба турбуватися, любити. Бо поки бджола заповнює соти
медом, доти триває людський вік на землі.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.
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Ми — українці!

Пам'ять

Чорнобиль — німа
печаль на устах України

Ми атомні заложники прогресу,
Вже в нас нема ні лісу, ні небес,
Так і живем: од стресу і до стресу,
Абетку смерті знаємо — АЕС.
Ліна Костенко

В історії нашого багатостраждального народу є чимало скорботних дат, спогад про які пронизує серце гострим болем. Одна
з них — 26 квітня 1986 року, коли
над квітучим Поліссям здійнявся в нічне небо зловісний вогонь
радіаційного вибуху. Ця трагедія
забрала життя багатьох людей, завдала шкоди здоров’ю мільйонів
українців.
Бібліотеки
централізованої
бібліотечної системи Тернопільського району приділяють велику
увагу висвітленню цієї теми.
У бібліотеці-філії села Довжанка проведено годину пам’яті
«Чорнобиль: мужність і біль».
Запрошений на захід ліквідатор

аварії, місцевий житель Горішній Степан Володимирович розповів, як, ризикуючи власним
здоров’ям, не злякався труднощів. Він з товаришами працював
по 15 хв. біля вщент зруйнованого
четвертого енергоблоку.
«Багато уроків дає нам життя,
а ми повинні робити відповідні
висновки, — зауважив Степан Володимирович. — Не можна допустити, щоб люди спрямували проти себе ті сили природи, які вони
зуміли підкорити».
В рамках заходу присутні переглянули книжкову виставку
«Важкий тягар Чорнобильського неба».
Кажуть, час лікує, затягує рани.
Неправда. Просто біль відходить
кудись глибоко в серце, а відлуння чорнобильських дзвонів буде
чути ще не одне покоління.

Друзям із Маріуполя присвячується
Доброго всім дня! Так, так, доброго, теплого і мирного… Мирного! Мирного для всіх нас
і для тих дітей, які гостювали у нас на Великодні свята. Саме згадка про них спонукала
мене написати цього листа. А приїхали вони до нас із Маріуполя. Нашого нескореного
українського міста!
Усього на Тернопільщину прибули 150 чоловік, а у нашому селищі гостювали 10. Це були учні
7-11 класів. Ми дуже вдячні
сім’ям Соколових, Івасечків,
Вільчинських, Мацелюхів, Гнатишиних, Левенців, Касарди,
Вандяків та Боєчків, які гостинно відчинили для цих дітей
не лише двері своїх домівок, а
й серця, прийнявши їх, як рідних. Разом розписували писанки,
збирали великодні кошики, відвідали Великодню літургію, ходили
в гості. І чого ще тільки не було:
екскурсії, забави, спільні святкування днів народжень. І, звичайно, такий прийом дав результат.
Наші діти зуміли зав’язати дружбу — щиру, безкорисну дитячу
дружбу. Гостям сподобалися традиції нашого краю, наші страви.

Вони милувалися краєвидами і захоплювалися
чистотою і охайністю наших вулиць та осель.
Дітям дуже сподобалося
спілкуватися
українською
мовою,
тому, повернувшись у
свої школи, разом із
учителями української
мови
організували
флешмоб, під час якого виявили бажання
спілкуватися
лише
українською. Ми дуже
раді, що в цьому є і наша заслуга.
Ці діти хочуть жити у мирній і
вільній Україні, бути щасливими
на своїй землі, не піднімаючи з
острахом очі в небо і не здригаючись від гуркоту гвинтокрила чи
літака.

Наталія Мирославівна ІВАСЕЧКО,
педагог-організатор
НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ
ст.-гімназія ім. С. Балея».

Ольга Нацюк, завідувач
бібліотекою-філією с. Довжанка

Шкільний меридіан

Природолюби з Ангелівки
їдуть у Запоріжжя

Вони чекають літа, щоб приїхати знову, дехто навіть із сім’єю.
Бачили б ви, як вони прощалися! Гості не хотіли їхати, а ми
не хотіли їх відпускати. Згадую ці
дитячі сльози і розумію, чому, бо
повертатися треба було в дім, що
межує з війною. У декого в будинку від обстрілів повилітали шибки, дехто не може заснути через
гуркіт й постріли.
Як багато може зробити людська доброта, порядність і доброзичливість! Люди, бережіть один
одного, даруйте любов, творіть
добро і ніколи не втрачайте віри.
Ми — українці — сильна, розумна і непереможна нація! Слава
Україні!

Знайомство зблизька

Усе життя — з книгою
Багато років читачем центральної бібліотеки, що у селищі
Великі Бірки, є Михайло Миколайович Корабель. Закоханий у книгу, інтелігентний, освічений, у минулому вчительфілолог, він щодня заходить у бібліотеку. Каже: «Нема у
бібліотеці жодної книги, яку я не читав».
Виходець із Малого Ходачкова,
поціновувач творів з історії, літературознавства, краєзнавства, допомагав у написанні книги Василя
Лаби про своє рідне село «Історія
села Малий Ходачків від найдавніших часів до 1939 р.»
Упродовж багатьох років Михайло Миколайович брав активну
участь у масових заходах, популяризував книгу, подарував деяку
літературу для бібліотеки, ділиться періодикою з користувачами, а
це — газети «Кримська світлиця»,
«Слово Просвіти», «Літературна
Україна», «День».

Михайло Миколайович є багаторічним передплатником газети
«Літературна Україна» і в останньому номері привітав видання з
90-літнім ювілеєм, а громаді села
Малий Ходачків передплатив газету до кінця року.
Побільше б таких вдячних і відданих користувачів у нашій книгозбірні. Тож колектив центральної
бібліотеки щиро бажає Михайлу
Миколайовичу міцного здоров’я,
сили, натхнення, а бібліотеці — нових цікавих надходжень для задоволення запитів найвибагливіших
користувачів.
Олександра ЛІСОВСЬКА, завідувач
відділу обслуговування ЦБ

В Ангелівській школі працюють учителі-новатори й ентузіасти. Серед них — Сергій Євгенович
П’ясківський, учитель біології, педагогічний стаж якого становить майже 30 років. Разом із колегою,
Наталією Орестівною Романяк, кілька років тому організував гурток «Захист Вітчизни» для учнів 8-9
класів. Юні природолюби разом зі своїми наставниками посадили майже триста саджанців дуба, черешні, берези, осики, груші. Гуртківці здійснили захоплюючу екскурсію в унікальний заповідник «Софіївка»
в Умані, неодноразово бували у лісгоспах та на полонинах Карпат. А нещодавно повернулися з Буковини,
де милувалися долиною тюльпанів і крокусів.
— Ми стали переможцями обласного конкурсу екологів і гуртківської роботи екологічного напрямку серед обласних навчальних закладів усіх рівнів, — розповів староста гуртка Тарас Жуковський. — Нині готуємося до всеукраїнського конкурсу,
який у травні відбудеться у Запоріжжі. Любити природу, рідне село, наші традиції і
звичаї — синівський обов’язок перед предками і щедрий спадок нащадкам.

Недавно майстер-клас провели на розсаднику
нашого земляка, відомого в області садівника Олега
Яциковського. Навчилися обрізати дерева, формувати
їх крону, обробляти саджанці проти шкідників.
Юні захисники природи мають багато амбітних планів, практичних проектів,
намірів. Хай збувається омріяне і задумане!
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. Фото автора
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Вітаємо!

Продам
Iнше

Вітаємо з ювілеєм соціального
працівника села Великий Глибочок
Світлану Ігорівну БЕЛІНСЬКУ.
Всього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце твоє зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров'я без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку!
З повагою — самотні люди похилого віку.

Із 70-річчям вітаємо дорогу дружину, маму, бабусю Марію Василівну РОМАНИШИН з с. Ігровиця Тернопільського району.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
З повагою та любов’ю — чоловік, діти з
сім’ями і вся родина.

Колектив Територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Тернопільського
району щиро вітає з ювілеєм соціального робітника с. Великий Глибочок
Світлану Ігорівну БЕЛІНСЬКУ, с. Біла
Ганну Ярославівну ГУТУ та з днем
народженням соціального робітника
с. Миролюбівка Світлану Іванівну
БАСТЮК, соціального робітника с. Великі Гаї Ольгу Олегівну МАРКОВИЧ
та фахівця з соціальної роботи Наталію Іванівну Шмід.
Здоров’я, щастя, удачі бажаємо!
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословляє Мати Божа,
Нехай Ангел Божий поруч вас крокує,
А Господь хай многих літ дарує!
Виконавчий комітет Романівської
сільської ради, церковний комітет та
хор вітають з ювілеєм Романівського
сільського голову Галину Ярославівну ПЕТРІЧЕНКО.
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти
А ви душею молоді.
Хай щастя панує у вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і вас береже.
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї,
Вам многії літа! Щедрої долі!
Колектив комунального закладу
"Скоморохівська ЗОШ І-ІІ ст." вітає з
днем народження директора, вчилеля українськьї мови та літератури
Лесю Євгенівну БОНДЗЮХ.
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.
Колектив ПП «Агрон» вітає з днем
народження робітників Михайла Васильовича ПОВОРОЗНИКА, Юрія
Михайловича ШИЛІВСЬКОГО, водіїв Василя Ярославовича ОСАДЧУКА, Юрія Степановича МАТУШЕВСЬКОГО.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди ви здорові й щасливі!
Колектив
комунального
закладу НВК "Довжанківська ЗОШ
І-ІІІ ступенів-ДНЗ" вітає з днем народження вчителя фізкультури та
основ захисту Вітчизни Віталія
Михайловича Терлецького.
Святковим розмаїттям
Хай буде все життя,
Казковим довголіттям
Серед краси й добра.
Хай радість розквітчає
Прекрасну кожну мить,
Здоров’ям наділяє,
Щастям благословить!
Вітаємо з днем народження медсестру сімейної медицини Тернопільської районної жіночої консультації
Ольгу Анатоліївну П’ЯСКІВСЬКУ.
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!
З повагою — чоловік, син Юрій, онуки,
друзі з с. Ангелівки.

Щиро вітаємо з 65-річчям керівника народного аматорського хору
клубу с. Шляхтинці та керівника
церковного хору Степана Петровича МАТКОВСЬКОГО.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
З повагою — учасники хору, завідуюча
клубом, завідуюча бібліотекою-філією
с. Шляхтинці.

Колектив Великоберезовицької
селищної ради, депутатський корпус, члени виконавчого комітету
вітають з днем народження землевпорядника селищної ради Ірину
Володимирівну ГРИНЧИШИН та
юриста Володимира Богдановича
ЗІНЕВИЧА.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.
Педагогічний колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає
з днем народження вчителя хімії
Лілію Петрівну ВІБЛУ, вчителя фізкультури Владислава Михайловича РУСАНЮКА, вчителя-пенсіонера
Стефу Степанівну ЯНОВСЬКУ.
Бажаємо вам, щоб надії збувались,
Щоб друзі хороші в житті зустрічались,
Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,
Хай дні ваші будуть веселі, як свято.
Колектив Ігровицької сільської
ради вітає з днем народження директора Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.
Ігоря Володимировича ПЕЛІШКА.
Бережи вас доленька-доля
Від образ, від лукавства і бід,
Хай зійде Всевишнього воля —
Жить на світі хоча б до ста літ!
Колектив Ігровицької сільської
ради, депутатський корпус, члени виконавчого комітету вітають з
днем народження депутата Ірину
Богданівну ЛИТВИН.
Достатку в домі вам рікою,
В родині — злагоди й тепла,
В душі і серденьку — спокою,
Здоров’я, щастя і добра!
Педагогічний і трудовий колективи надсилають найщиріші вітання
з нагоди ювілею директору Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. Ігорю Володимировичу ПЕЛІШКУ.
Хай радість вам життя дарує,
Щоб посміхались ви весь час,
Любов і злагода панують,
Достаток повниться щораз.
Найщиріші вітання з днем народження надсилаємо завідувачці
клубу с. Костянтинівка Олександрі
Михайлівні Пиндус та художньому керівнику с. Соборне Ганні Іванівні Куч.
Зичимо вам міцного здоров’я,
особистого щастя, родинного тепла та всіляких гараздів. Нових
успіхів у професійній діяльності! Нехай усе задумане збудеться,
омріяне здійсниться в ім’я розквіту
рідного краю, на благо незалежної
України.
З повагою — працівники відділу культури Тернопільської РДА, районного
будинку культури, районна організація
профспілки працівників культури.

Педагогічний колектив Соборненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія
вітає з днем народження вчителя
зарубіжної літератури Катерину
Антонівну ТЛУМАЦЬКУ та з 45-річчям
учителя образотворчого мистецтва
Андрія Степановича ГОЧА.
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.
Колектив ЗОШ І-ІІІ ступенів
с. Баворів щиро вітає з днем народження вчителя початкових класів
Надію Степанівну КОСТИК.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

Ваз-2103 бiлий, 1979 р., двигун 1,5; газбензин; пробіг 99794 км.; в хорошому
стані, ціна 1500 у.о. 0677005502,
0974351918
Пшеницю, ячмінь насіннєвий першої
репродукції 0973171523, 0974400604,
0686067067
Мотоблоки нові (потужністю від 4 до
15 к. с.), трактори (від 12 к. с.), мототрактори, двигуни різних потужностей,
навісне обладнання. Гарантія, з/ч,
безкоштовна доставка. Знайдете
дешевше — віддамо ще дешевше
0985989484, 493000, 0982591958,
0666653606, www.tractor_c.com.ua

Найму/здам

Здам в оренду кімнату під офіс, 20 кв.м.
(м. Тернопіль, вул. 15 Квітня), приміщення 30 кв.м. під магазин автозапчастин 0677005502, 510097

Послуги

Надаю консультації щодо вирішення правових питань в інших країнах
0672549506, 0950378089
Лікування на бджолиних вуликах,
бджолоужалення, інгаляція, пилок,
перга, прополіс, мед, воскова міль,
мертві бджоли.
с. Чернелів-Руський Тернопільського району. 0679455186,
0685392533, 0972076523 (Орест
Михайлович Лук’янець).

СТО "Спектр" (м. Тернопіль, вул.
15 Квітня, 44) ремонтує двигуни,
коробки передач, ходову частину,
гальмівну систему, систему охолодження, паливну і вихлопну системи,
здійснює комп'ютерну діагностику автомобілів, чистку фурсунок,
ремонт інжекторів, ремонт електрообладнання, зварювальні роботи
0677005502, 510097
Комп'ютерна діагностика автомобілів,
усунення помилок, чистка фурсунок
0974351918
Ремонт мікрохвильовок, холодильників.
0976879883

робота

На роботу в СТО потрібний автослюсар,
автоелектрик 510097, 0677005502

Інформує служба 101

Будьте обережні!

Нагадуємо про правила поводження з невідомими предметами, що можуть бути небезпечними.
Щоб уникнути нещасних випадків, потрібно запам'ятати,
що торкатися вибухових чи невідомих предметів не можна — це небезпечно для життя та здоров’я. Виявивши такі
предмети, потрібно поставити біля них знак і негайно повідомити представників органів місцевого самоврядування, поліції, найближчого підприємства, школи. До жодних
самостійних дій вдаватися не потрібно.
Також, аби запобігти дитячому травматизму від ВНП,
слід дотримуватися наступних правил: не можна користуватися без нагляду дорослих піротехнічними засобами,
хлопавками, петардами, феєрверками, що може призвес-

ти до отримання важких опіків, втрати зору, каліцтва та навіть загибелі. Існує висока ймовірність спричинити пожежу, якщо бавитися з вогнем біля горючих і легкозаймистих
речовин і матеріалів.
Так, з початку 2017 року на території Тернопільського
району знайдено та знешкоджено 25 ВНП.
Якщо ви все ж натрапили на підозрілий предмет, негайно повідомте про це Службу порятунку за номером «101»
та правоохоронні органи за номером «102».
Тернопільський РВ управління ДСНС України
у Тернопільській області.

Оголошення

Запрошуємо на роботу в поліцію
В Тернопільському районі триває набір у поліцію на посади поліцейських,
інспекторів, а також дільничних офіцерів поліції
Основні службові обов'язки:
• своєчасне реагування на заяви і
повідомлення про вчинення правопорушення;
• припинення правопорушення,
надання допомоги громадянам;
• патрулювання на території обслуговування з метою попередження
і виявлення правопорушень;
• налагодження та підтримка партнерських стосунків із населенням
для ефективного виконання поліцейських функцій та підвищення
рівня довіри громадян до поліції.
Вимоги до кандидатів:
• громадянство України;

• вік від 18 років;
• середня або вища освіта;
• знання Конституції України, ЗУ
«Про Національну поліцію», ЗУ
«Про запобігання корупції».
• володіння українською мовою.
Необхідні якості та навички:
• висока мотивація й орієнтація на
якісні зміни в державі;
• аналітичні здібності, здатність
систематизувати, узагальнювати
інформацію;
• неупередженість і порядність;
• самостійність, організованість,
відповідальність;
• наполегливість, рішучість, стри-

маність, здатність швидко приймати рішення в умовах обмеженого часу;
• стійкість до стресу, емоційних і
фізичних навантажень;
• вміння аргументовано висловлювати свою думку;
• прагнення до розвитку та самовдосконалення.
Ми пропонуємо:
• зарплату від 8000 до 9000 грн.;
• соціальне забезпечення згідно з
діючим законодавством;
• перспективу кар'єрного росту.
Детальна інформація за телефоном (098) 6184503.

Чернелево-Руська сільська рада Тернопільського району оголошує конкурс на визначення виконавця
послуг із вивезення твердих побутових відходів на території Чернелево-Руської сільської ради. Документи
приймають упродовж 30 календарних днів із дня опублікування оголошення за адресою: 47713, с. Соборне,
вул. Лесі Українки, 27, тел. 29-33-36.
19.06.2017 р. о 15 год. у приміщенні адміністративного будинку Байковецької сільської ради за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43 відбудуться громадські обговорення містобудівної документації "Детальний план території житлової забудови в с. Байківці
Тернопільського району Тернопільської області" (вул. Ходорівська).
19.06.2017р. о 15 год. у приміщенні адміністративного будинку Великогаївської сільської ради за
адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47 відбудуться громадські обговорення містобудівної документації "Детальний план території розміщення житлового будинку з
магазином продовольчих та інших супутніх товарів в с. Красівка, вул. Б. Хмельницького, 31 Тернопільського
району Тернопільської області".
Смиковецька сільська рада оголошує про проведення громадських слухань щодо затвердження детального
плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування Храму релігійої громади «Парафія блаженного Миколая Чарнецького» села Смиківці Тернопільського району Тернопільсько-Зборівської архієпархії
УГКЦ в межах населеного пункту, згідно з рішенням Смиковецької сільської ради №105 від 06.04.2017 року.
Замовником розроблення детального плану є релігійна громада «Парафія блаженного Миколая Чарнецького».
Розробник — комунальне підприємство «Архбудінвест» Тернопільської районної ради, директор Колісник О.
Я. Ознайомитися та подати пропозиції можна з 12.05.2017 р. по 12.06.2017 р. в Смиковецькій сільській раді.
Громадські слухання відбудуться в приміщенні Смиковецької сільської ради 13.06.2017 року.
Великогаївська сільська рада проводить громадське обговорення містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки Робак С.І. для будівництва індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд у селі Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області».
Громадське слухання відбудеться 02.06.2017 року об 11 год. у приміщенні Великогаївської сільської ради
за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47.
Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухання містобудівної документації на виконання рішення Петриківської сільської ради №491 від 14.03.2017 р. «Детальний план території земельної
ділянки Обухової Н.П., загальною площею 0,1000 га, для будівництва індивідуального житлового будинку,
господарських будівель і споруд у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області, кад. номер
6125286700020011146».
Громадські слухання відбудуться 12.06.2017 р. о 17 год. у приміщенні сільської ради села Петриків. Пропозиції та зауваження до містобудівної документації подають до Петриківської сільської ради з 9 год. до 16
год. 30 хв. за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 А.
Гаї-Шевченківська сільська рада Тернопільського району повідомляє, що на її території рішенням виконавчого комітету №11 від 27.04.2017 р. затверджено тарифи на послуги з вивезення твердих побутових
відходів для ПП «Катруб» за 1 м куб. з ПДВ: для населення та бюджетних організацій – 108,00 грн.; для інших
споживачів – 121,64 грн.
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06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
04.20 Ò/ñ “Òðàâìà”
ç 1+1”
¨¹\}^zQNU©
1+1
13.45 Ò/ñ “Ìàòóñi”
¨(UwQv~UwQ\|^Kw© 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
16.45, 19.30, 23.05 ÒÑÍ
Ðîêñîëàíà”
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
ç 1+1”
21.00 Ò/ñ “Êîõàíà â÷èòåëüêà”
¨¹\}^zQNU©
22.00 “Ãðîøi”
13.45 Ò/ñ “Ìàòóñi”
23.25 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”
¨(UwQv~UwQ\|^Kw©
03.20 Õ/ô “Àáîíåíò òèì÷àñîâî
17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
íåäîñÿæíèé”
Ðîêñîëàíà”
¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
×
21.00 Ò/ñ “Êîõàíà â÷èòåëüêà”
06.00 “Ì/ô”
¨¹\}^zQNU©
¨(U|N}z\zQ
23.15 Õ/ô “×îëîâiêè ó âåëèêîìó
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
ìiñòi”
01.20 Õ/ô “Àáîíåíò òèì÷àñîâî
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
íåäîñÿæíèé“
Íîâèíè
04.00 Õ/ô “×îëîâiêè ó âåëèêîìó
¨8K~\y/²µ+8\w©
ìiñòi”
09.20 Õ/ô “ß áóäó ÷åêàòè òåáå
çàâæäè”
×
12.25 Õ/ô “ß áóäó ÷åêàòè òåáå
çàâæäè”
06.00 “Ì/ô”
15.30 “Æäè ìåíÿ”
¨(U|N}z\zQ¥Q\~U|\w
¨(}\NÉ}N
¤K~QzNyw©
êîæíîãî”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨³\|^\xU©
Íîâèíè
21.00 Ò/ñ “Äóðíà êðîâ”
¨8K~\y/²µ+8\w©
22.50 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè”
¨qKzKv\|^w\N©
01.30 Õ/ô “Ãðîçîâèé ïåðåâàë”
11.00, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Äóðíà êðîâ”
¨qK~vu^\Qy}©
¨(U|N}z\zQ¥Q\~U|\w
¨p\}Éw\^K\w©
¤K~QzNyw©
¨³\|^\xU©
¨8Q|\y©
¨(}\NÉ}N
ICTV
êîæíîãî”
qz}NzNUw
¨³\|^\xU©
²K|zKv~U~\z~
22.50 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè”
01.40 Õ/ô “Âiðíiñòü”
·Ky}}~gz~
¨qK~vu^\Qy}©
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
¨p\}Éw\^K\w©
09.10 Ñïîðò
²K|zKv~U~\z~³U|Nwy
ICTV
%~}\wxU
(Qy^Q}~v^\~}
¸zU~K\x\^\~K
12.30, 13.20 Õ/ô “Âiêiíãè ïðîòè
8K~\yzQy\wwUN}U
ïðèáóëüöiâ”
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
·Ky}qQ~
²K|zKv~U~\z~
15.20, 16.10 Õ/ô “Ãëàäiàòîð”
nU Q~Uu^Kz|K
·Ky}oQU^
10.40 Õ/ô “Âáèòè ïîñëàíöÿ”
nU Q~Uu^Kz|K
·Ky}qQ~
21.25 Ò/ñ “Ïåñ-2”
13.20, 16.10 Ò/ñ “Íiêîíîâ i Êî”
(z\x\|KN\zK
17.40, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ-2”
00.35 Õ/ô “Âáèòè ïîñëàíöÿ”
·Ky}oQU^
02.35 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
22.25 Õ/ô “Îäèíàê”
03.35 Ñòîï-10
00.50 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
04.25 Ôàêòè
02.20 Ñòîï-10
(xK^\ y|U}Qv

(}|UoK ~{}\~
¨oNQx|Q|\x^Q©
04.25 Ôàêòè
¨oNQx|QNwK~\©
qz}NzNUw
¨sKzQ©

11.05 Õ/ô “Ìàìà ìèìîâîëi”
¨n}zKQyN}^KNQ~NUz©
¨oNQx|Q|\x^Q©
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
¨sKzQ©
¨(U|N}z\zQ|}
10.05 Õ/ô “Íåéìîâiðíi ïðèãîäè
L¾¬·LµÂL®®º½LÚÔ
QyN}^KNQ~N©
¨±KN}Q^ºQqU}©
¨qKzKvu\{\z\^w\u^\
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
NQyN©
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N© ¨±KN}Q^ºQqU}©
23.10 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”

¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N©
s\~K~\U

%xK
(xK^\ y|U}Qv
1UOa<UYP
05.45 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
s\~K~\U
06.45 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòàõ” %xK
07.40 Õ/ô “3000 ìèëü äî Ãðåéñëåíäà” 1UOa<UYP
10.10 Õ/ô “Êîðîëü âå÷iðîê 2”
06.35 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
12.00 Õ/ô “Îäíîêëàñíèêè 2”
06.55 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòàõ”
14.00 Õ/ô “Ïîõìiëëÿ ó Âåãàñi”
08.00 Ò/ñ “Äðóçi”
16.00, 19.00 Ðåâiçîð Êðàìíèöi
10.40 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
µKÉw~vK{Q~}
(Q^}^\g
µKÉw~vK{Q~}³\N} \
¤Çzz|Q~}Kz~\U
23.55 Õ/ô “Ïîõìiëëÿ ó Âåãàñi 2: Ç
22.10 Õ/ô “Ãîäçiëëà”
Âåãàñà â Áàíêîê”
00.50 Õ/ô “Ïîõìiëëÿ ó Âåãàñi 3”
(uQ^U~}ÇU

ÑÅÐÅÄÀ
17 ÒÐÀÂÍß
¤¢×¨
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
06.20, 07.15, 08.20, 13.15, 23.20,
00.15, 01.15 Ïîãîäà
oU|uQ^ \Ç\N\x
²KNg
³KNu\^}=J
(zU}\~Kv~
8K~\yu^\¶y^KÇ~
¶y^KÇ~K~KNwKy
10.00 Ò/ñ “Êðàñóíi Åäiò Óîðòîí”
sKNU|K~~¤KxU~Q}±U~UN}^Uz
¶y^KÇ~
13.25 Íàøi ãðîøi
14.05 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
(zU}\
A}\z|\wUgKÇ~"
ºy\K±Q^U³\uuU~N
17.20 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
²\z~~vx\y
suQ^ gzN}
²\z~¤}^K
³Q^ v~KNQU
(U|N}z\/~\
³^\{\\z~Q
21.30, 02.10 Íîâèíè. Ñïîðò
q¨s\\}vzQ^QNQ~
A^\~UyKpK~©
±Q{K\}
³U|Nwy
²\z~~vx\y
²\z~¤}^K
µQQzN}KzK¨²KK^(}\|\©
04.20 Ò/ñ “Òðàâìà”
oU~Q

×ÅÒÂÅÐ
18 ÒÐÀÂÍß

Ï’ßÒÍÈÖß
19 ÒÐÀÂÍß

¤¢×¨

¤¢×¨

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 04.10 Íîâèíè
+^KxU~QN
06.20, 08.20 ÀãðîÅðà
oU|uQ^ \Ç\N\x
²KNg
³KNu\^}=J
8K~\yu^\¶y^KÇ~
q¨¤^wNyU}K}K^¨¤^w~K ©
q¨¹QN~\}UQN~\
u\wQ^}/{wQ~£\NKoU}Q^©
q¨µU|QN}^\yUzÈz{Q~
(zQ^N}y©
q¨¤^w(u^\}z©
(U|N}z\/~\
14.05 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
²K|zQU^«q\U
¨+NQu^\¤^w©
A\yQv¹QwuU\~K}
NzU}
¹zQ^}U~K
6xzUv~
(gQw©²K}KUÉ(Q|Qy\
³^\{\\z~Q
³U|Nwy
²\z~~vx\y
²\z~¤}^K
suQ^ gzN}
04.20 Ò/ñ “Òðàâìà”
oU~Q

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00 Íîâèíè
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
r}}Éx
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
²KNg
µQ^}\^UKy\~
³KNu\^}=J
(zU}\~Kv~
8K~\yu^\¶y^KÇ~
qN(zU}~KNwKy¨8\u\zU|U
u^\AK~NUy©
10.00 Ò/ñ “Êðàñóíi Åäiò Óîðòîí”
qN¨³Uz|Q~~K¤\^QN\{\|~U©
(NuU~v~UzQ^N}Q}
(gQw©²K}KUÉ(Q|Qy\
14.05 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
oU^K²K|U¥x\z
A\x}
A}\z|\wUgKÇ~"
17.20 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
²\z~~vx\y
suQ^ gzN}
²\z~¤}^K
n\{K}^NyUU{^
³^\{\\z~Q
21.30, 02.10 Íîâèíè. Ñïîðò
q¨6|QNyK}^K{Q|U
y^zKzvNU|¨8NNy\vzQN~©
³U|Nwy
oU|uQ^ \Ç\N\x
1+1
±~Q}^~Q
²K|zQU^«q\U
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
04.20 Ò/ñ “Òðàâìà”
16.45, 19.30, 23.30, 01.45 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê q¨»Q|^yQ|^y©
1+1
ç 1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
¨±U~U~y©
16.45, 19.30 ÒÑÍ
¨(UwQv~U
1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
wQ\|^Kw©
ç 1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
Ðîêñîëàíà”
¨¹\}^zQNU©
16.45, 19.30, 23.35, 01.50 ÒÑÍ
¨±U~U~y©
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê ¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
21.00 Ò/ñ “Êîõàíà â÷èòåëüêà”
13.45 Ò/ñ “Ìàòóñi”
ç 1+1”
¨³^Kz\~KzK|©
¨(UwQv~UwQ\|^Kw©
¨¹\}^zQNU©
23.40, 01.55 Õ/ô “Íåáåçïå÷íà iëþçiÿ” 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. Ðîêñîëàíà”
¨±U~U~y©
¨8\NwU y\wUyKqU}©
13.45 Ò/ñ “Ìàòóñi”
×
¨oQU^~UvyzK^}K©
¨(UwQv~UwQ\|^Kw©
06.00 “Ì/ô”
¨oQU^~Uv¤Çz©
¨(UwQv~UwQ\|^Kw©
¨(U|N}z\zQ
¨+NyUw\NyKu^{\|z
17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
Ðîêñîëàíà”
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
Àðêòèöi”
¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
×
21.00 Ò/ñ “Êîõàíà â÷èòåëüêà”
Íîâèíè
¨6|^Q~~~K\NUu©
¨8K~\y/²µ+8\w©
06.00 “Ì/ô”
23.45, 02.00 Õ/ô “Ïðèíöåñà Ìîíàêî” ¨qKzKv\|^w\N©
¨(U|N}z\zQ
11.00, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Äóðíà êðîâ”
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
×
¨8Q|\y©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
06.00 “Ì/ô”
¨(}\NÉ}N
Íîâèíè
¨(U|N}z\zQ¥Q\~U|\w
êîæíîãî”
¨8K~\y/²µ+8\w©
¤K~QzNyw©
¨³\|^\xU©
¨qKzKv\|^w\N©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
22.50 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè 2”
11.00, 12.25 Ò/ñ “Äóðíà êðîâ”
Íîâèíè
¨¶y^KÇ~KKx}KUN}\^U©
¨8Q|\y©
¨8K~\y/²µ+8\w©
¨qK~vu^\Qy}©
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
¨qKzKv\|^w\N©
¨p\}Éw\^K\w©
¨³\|^\xU}~©
11.00, 12.25 Ò/ñ “Äóðíà êðîâ”
22.00 Õ/ô “Áóäèíîê äëÿ äâîõ”
ICTV
¨(U|N}z\zQ¥Q\~U|\w
¡ÀÓ¬Ü¸¹´ÂËÓ£º¼¹´Á
äðîçäiâ””
¤K~QzNyw©
8K~\yzQy\wwUN}U
¨¶y^KÇ~KKx}KUN}\^U©
¨8Q|\y©
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
04.25 “Æäè ìåíÿ”
¨(}\NÉ}N
²K|zKv~U~\z~
êîæíîãî”
(Qy^Q}~v^\~}
ICTV
¨³\|^\xU©
¡ÀÓ¼ºÄº®´µ»ºÚ³°Ô
21.00 Ò/ñ “Äóðíà êðîâ”
¸zU~K\x\^\~K
·Ky}qQ~
22.50 Ò/ñ “Äîÿðêà ç Õàöàïåòiâêè 2”
13.30, 16.10 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”
8K~\yzQy\wwUN}U
01.30 Õ/ô “Òàíãî ñìåðòi”
17.45, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ-2”
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
¨³\|\^\UzKNU©
·Ky}oQU^
²K|zKv~U~\z~
¨qK~vu^\Qy}©
/~NKv|Q^
/~NKv|Q^
¨p\}Éw\^K\w©
22.25 Õ/ô “Ìèñòåöòâî âiéíè”
10.45, 13.20 Õ/ô “Ìèñòåöòâî âiéíè”
00.40 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
¨³\|^\xU©
·Ky}qQ~
02.05 Ñòîï-10
13.35, 16.10 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”
ICTV
(}|UoK ~{}\~
17.45 Ò/ñ “Ïåñ-2”
04.25 Ôàêòè
·Ky}oQU^
¸zU~K
qz}NzNUw
%~}\wxU
\x\^\~K
qQ \
8K~\yzQy\wwUN}U

23.50 Õ/ô “Ïîäâiéíèé ÊÎÏåöü”
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
01.45 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
²K|zKv~U~\z~
¨oNQx|Q|\x^Q©
03.05 Ñòîï-10
10.55, 13.20 Õ/ô “Îäèíàê”
¨oNQx|QNwK~\©
·Ky}qQ~
¨sKzQ©

13.30 Ò/ñ “Íiêîíîâ i Êî”
¨±KN}Q^ºQqU}©
15.10, 16.10 Ò/ñ “Êðèìiíîëîã”
07.50 Õ/ô “Äàìñüêå òàíãî”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
17.45, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ-2”
09.40 Õ/ô “Ðiâíÿííÿ ëþáîâi”
¨¿N\^\wNNz\{\
·Ky}oQU^
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
}UK©
18.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
(Qy^Q}~v^\~}
¨6|~KzNUg©
¡ÀÓ¼ºÄº®´µ»ºÚ³°Ô
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N© ¨A\\N}y©
00.40 Õ/ô “Äàíèëî - êíÿçü
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N©

Ãàëèöüêèé”

02.20 Ñòîï-10
s\~K~\U
(}|UoK ~{}\~
s\~K~\U
%xK
04.20 Ôàêòè
%xK
05.10 Õ/ô “Ìà÷óõà”
1UOa<UYP
07.05 Õ/ô “Áàçà Êëåéòîí”

06.02 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
³\\z~y
06.55 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòàõ”
¨oNQx|Q|\x^Q©
12.45 Õ/ô “ßäðî Çåìëi”
08.00 Ò/ñ “Äðóçi”
¨oNQx|QNwK~\©
15.15 Õ/ô “Ãîäçiëëà”
¨sKzQ©
19.00 Õ/ô “Îñòàííié âîëîäàð ñòèõié” ¤Çzz|Q~}Kz~\U
(Q^}^\g
¨±KN}Q^ºQqU}©
¤Çzz|Q~}Kz~\U
(uQ^U~}ÇU
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
22.10 Õ/ô “Õâèëÿ”
22.00 Õ/ô “Âåðòèêàëüíèé ðóáiæ”
00.15 Õ/ô “Âîâ÷å ëiãâèùå”
¨±KN}Q^ºQqU}©
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N© 02.00 Õ/ô “Íåéìîâiðíèé áëîêáàñòåð” 00.15 Õ/ô “Õâèëÿ”

ÑÓÁÎÒÀ
20 ÒÐÀÂÍß
¤¢×¨
¶u^\N}\^Ux}}
06.30, 07.00, 08.00, 22.45, 23.20,
00.00, 01.15 Ïîãîäà
³U|Nwy
%{^\+^K³U|Nwy
ºQygK^y^KÇ~
08.05 Ñìàêîòà
s\\}v{NKy
µQQwK{K~
09.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
A}\z|\wUgKÇ~"
A\x}
·\yYcaUNqU}
11.50 Õ/ô “Ëþáèé äðóã”
¤~{KcJ
¹\\zUvyx(u\^}
¹\\zUvyx
A\yQv¹QwuU\~K}NzU}
³UzU~K
n\{K}^NyUU{^
19.50 Íîâèíè
±Q{K\}
oU~Q
(zU}[ZXUZP
r}}Éx
²KNg³U|Nwy
±~Q}^~Q
µz¨µ^U|QK~Uu\|^©
oU^K²K|U¥x\z

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ
06.45 “Ãðîøi”
¨(~U|K~\yogU|~v©
¨(zU}NyQ}}©
¨6|^Q~~~K\NUu©
12.25 Ò/ñ “Êîõàíà â÷èòåëüêà”
¨oQU^~UvyzK^}K¨
¨8\NwU y\wUyK©
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
¨oQU^~UvyzK^}Kµ^U©
¡ÀÓL¾±¼Åº¯ºµ°¬Ü
âåðåñ”
¨+NyUw\NyKu^{\|z
Àðêòèöi”

Засновники: Тернопільська районна
державна адміністрація, Тернопільська районна рада.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
ТР №186 від 31.10.1995.

Адреса редакції:
м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.
Еmail: podilske_slovo@ukr.net
Розрахунковий рахунок:
26003250972001 ТФ КБ Приватбанк
міста Тернопіль, МФО 338783,
ідентифікаційний код 02475351.

¤¢×¨
(zU}u^Kz\NKz«
06.30, 07.00, 08.05, 21.30, 23.20,
00.00, 01.15 Ïîãîäà
²KNg
oU|uQ^ \Ç\N\x
r}}Éx
08.10 Ñìàêîòà
³KNu\^}~vNQ^zUN
µQQwK{K~
o K~zK~~uKw«}UQ^}z
u\U}~g^Qu^QNUv
q¨¤Q~{U^(\^\y|~Uz
Nz\x\|©
q
±N}QyUUN}\^UÇ
µQK}^K~UNQ\~
q¨³\zQ^~U}wQ~UºQzQ~yK©
13.20 Õ/ô “Æèâà”
qN¨(K|\zUNyK^x©
q¨6N}K~~u\Ç|yK|\|\w©
A\yQv¹QwuU\~K}NzU}
±K}K}ÉwUNQ
q¨¹QN~\}UQN~\
u\wQ^}/{wQ~£\NKoU}Q^©
³Q^ K uK}K
21.00 Íîâèíè
A\yQv¹QwuU\~K}NzU}
·U~K
(zU}[ZXUZP
µQ^}\^UKy\~
oU|uQ^ \Ç\N\x³U|Nwy
q¨±UNQuKw«}UnyUz~©
³86·/¥%¤µt¤%¤%²%¥¶

1+1

07.00 ÒÑÍ
¨(~U|K~\yogU|~v©
¨¥\}\sKxKzK©
09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
¨²K~\Kg©
¨(zU}~Kzz\^U}/~|U©
13.45, 15.00, 16.05, 17.25 “Ñâiò
~Kzz\^U}/~|\~QU©
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Свята брехня

Невигадана історія

Подільське

Це було у 80-х роках минулого століття. Дві жінки-селянки пізно ввечері, попоравши
господарку, нарешті змогли посидіти за чаєм та вилити одна одній наболіле. Обидві
рано овдовіли, самотужки ростили синів, а нині чекали їх із війська.

Син Катерини служив в одній
із військових частин на Львівщині. Завжди скаржився матері
на важкі умови та погане харчування. Катерина тримала корову,
порося, птицю. Тож її улюблений синочок завжди мав молоко, сметанку, сир, свіже яйце.
У неділю різала мамуся молоденького когутика та робила домашні макарони. Бо так її Юрасик звик. А нині писав листи й
розповідав про важкі солдатські
будні, «кирзову» кашу на сніданок та якусь баланду на обід. Від
цього боліло материнське серце
та обливалося кров’ю. Як тільки
могла, виривалася з виру вічної
роботи, готувала синові, на її
думку, прості сільські, але дуже
дорогі презенти. Вудила ковбасу
й шинку, готувала сальцесони,
начиняла гречкою качку, запікала зо дві курочки та ще багато
чого смачненького. Те все густо
обкладала кропивою, загортала у газети й везла в частину до

сина. Якийсь час від Юрася не
було листів, а потім він знову
продовжував скаржитися.
— І що там в тій армії робиться, чим вони думають, що
не можуть хлопців нормально
годувати? — витирала фартухом
сльози Катерина. — Мій Юрчик
там голодує. А ще мусить набігатися. Як їх там ганяють, ти би
знала. Кожен день о 6 ранку –
підйом, потім заняття. Муштра,
а не армія.
— Не нам про це судити, Катрусю, — заспокоювала подружку друга жінка.
Її син Микола служив під Москвою. Писав зрідка. Ні на що не
скаржився. Завжди казав, що у
нього все добре, що служба, хоч і
триває два роки, але ж не вічність.
І не треба матері хвилюватися,
адже захист Вітчизни – святий
обов’язок кожного чоловіка. Його
покійний батько служив аж три
роки, і нічого. Тож і син відслужить гідно й повернеться додому.

— Твоєму, Ганю, напевне, легше, — роздумувала Катерина.
— Все ж таки в столиці. А там
мусить бути краще. І харчі, і порядки. Це мій, бідний, мучиться.
Хай би вже скоріше Юрасик повернувся…
І таки діждалася Катерина —
Юрко демобілізувався, повернувся в рідне село. А от Миколи
все не було. У листі до матері
повідомив, що йому пропонують залишитися, як тоді казали,
«сверхсрочником» на дуже вигідних умовах. Писав, що мама
Ганна все зробила, щоб поставити його на ноги, вивчила, вигодувала. Тож тепер синівський
обов’язок – гідно віддячити
неньці. Плакала від таких слів
мати, але це були сльози щастя,
що дуже хорошим виріс її Микола. А як би радів батько, якби
був живим. Тому Ганна заспокоїлася, все віддала у руки Божі. У
роботі минали дні, тижні, місяці. Мати чекала…
Через якийсь час селом розійшлися чутки, що Микола воює
в Афганістані. Не вірила, однак
прокидалася ночами, молилася.
Так боліло материнське серце.
Але не вірила. Написала Миколі
листа і запитала, де він насправді. Син відповів, що в Москві.
Але розмови в селі не вщухали.
(Завжди дивуюсь, як жива людська пошта, долаючи відстані,
доносить до людей інформацію).

І вірила Ганна синові, і не вірила. Написала ще раз. Довго чекала відповіді. Нарешті отримала
листа, у якому Микола, що йому
було не притаманно, до дрібниць описував свою теперішню
службу. Розповідав, що тепер
майже нічого не робить. Має у
підпорядкуванні солдатів. Часу
багато. Дозволяють виїжджати
в місто. Просив не турбуватися.
Навіть під великим секретом написав, що має в Москві дівчину,
їздить до неї, що любляться. Довідавшись про це, мати трохи
заспокоїлася. Звичайно, погано,
що її син крутить голову якійсь
дівчині десь далеко в Росії, але
все ж не війна. Та чому ж душа
її не на місці, чому тривожно
прокидається щоночі? Молиться, щоб не наробив помилок, не
оступився, не знеславив дівчину, не залишив дитя без батька.
Якось про це сказала своїй подрузі Катерині. А вона, замість
заспокоїти, почала:
— А я відчувала, Ганю, що твій
мовчун щось утне. У тихому болоті чорти водяться. А ти знаєш,
як ті офіцери п’ють та гуляють? І
твого Миколу, бач, привчили потихеньку. А я свого Юрка пильнувала. Боже, нащо твій пішов
тим «сверхсрочником»? Та ти не
знаєш, що в тій армії зараз діється. Словом, не заздрю я тобі…
За якийсь час отримала Ганна
листа-подяку від командира за

хороше виховання сина, який
нині виконує свій інтернаціональний обов’язок у Афганістані. За мужність і героїзм Миколу нагородили орденом. Через
тиждень минає час його служби,
і він повертається додому. Тож
зустрічайте героя.
Коли Микола приїхав живийздоровий додому, то лише тоді
розповів, що після двох років
служби у війську сам попросився в Афганістан. А мамі не хотів
казати правду, щоб не тривожилася.
— То у тебе не було дівчини
в Москві? — чомусь саме те запитала Ганна, обнімаючи змужнілого сина.
— Ні, мамо, я полюблю українку, як ви навчали. Пробачте,
що обманював вас стільки часу.
Невдовзі Микола одружився,
один за одним народилося троє
діточок. Ганна у клопотах забула
про минулі переживання. Нині
вже і правнуками тішиться.
Зовсім по-іншому склалася
Юркова доля. Нині йому йде
шостий десяток. Живе сам —
поки була жива, Катерина доглядала його, як маленького, готувала їсти, прала, бо достойної
пари для її кровинки не було.
А коли матері не стало, Юрко
спився. Пробував свататися до
самотніх жінок у селі, але нікотра за нього так і не пішла…

материнка не рекомендується під
час вагітності.
Любить напівзатінені місця, однак добре росте й на сонці. Розмножують або діленням куща (таку
процедуру, зазвичай, проводять в
кінці літа), або насінням.

А ще — це хороший імуномодулятор і відмінний природний антидепресант.
Садити краще на сонці. У тіні
звіробій буде рости, але дуже повільно.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Паради до часу | Скарби зеленої аптеки

Чайна клумба
Уже на завершенні садіння городніх культур. Оглядаючи засаджені ділянки, господарі сподіваються на гарний урожай. А господині поспішають прикрасити обійстя розмаїтими квітниками,
аби своєю красою тішили погляд і чарували запашним ароматом. Нині стало популярним розміщувати на клумбах лікарські рослини. Ідея ця не нова, а бере початок з монастирських садів,
де з незапам'ятних часів лікарські й пряні трави були обов’язковим елементом декоративної
композиції. Пропонуємо і вам, шановні читачі, виростити на власній ділянці запашні і корисні
трави для смачних і оздоровчих чайних напоїв.

Меліса

Ця рослина є чудовою добавкою до чаю. Вона має природний
лимонний запах. Її використовують для лікування шлунка, печінки, жовчного міхура, як заспокійливий засіб при неврастенії й
безсонні, як зміцнювальний після
застудних та інфекційних захворювань.
Мелісу легко вирощувати,
оскільки вона є невибагливим сусідом. Любить сонячні відкриті ділянки. Зазвичай, сіють по периметру клумби або вздовж бордюру.
Розмножують діленням куща або
насінням.

М’ята перцева

Її аромат — найсильніший
серед усіх видів. Ця лікарська
рослина багата на вітамінами А
і С, марганець, містить ефірну
олію, дубильні речовини і корисні гіркоти. Чай із м'яти перцевої
— ефективний шлунковий засіб при нудоті, нападах блювоти,
шлунково-кишкових захворюваннях, має жовчогінну й злегка послаблюючу дію. Особливо дієвою
є комбінація перцевої м'яти з ромашкою (1:1).
М’ята не вибаглива, добре росте в тіні, тому прекрасно підійде,
наприклад, для створення пишного ароматного килима навколо дерев або в тінистих куточках саду.
М'яту розмножують розсадним
способом або діленням куща.

Ромашка лікарська

Чай із ромашки має слабкий яблучний присмак, жовчогінний, збуджує апетит, знімає
спазми мускулатури шлунковокишкового тракту, швидко тамує
біль, заспокоює. Застосовують
при гастритах, гепатитах, холециститах, колітах, циститах, підвищеній кислотності шлункового
соку, виразковій хворобі шлунка і
дванадцятипалої кишки.

Лаванда

Чай із лаванди має гарний
світло-зелений колір і приємний
квітковий аромат. Він діє заспокійливо на центральну, а також
на нервову систему дихальних
шляхів. Використовують при неврастенії, мігрені, невралгічних
болях, стресах, безсонні і як жовчогінний засіб. Завдяки наявності
дубильних речовин дієвий при
проносах.

Чебрець

Дуже запашний невисокий
вічнозелений чагарник. Чай із
чебрецю має сильний пряний
аромат. Він заспокоює судомний
кашель, лікує хронічні і гострі
бронхіти, пом'якшує напади астми, збуджує апетит, покращує
травлення, усуває бродіння і
спазми. Застосовують для лікування верхніх дихальних шляхів,
при безсонні, порушенні травлення, метеоризмі.

Шавлія

Цвітіння припадає на червень.
Розмножується насінням. Любить
світло й тепло. Чудові блакитні й
бузкові квіти, зібрані в колосся,
та сиві листки, опущені до землі,
стануть окрасою аптечної клумби.
Кущі шавлії можна формувати, тобто за допомогою стрижки надавати
їм будь-якої форми. А поєднання з
трояндами вважається класичним.
Чай із шавлії поєднує слабкий
присмак ананаса і м'яти. Він допомагає при запальних процесах в
порожнині рота і горлі, діє заспокійливо, знижує потовиділення,
оздоровлює шлунок і кишечник.

Календула (нагідки)

Чайним сумішам надає гарного
кольору. Ця рослина має антисептичну, протизапальну, заспокійливу, жовчогінну й спазмолітину дію.
Крім того її яскраві помаранчеві
квіти позитивно впливають на настрій і прикрасять будь-який квітник. Календула — однорічна рослина, розмножується насінням.

Материнка

Обов'язково посадіть цю лікарську рослину. Це не тільки
користь, а й ароматна насолода.
До того ж її красиві квіти милують око. Чай з материнкою — це
цілющі ласощі. Його вживання
посилює секрецію різних залоз
організму, підвищує перистальтику й тонус кишечника. Зауважте:

Дивосил (оман)

Із дивосилом будь-яка квіткова
композиція буде привабливою.
Його яскраві квіти, схожі на мінісоняшники, будуть радувати в
липні-серпні. Любить світло, тепло
і воду. Але часто поливати його не
слід. Завдяки дуже розвиненій кореневій системі оман не залишається без вологи навіть у спеку.
Відвар оману знімає спазми
шлунково-кишкового тракту і
посилює утворення жовчі. Також
його застосовують при хронічних
захворюваннях дихальних шляхів: бронхітах і трахеїтах.

Звіробій

«Трава від 99 хвороб» — так
називали звіробій на Русі. Чай застосовують як в'яжучий, дезинфікуючий і протизапальний засіб,
при захворюваннях шлунковокишкового тракту, головним чином гострому і хронічному коліті.

Ехінацея

Це справжня окраса саду. Ця
рослина своїми великими, елегантними, яскравими квітами
може затьмарити інші квіти.
Ехінацея — відомий засіб для
зміцнення імунної системи. Чаєм
з ехінацеї лікують виразку шлунку, нормалізують артеріальний
тиск і покращують стан організму
загалом. Його рекомендують при
застуді, грипі, зараженні крові або
захворюваннях сечового міхура,
а також для нейтралізації впливу
важких металів і фунгіцидів.
Ехінацея волого- і теплолюбна
рослина. Оптимальним і економічно вигідним способом розмноження є безпосередній посів
насіння у грунт. Цвіте і плодоносить, починаючи з другого року
вегетації.
Трав’яні чаї можна готувати зі
свіжої сировини, а також заготувати на зиму.
Будьте здорові!

слово
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Бокс

Спортивний калейдоскоп

Молодість побила досвід

Футбольний клуб «Нива» (Тернопіль)
оголосив конкурс на створення нової
клубної емблеми. Головна вимога до конкурсних ескізів — виконання емблеми у
традиційних кольорах клубу — жовтому та
зеленому. Свої варіанти необхідно надіслати на електронну адресу клубу fcnyva1978@
gmail.com Автор емблеми, яка буде затверджена керівництвом «Ниви», гарантовано
отримає грошову винагороду. Детальнішу
інформацію можна отримати за номером
телефону: (097) 636-12-34.

У глибині душі закрадалися підозри, що так може бути. Але мільйони українців
усе-таки вірили в позитивний сценарій. Проте сталося найгірше. 27-річний
Ентоні Джошуа переміг 41-річного Володимира Кличка, вигравши титули WBA
Super, IBF, IBO і ставши новою зіркою надважкої ваги. За цим видовищним боєм
на легендарному «Вемблі» стежили 90 тисяч глядачів.
Перші раунди суперники провели у розвідці, уникаючи ризиків. Найгарячіше стало
на екваторі двобою. На початку 5-го відтинку
зустрічі британець провів серію атак, відправивши Кличка в нокдаун. А вже в наступному раунді в нокдауні побував Джошуа. Після
цього Володимиру необхідно було доводити
справу до перемоги, але українець вирішив
не ризикувати і, як виявилося, даремно.
Кульмінаційним вийшов 11-й, чемпіонський раунд, на який Ентоні вийшов, ніби

бій щойно розпочався. Британський боксер
несподіваним аперкотом знову відправив
Кличка в нокдаун. Українець підвівся, але
Джошуа провів ще декілька точних ударів,
затиснувши суперника біля канатів, що змусило рефері зупинити бій, зафіксувавши 19ту поспіль дострокову перемогу британця.
Однак варто зазначити, що попри поважний, як для боксу, вік Володимир перебував
у хорошому фізичному і функціональному
стані, але перемагати молоді таланти він уже
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не в змозі. За такої ситуації реванш Кличкумолодшому не потрібен. Як би сумно це не
звучало, але на «Вемблі» завершилася епоха
братів Кличків...
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Футбольні чемпіонати

Старт у Великій Березовиці

Минулої суботи на стадіоні у Великих
Гаях тернопільська «Нива» в рамках аматорської першості України поступилася
лідеру чемпіонату — волочиському «Агробізнесу» з рахунком 0:2. Два голи «зеленожовті» пропустили ще в першому таймі
(один із пенальті). Наразі тернополяни займають 9-ту сходинку турнірної таблиці
серед 11-ти команд-аматорів.

Минулої неділі на стадіоні у Великій Березовиці, де домашні матчі проводить представник Тернопільського
району «ДСО-Поділля», відбулося офіційне відкриття нового сезону обласного чемпіонату з футболу. Спортивне дійство не зіпсувала навіть дощова погода. У кращих європейських традиціях футболістів під час виходу
на поле супроводжували діти.
У цьому протистоянні господарі здобули
впевнену перемогу над ФК «Козова» — 3:0.
Початок розгрому гостей заклав Олексій
Литовченко, пройшовши на лівому фланзі трьох опонентів і потужно пробивши з
лівої у «дев’ятку». Згодом він майстерно
головою скинув шкіряного під удар у район одинадцятиметрової позначки Артему
Вітовичу, який подвоїв перевагу в рахунку. Крапку в зустрічі прицільним ударом у
верхній кут воріт поставив Станіслав Ски-

біцький. У перерві матчу організатори провели серед уболівальників конкурс, переможець якого отримав футбольний м’яч.
До слова, відтепер кожен шанувальник футболу зможе переглянути результати і статистичні дані обласної першості, а також найактуальніші футбольні
новини Тернопільщині на сайті ffternopil.
com, де інформація публікується оперативно. Результати інших матчів 2-го
туру серед учасників вищої ліги — «Про-

грес» (Заліщики)-«Кременець-Академія»
4:0, «Бережани»-«Колос» (Зборів) 2:0,
«Агрон-ОТГ» (Великі Гаї, Тернопільський
район)-«Кристал» (Чортків). Матчі 3-го
туру в першій лізі — «Трибухівці» (Бучацький район)-«Скала-Айва» (СкалаПодільська) 2:4, «Збараж»-«Шумськ» 1:1,
«Скалат»-«Тривалети»
(Кременецький
район) 1:1, «Нива» (Теребовля)-«Збруч»
(Підволочиськ) 2:1, «Тернопіль-Педліцей»«Грабовець» (Тернопільський район) 3:1.

Боротьба лише розпочинається

В останню неділю квітня стартував новий сезон чемпіонату Тернопільського району з футболу. Як і торік,
він проводитиметься у трьох лігах. У вищій лізі виступатиме лише десять команд, оскільки багаторазові
чемпіони району — футболісти з Грабівця — заявилися на чемпіонат області, а команда з Дичкова через
фінансову нестабільність гратиме в нижчому дивізіоні. З цього сезону ігри у вишці будуть обслуговувати по
три арбітри, призначені суддівською колегією.

У першій лізі залишилося 12 команд,
хоча і тут відбулася ротація. В останній
момент футболісти Смиківців вирішили
не підвищуватися в класі, а залишитися
в другій лізі. Рішенням виконкому Тернопільської районної федерації їх місце
зайняв колектив із Мишковичів. У третьому за силою дивізіоні змагання відбуватимуться за минулорічною схемою:
дві групи по вісім команд, а на другому
етапі стикові зустрічі.
Результати ігор стартових двох турів
— вища ліга: Дубівці – Велика Березовиця 4:2, Біла – Острів 1:1, Залізці – Вели-

кий Глибочок 2:1, Великі Бірки – Озерна
4:0, Шляхтинці – Плотича 0:0; Дубівці –
Острів 3:2, Велика Березовиця – Біла 1:0,
Озерна – Шляхтинці 1:4, матчі Великий
Глибочок – Великі Бірки, Плотича – Залізці перенесено; перша ліга: Білоскірка
– Малий Ходачків 4:1, «Динамо» (Тернопіль) – Соборне 3:0, Забойки – Товстолуг
1:2, Байківці– Прошова 1:6, Велика Лука
– Івачів 3:3, Мишковичі – Пронятин 2:2;
Соборне – Білоскірка 3:2, Малий Ходачків – «Динамо» 2:2, Прошова – Забойки
2:1, Товстолуг – Байківці 1:1, Пронятин –
Велика Лука 0:1, Івачів – Мишковичі 7:2.

Друга ліга (група А): Петриків –
Острів-2 3:1, Гаї-Шевченківські – Кутківці 3:1, Драганівка – Чистилів 0:1, Домаморич – Козлів 4:2; Кутківці – Острів-2
3:2, Петриків – Гаї-Шевченківські 1:2,
Козлів – Драганівка 1:3, Чистилів – Домаморич 0:0, (група Б): Лозова – Великі
Гаї 1:2, Дичків – Баворів 3:1, Стегниківці – Смиківці 0:2; Баворів – Лозова 5:2,
Великі Гаї – Дичків 1:0, Смиківці – Курники 8:0, Настасів – Стегниківці 0:0. Поєдинок між Курниками і Настасовом перенесено.
На фінішну пряму вийшов Кубок
Тернопільської райради ФСТ «Колос».
У півфінальних зустрічах зафіксовані
такі результати: Біла – Домаморич 4:0,
Шляхтинці – Великий Глибочок 4:1.
Утретє за останні шість років у фіналі
турніру на стадіоні села Товстолуг зійшлися футболісти з Білої і Шляхтинців.
Цього разу Кубок завоювали шляхтинецькі спортсмени, здолавши опонентів
із рахунком 5:1. Героєм протистояння
став Іван Ясенко, який забив усі п’ять
голів.
Юрій БУЧИНСЬКИЙ, заступник голови
Тернопільської районної федерації футболу.

Календар першого кола другої ліги
3-ий тур, 14 травня
Група А
Острів-2 – Чистилів
Гаї-Шевченківські – Козлів
Драганівка – Петриків
Домаморич – Кутківці
Група Б
Лозова – Настасів
Дичків – Смиківці
Курники – Великі Гаї
Стегниківці – Баворів
4-ий тур, 21 травня
Група А
Козлів – Острів-2

Чистилів – Гаї-Шевченківські
Кутківці – Драганівка
Петриків – Домаморич
Група Б
Смиківці – Лозова
Настасів – Дичків
Баворів – Курники
Великі Гаї – Стегниківці

Група Б
Лозова – Курники
Дичків – Стегниківці
Великі Гаї – Настасів
Баворів – Смиківці

6-ий тур, 4 червня
Група А
Домаморич – Острів-2
5-ий тур, 28 травня
Драганівка – Гаї-Шевченківські
Група А
Чистилів – Кутківці
Острів-2 – Драганівка
Козлів – Петриків
Гаї Шевченківські – Домаморич Група Б
Петриків – Чистилів
Стегниківці – Лозова
Кутківці – Козлів
Курники – Дичків

Настасів – Баворів
Смиківці – Великі Гаї
7-ий тур, 11 червня
Група А
Острів-2 – Гаї-Шевченківські
Петриків – Кутківці
Драганівка – Домаморич
Чистилів – Козлів
Група Б
Лозова – Дичків
Великі Гаї – Баворів
Курники – Стегниківці
Настасів – Смиківці

Тим часом у «Ниві» відбулися кадрові
ротації. Розташування клубу покинув півзахисник Ігор Кохман, який продовжить
кар’єру у складі віце-чемпіона Тернопільщини «Агрона ОТГ» із Великих Гаїв. Він провів за «зелено-жовтих» 39 матчів і забив 6
голів, а торік став володарем Кубка Тернопільської області. Натомість «нивівці» підсилилися 20-річним голкіпером, уродженцем
Полтавщини Сергієм Гарусом і 18-річним
захисником, вихованцем львівського футболу Віталієм Заторським (на фото). Сергій раніше виступав у районних змаганнях і
чемпіонаті Полтавщини, минулого року захищав кольори команди «Геліос-Академія»
(Харків). Попереднім клубом Віталія була
вінницька «Нива», у складі якої він провів
6 поєдинків у другій лізі. Крім цього, Заторського викликали до складу збірної
України U-16 та заявляли на два поєдинки
відбору на чемпіонат Європи.
У зв’язку з незадовільними результатами головного тренера тернопільської
«Ниви» Петра Бадла ще до матчу з «Агробізнесом» відправили у відставку. Зараз
його обов’язки тимчасово виконує спортивний директор клубу Самір Гасанов. Екснаставник «нивівців» недовго залишався
без роботи. Відтепер він тренуватиме ФК
«Тернопіль». Нещодавно «муніципали» офіційно представили нового коуча на Тернопільському міському стадіоні, після чого
під його керівництвом відбулося перше
тренування гравців.
Дебютну гру в якості головного тренера «Тернополя» Петро Бадло програв.
У понеділок, 8 травня, його підопічні на
власному полі поступилися «Полтаві». Єдиний гол у зустрічі тернополяни пропустили
з пенальті у другій половині першого тайму. Нагадаємо, «Тернопіль» із 14-ма очками
за 5 турів до завершення чемпіонату замикає турнірну таблицю.
Футболісти донецького «Шахтаря»
достроково стали чемпіонами України
сезону-2016/2017 років, обігравши минулими вихідними луганську «Зорю» з рахунком 3:2. Це вже десяте «золото» «гірників»
у національній першості. Частіше тріумфували лише київські «динамівці» — 15 чемпіонських титулів. Ще одного разу золоті
медалі вибороли гравці сімферопольської
«Таврії». Результати інших матчів звітного
туру: «Волинь»-«Ворскла» 0:1, «Олімпік»«Чорноморець» 1:0, «Сталь»-«Карпати»
2:1, «Зірка»-«Дніпро» 1:1, «Динамо»«Олександрія» 6:0.
У фіналі Ліги чемпіонів 3 червня на
стадіоні «Міленіум» у Кардіфі зіграють
«Ювентус» (двічі переміг у півфінальних
зустрічах «Монако» 2:0, 2:1) і мадридський
«Реал» (у першій грі переміг «Атлетіко» 3:0,
у матчі-відповіді поступився 2:1).
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Пора на шашлики

Все буде смачно

Нарешті весна вступила в свої законні права. На дворі тепло, все цвіте і буяє, городи і грядки посаджено, тож, беріть із собою друзів та родичів і з чистою совістю — на
шашлики! А щоб шашлик був смачним, м’ясо потрібно правильно підготувати. Свіже
м’ясо не маринують — немає необхідності, його можна за годину-півтори натерти сіллю,
перцем і дрібно шинкованою цибулею. А ще, щоби м'ясо було м'яким i соковитим, його
можна на кiлька годин залити квасним молоком, мiнеральною водою або соком кiлькох
лимонiв. Якщо додаватимете вино, то лише біле, оскільки від червоного м’ясо при смаженні набуває не зовсім приємного кольору.

«Каламбур»

З яловичини

Інгредієнти: 500 г м'яса
(вирiзки), 12 цибулин, 12 свiжих
грибiв, вино, сiль та перець.
Спосіб приготування. М'ясо
порiзати на кубики, злегка
вiдбити та скропити вином. Цибулю порiзати на четвертинки.
На шампури вперемiш настромити шапочки грибiв, четвертинки цибулi та шматочки м'яса.
Смажити 10 хвилин на сильному вогнi, постiйно повертаючи.
М'ясо має бути трошки недопечене. Шашлики подавати iз зеленою цибулею.

Із баранини

Інгредієнти: 1,25 кг баранини,
300 г молодого свинячого сала,
1 кг болгарського перцю, 250 г
цибулi, сiль та перець до смаку.
Спосіб приготування. Очистити м'ясо вiд кiсток, порiзати
на шматки середньої величини, сало — тонкими скибками,

перець — на половинки. Усе
почергово настромити на шампури, посолити та поперчити i
пiдсамажити чи спекти. Якщо
готували шашлик удома, скиньте його в кастрюлю з цибулею i
добре перемiшайте.

Зі свинини

Інгредієнти: 1 кг свинини, болгарський перець, 100 г цибулi, по
5 г меленого i духмяного перцю,
сiль.
Спосіб приготування. М'ясо
порiзати на шматочки прямокутної форми, додати сiль та перець
i перемiшати. На шампур настромити шматки м'яса, перцю i
цибулi. Смажити, повiльно перевертаючи.
Гурманам рекомендуємо 1 кг
м'яса залити на нiч густим томатним соком (0,5 л) або бiлим вином. Подавати шашлик із свіжими овочами, зеленню, лимоном,
маслинами.

Інгредієнти: 600 г баранини,
250 г свинячої печiнки, 200 г грудинки, 6 цибулин, 6 помiдорiв, 2
ст. л. бiлого вина, чайна ложка
гiрчицi, зубчик часнику, оцет,
олiя, аджика, сiль, перець, зелень
петрушки.
Спосіб приготування. Баранину порiзати на кубики, злегка
вiдбити, посолити, поперчити,
скласти у глиняний або фарфоровий посуд, посипати петрушкою,
скропити оцтом i залишити на 2-3
днi. Печiнку вимочити у молоцi,
нарiзати кубиками, грудинку —
тоненькими скибочками, цибулю
та помiдори — четвертинками.
Настромити вперемiш на шампури, скропити олiєю, розтертою
з гiрчицею, вином, потовченим
часником та аджикою. Смажити 15-20 хвилин. М'ясо має бути
трошки недопечене.

Баранячий
шашлик — кебаб

Інгредієнти: 1 кг баранини без
кiсток, 350 г цибулi, 5 г чорного
меленого перцю, зелень петрушки
i сiль до смаку.
Спосіб
приготування.

Нарiзати м'ясо шматками, посолити та перемiшати з грубо накраяною цибулею i дрiбно насiченою
петрушкою та перцем. Це все має
постояти добу у холодному мiсцi.
Потiм м'ясо настромити на шампури i готувати (на сковорiдцi або
ж на мангалi).

«Екзотик»

Інгредієнти: 1 кг свинини, 1
банка консервованих ананасiв,
сiль, перець, помiдори.
Спосіб приготування.
В
емальований посуд покласти
порiзане на кубики м'ясо почергово з кiльцями ананасiв. Усе
це посолити, поперчити, залити
ананасовим соком i залишити на
нiч. Потiм почергово настромити
на шампури шматки м'яса, ананаси та кiльця помiдорiв

Лаваш грузинський

Інгредієнти: 350 г борошна,
40 мл води, 32 г свіжих дріжджів,
чайна ложка солі, цукор.
Спосіб приготування. Дріжджі розчинити у теплій воді, додати трішки борошна і цукру.
Дати суміші постояти годину.
Борошно просіяти, перемішати

Вмиває кішка кошенят,
Вмиває кізка козенят.
Мене водою з милом
Щоранку мама миє.
І чистим сонечко встає
Щодня з-за небокраю…
І в нього, мабуть, мама є,
Бо хто ж його вмиває?
Анатолій Костецький.

Мама

Ще в колисці немовля
Слово «мама» вимовля.
Найдорожче в світі слово
Так звучить у рідній мові.
Мати, матінка, матуся,
Мама, мамонька, мамуся!
Називаю тебе я,
Рідна ненечко моя!
Варвара Гринько.

Мама

Снилось мені ясне сонце,
Що в хаті світило, —
А то лиш так моя мама
Дивилася мило.
Приснивсь мені легкий вітер,
Що пестив колосся, —
А то мені моя мама
Гладила волосся.
Снилась мені ягідочка,
Як мед солоденька,
А то мене цілувала
Мама дорогенька.
Снилося мені, що на крилах
Я в гору несуся, —
А то мене із постелі
Піднесла матуся.
Марійка Підгірянка.

Інгредієнти: соус "Краснодарський" — 1 літр, 1 велика цибулина, 3 зубчики часнику, оцет, сіль,
цукор, чорний мелений перець і по
пучку петрушки, кропу і кінзи.
Без кінзи соус — не соус. Навіть ті, хто кинзу на дух не переносить, — соус із шашликом
їдять залюбки.
Спосіб приготування. Цибулю, петрушку, кріп і кінзу дрібно
посікти, часник пропустити через
прес. В будь-яку посудину вилити соус, додати всі інгредієнти і
ретельно перемішати. Такий соус
зберігається досить довго. Єдине
— він має добре настоятися!
Гарного відпочинку!

Вам знадобиться: клей, дріт, кольоровий папір.

І подарунок мамі роблю,
Бо свою маму дуже люблю!

Дитячий майданчик
Сонечкова мама

Соус

Тюльпани з паперу

Мамине свято
Мамине свято я зустрічаю.
Я для матусі віршик вивчаю.

з сіллю і дріжджами. Замісити
однорідне тісто і накрити кухонним рушником на 20-30 хвилин.
Духовку розігріти до 220 градусів. Поверхню, на якій випікати,
посипати борошном. Розкачати
з тіста тоненьку перепічку і випікати впродовж півгодини. Готовий гарячий лаваш зволожити водою, загорнути у льняний
рушничок, щоби він трохи зіпрів
і залишився м’якеньким.

Інструкція з виготовлення тюльпанів.

Любій мамі

Мамо, настала весна,
Квітне верба запашна,
Річка в долині синіє.
Мамо, настала весна,
Пташечка в полі співає.
Пісня її чарівна
Сонечко вранці стрічає.
Мамо, настала весна,
Квітів нарвали ми з татом
Там, де поляна ясна,—
В тебе ж веснянеє свято!

•Виріжте заготовки. Всередині кожної квітки
зробіть отвір і у меншу з них просуньте дріт, загніть кінець.

Василь Грінчак.

Весна і мама

Якось я спитала у Весни:
— Ти чому приходиш, поясни?
І весна сказала прямо:
— Поспішаю я на свято мами!
Поспішають квіти проростати,
Поспішають журавлі вертати,
Поспішає сонечко теплішати,
Поспішають діти розумнішати.

Знайдіть відмінності

•Зігніть пелюстки, формуючи бутон.
•Нанизьте на дріт заготовку з великою кількістю пелюсток, закріпіть її клеєм і зігніть пелюстки.

•Обмотайте дріт тонким папером відповідного
кольору (добре підійде гофрований), періодично
змащуючи його клеєм. Зігніть нижню частину
листка навпіл, потім приклейте його до стебла.

Готову квітку покладіть у декоративну вазу або
зробіть кілька тюльпанів різних кольорів і складіть з них букет.

