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Тема тижня

Упродовж 24-26 травня Тернопілля 
відвідали дев’ять Надзвичайних і 
Повноважних Послів, які відвідали 
Міжнародний інвестиційний форум 
«Тернопільщина INVEST-2017». Також 
у заході взяли участь Почесні Консули 
з різних країн. Понад 150 іноземних 
делегацій представляли 27 країн світу.

У рамках форуму відбулося підписан-
ня кількох документів про співробітництво 
з Українсько-Сербською діловою палатою, 
Іспансько-Українською торговою палатою для 
розвитку, з Китайською торговою асоціацією 
та Підкарпатським воєводством (Республіка 
Польща). Це, власне, стало добрим кроком 
для розвитку економіки нашого краю, а також 
налагодження торговельних відносин з цими 
країнами.

Ця подія — одна з найбільш очікуваних у 
секторі економіки краю, адже дає змогу макси-
мально широко презентувати потенціал області 
як позитивного регіону для капіталовкладень. 
Надзвичайні та Повноважні Посли, які прибу-
ли на Інвестфорум, мали можливість особисто 
переконатися у відкритості нашої області до 
спільних проектів та у наявності сприятливого 
клімату для підприємництва. Гості зауважили, 
що Тернопільщина приваблива не тільки для 
внутрішніх туристів, а й для іноземних.

— Дуже тішить те, що ваша область підтри-
мує інвесторів. Про це свідчить велика кількість 
дипломатів, послів та консулів із різних країн, 
які приїхали на захід. Адже, як відомо, вони за-
вжди приїжджають туди, де цікаво, а після них 
уже приїжджатимуть інвестори, — наголосив 
президент Торгово-промислової палати України 
Геннадій Чижиков.

Варто зазначити, що на Інвестиційному 
форумі Тернопільський район презентував 
найбільше об’єктів. 

Зокрема, Юрій Малецький інформу-
вав про інвестиційний проект «Тер-
нопільський аеропорт»; Олександр 
Твердохліб, директор компанії «МОСТ-
Україна», представив відразу кілька 
інвестиційних проектів — у дерево-
обробній галузі та в туристичному на-
прямку. Третім виступив Андрій Баран, 
запропонувавши проекти у галузі сіль-
ського господарства: продукцію ПАП 
«Агропродсервіс» та «Тернопільський 
м’ясокомбінат». 

— Під час зустрічі з  директором польської 
компанії «CAVOTEC» Пьотром Якубіком та мене-
джером цієї компанії Лєхом Кухновським було 
обговорено можливість розвитку Тернопіль-
ського летовища. Ми зацікавлені в реалізації 
глобального проекту щодо запуску аеропорту і 
готові розглядати питання залучення інвестицій 
у різноманітні сфери життя й функціонування 
господарства області. Польська сторона заці-
кавлена у співпраці, оскільки бачить тут великий 
потенціал, — зазначив голова Тернопільської 
РДА Олександр Похилий. — Під час поїздки 
у  Смиківці дійшли висновку, що наш аеропорт 
за всіма параметрами готовий до реалізації ідеї 
його запуску. За попередніми даними, це дасть 
змогу створити близько 700 робочих місць не 
тільки в аеропорту, а й для обслуговування інф-

раструктури навколо летовища. Перебачено 
офіційне працевлаштування, високий рівень за-
робітної плати. Реалізація проекту забезпечить 
великий прихід інвестицій у наш район та об-
ласть загалом. 

За два місяці польська сторона має підготу-
вати комерційну пропозицію. Нині ж триває ре-
конструкція будівлі аеровокзалу, а також злітної 
смуги (теперішня не розрахована на великі ван-
тажні літаки, — авт.)

Для області також є принциповою позиція 
щодо створення авіасполучення між Тернопо-
лем і одним із найближчих аеропортів Польщі,  
в також стосовно внутрішніх авіаперевезень за 
маршрутом «Тернопіль-Київ». Водночас, керівни-
цтво краю наголосило, що зосереджене не лише 
на пасажирських перевезеннях, а й на перспек-
тивах створення вантажних перевезень товарів з 
інших країн.

Крім того, представники Тернопілля мали роз-
мову із Почесним Консулом Вірменії в Західній 
Україні Норіком Геворкяном та домовилися 
про подальшу зустріч із вірменськими бізнесме-
нами, які готові інвестувати. Їм надали перелік 
інвестиційних проектів, тож майбутнє — за між-
народним співробітництвом.

До слова, за темпами залучення інвестицій 
Тернопільщина — в п’ятірці кращих в Україні. Це 
— офіційна статистика, оприлюднена Міністер-
ством економічного розвитку і торгівлі.

— В області створені зручні умови для веден-
ня бізнесу і здійснення інвестиційної діяльності. 
Як представники органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування запевняємо всіх 
інвесторів, що жодних перешкод у реалізації ін-
вестиційних проектів не буде. Тому сподіваємо-
ся на спільну співпрацю й на те, що цей форум 
дасть поштовх до втілення нових спільних і ці-
кавих проектів», — наголосив очільник області 
Степан Барна.

Лілія КуЛенич

150 іноземних делегацій  
приїхали на Міжнародний форум 
«Тернопільщина INVEST-2017»

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

Роботи із землеустрою:
приватизація землі; геодезичні роботи;
нормативна оцінка земельних ділянок.
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50 років  
з любов’ю  
до вас!

Поспішайте!
Передплата на ІІ півріччя 
завершується 20 червня

Вартість передплати  
на 2017 рік:
на 6 місяців — 65,30 грн.;
на 12 місяців — 129,40 грн.
Для організацій  
(передплатний індекс 23491)  
на 6 місяців — 77,30 грн.;  
на 12 місяців — 153,40 грн.

Тернопільська область має над-
звичайно великий потенціал у всіх 
сферах, а зокрема в історичній, 
культурній, економічній та політич-
ній. Про це свідчить те, що вже другий 
рік поспіль на Інвестиційний форум, 
який на Тернопільщині відбувається 
у новому форматі (загалом це вже 
дев’ятий Інвестфорум), збираються 
все більше іноземних учасників і 
представників дипломатичних уста-
нов, зміцнюючи  позитивний імідж 
України як європейської держави.
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Колегія

Про сани думаємо влітку

За зверненням нардепа Тараса Юрика 
Кабмін надав 5 млн гривень  
на райони його округу

Володимир Гройсман пообіцяв 
за 5 років зробити українські 
дороги ідеальними

30 травня відбулася колегія Тернопільської райдержадміністрації за участю сільських і селищних голів, керівників загальноосвітніх, культурних, 
медичних закладів, комунальних, обслуговуючих підприємств, відділів, управлінь Тернопільської РДА. У роботі колегії взяв участь голова Тернопіль-
ської районної ради Андрій Галайко. Засідання провів голова Тернопільської РДА Олександр Похилий.
На колегії розглядали питання про захо-

ди з підготовки соціальної інфраструктури 
та господарського комплексу району до ро-
боти в осінньо-зимовий період 2017-2018 
років і стан виконання заходів Державної 
цільової соціальної програми «Шкільний 
автобус», інші питання поточної роботи.

Начальник відділу розвитку інфра-
структури та питань цивільного захис-
ту РДА Андрій Кучерак, висвітлюючи 
перше питання, інформував про заходи 
з підготовки соціальної інфраструкту-
ри та господарського комплексу райо-
ну до роботи в осінньо-зимовий період 
2017-2018 років, затверджені головою 
Тернопільської РДА. В основу заходів за-
кладено пропозиції районних управлінь, 
відділів, служб та інших установ. Андрій 
Кучерак акцентував увагу на заходах, які 
заплановано реалізувати у  промисловос-
ті, агропромисловому комплексі, закла-
дах освіти, охорони здоров’я, культури, 
житлово-комунальному, дорожньому 
господарствах, Територіальному центрі 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тернопільського ра-
йону, щоб гідно підготуватися та перебу-
ти зиму. Про перебіг виконання заходів, 
згідно з розпорядженням голови Терно-
пільської РДА, керівники підприємств та 
організацій району мають інформувати 
РДА щомісяця, до 10 та 25 числа. Комп-
лекс заходів передбачено виконати до 15 
жовтня цього року.

 В обговоренні доповіді взяли участь на-
чальник філії «Тернопільський райавтодор» 
Михайло Крушанський, начальник відділу 
освіти РДА Василь Цаль, начальник від-

ділу культури РДА Віктор Навольський, 
заступник головного лікаря районного 
територіального медичного об’єднання 
Ігор Кирик. 

Найбільшу увагу викликала робота фі-
лії «Тернопільський райавтодор». Хоча на 
колегії обговорювували заходи щодо під-
готовки до зими дорожнього господарства, 
зокрема, готовності снігоочисної, наванта-
жувальної та піскорозкидної техніки, ви-
готовлення снігозатримуючих щитів, сиг-
нальних віх, заготовки технічної солі, піску, 
створення запасу паливно-мастильних 
матеріалів тощо, проте присутні на колегії 
сільські та селищні голови зауважили, що 
найкраща підготовка до зими – це якісно 
відремонтовані дороги. На окремих ділян-
ках доріг, наприклад, у селах Івачів, Чис-
тилів, Ступки, Товстолуг, Соборне, селищі 

Великі Бірки неможливо не лише їздити, а 
й ходити пішки. З цього приводу Михайло 
Крушанський повідомив, що нині, насам-
перед, ремонтують ті дороги, де передба-
чено співфінансування (50% — Служба 
автомобільних доріг, 50% — сільські ради). 
Як повідомив голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий, у п’ятницю, 2 червня, 
о 10 год. заплановано провести нараду в 
райдержадміністрації, в якій візьме участь 
керівництво Служби автомобільних доріг. 
На нараду запрошені сільські та селищні 
голови. Відбудеться конструктивна бесіда 
щодо ремонту доріг у селах Тернопільсько-
го району. У жовтні цього року на колегії 
РДА буде заслухано звіт про роботу філії 
«Тернопільський райавтодор».

Начальник відділу освіти Тернопіль-
ської РДА Василь Цаль інформував про 

виконання Державної цільової соціальної 
програми «Шкільний автобус». Для орга-
нізованого підвезення учнів із сусідніх сіл 
у Великоглибочецьку, Великобірківську, 
Мишковицьку, Почапинську ЗОШ І-ІІІ ст. 
є чотири автобуси, якими доставляють ді-
тей, повідомив Василь Цаль. Для підвозу 
151 учня з сіл Івачів Горішній та Чистилів до 
Великого Глибочка не вистачає ще одного 
автобуса. Батьки дітей із сіл Цебрів, Глядки 
та Біла написали заяви про бажання навча-
тись у Великоглибочецькій ЗОШ І-ІІІ ст. ім. 
Ярослава Стецька за умови організованого 
підвезення школярів. В управління освіти 
та науки ОДА скеровано лист про наявну 
потребу в шкільних автобусах для навчаль-
них закладів Тернопільського району.

На колегії виступив також голова ра-
йонної ради фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос» Іван Кульбіцький, 
який інформував про проведення фіналь-
ної частини спортивних сільських ігор Тер-
нопільського району 18 червня цього року 
на стадіоні в селі Великі Гаї.

Закінчилися ХХІ спортивні ігри шко-
лярів Тернопільського району. У комп-
лексному заліку серед шкіл І-ІІ ступеня 
перші три місця посіли, відповідно, Пе-
триківська, Скоморохівська та Байко-
вецька. Серед навчальних закладів І-ІІІ 
ступенів першими стали Мишковицька, 
Товстолузька та Великобірківська шко-
ли. Голова Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко і голова Тернопільської 
РДА Олександр Похилий вручили дирек-
торам цих навчальних закладів грамоти 
та кубки.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

5 млн гривень державної субвенції скерував Кабінет Міністрів на розвиток 
інфраструктури у районах округу Тараса Юрика. Нагадаємо, торік із Фонду 
соціально-економічного розвитку за поданням народного обранця на 165-й 
округ було спрямовано 20 млн гривень. 

Цьогоріч Тарас Юрик побував у райо-
нах свого виборчого округу на об’єктах, 
які потребують коштів на проведення 
реконструкції та капітального ремонту. 
Народний депутат звернувся до Прем’єр-
міністра України щодо виділення фінан-
сової підтримки районам 165-го округу за 
програмою соціально-економічного розви-
тку окремих територій. Відтак, до переліку 
об’єктів, що фінансуються у 2017-му за ра-
хунок субвенції з держбюджету, включено 
низку об’єктів Тернопільського, Козівсько-
го, Зборівського, Бережанського, Підгаєць-
кого районів. 

У Зборівському Залозецька селищна 
рада, що належить до об’єднаної терито-
ріальної громади, отримала 1 млн 100 ти-
сяч гривень. За ці кошти у смт Залізці на 
території спеціалізованої ЗОШ I-III сту-
пенів здійснять реконструкцію спортив-
ного майданчика зі штучним покриттям. 
Також встановлять тренажери. 360 тисяч 
гривень спрямовано на капітальний ре-
монт даху будівлі клубу в с. Кабарівці, а 
92 тисячі гривень — на капітальний ре-
монт приміщення клубу в с. Метенів. 
Окрім цього, у Зборівському районі бу-

дуть здійснені енергозберігаючі заходи. 
Зокрема, 116 тисяч гривень виділено на 
капітальний ремонт ЗОШ І-ІІ ступенів в 
с. Ярчівці. Кошти спрямовані й на освіт-
ню сферу міста Зборів — 120 тисяч — на 
капітальний ремонт підлоги підвального 
приміщення Державної Української гім-
назії ім. Р. Завадовича.

У Козівському районі 340 тисяч гривень 
спрямовано на потреби об’єднаної терито-
ріальної громади. У смт Козлів буде вста-
новлено електричне опалення селищного 
будинку культури.

У Підгаєцькому районі цьогоріч зведуть 
спортивний майданчик для Голгочанської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. На 
це Кабмін виділив 1 млн 100 тисяч гри-
вень.

Тернопільському району надано 709 ти-
сяч гривень. 584 тисячі грн спрямовано на 
капітальний ремонт будівлі фельдшерсько-
акушерського пункту, що в селі Смиківці. 
Також передбачено 125 тисяч на заміну ві-
конних та дверних блоків у будинку куль-
тури с. Великий Глибочок. 

У Бережанському районі буде здійснено 
низку заходів у рамках енергоефективного 
проекту розвитку. 250 тисяч грн спрямо-
вано на капітальний ремонт Волощинської 
амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини – комунального закладу «Бе-
режанський центр первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги». Також 
планують провести капітальний ремонт 
даху та утеплення горищного перекриття в 
Урманському навчально-виховному комп-
лексі «ЗНЗ І-ІІ ступенів ДНЗ». На це ске-
ровано 598 тисяч гривень. А в сільському 
клубі с. Рибники запланований капіталь-
ний ремонт фасаду із заміною покрівлі даху 
з утепленням горищного перекриття, а та-
кож передбачена заміна вікон. На це буде 
надано 293 тисячі грн.

У рамках робочої поїздки трьома областями України Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман оглянув 306 кілометрів дороги державного зна-
чення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, де активно ведуть 
ремонтні роботи.

У тому, що ремонт однієї 
з основних транспортних 
артерій відбувається мак-
симально потужними тем-
пами  велика увага при-
діляється якості робіт, 
Володимир Гройсман пе-
реконався особисто. У 
нього не було жодних за-
уважень. 

«Завдяки нашій співп-
раці та наполегливості ще 
торік нам вдалося вийти 
на ямковий ремонт доріг, – 
зазначив Прем’єр-міністр 
під час огляду дороги. — 
Наразі вже дві третини 
робіт у багатьох областях 
завершені. Цього ж року 
ми перейшли на збільшен-
ня фінансування. Але ще 
дуже багато потрібно зро-
бити. Я переконаний, що за 
такого підходу за п’ять ро-
ків ми вже зможемо отри-
мати зовсім іншу якість 
українських доріг. Наразі ж 
важливі новітні технології, 
якісні матеріали і макси-
мально ефективне вико-
ристання ресурсів».

Знаковим є те, за слова-
ми Володимира Гройсмана, 
що торік на ремонт доріг 
лише у Тернопільській об-
ласті було спрямовано 200 
мільйонів гривень. Цього ж 
року ця сума зросла втричі 
й становить 600 мільйонів 
гривень. «У планах — та-
кож внести на розгляд 
парламенту пропозицію 

розпочати більш масштаб-
ний ремонт дороги Львів-
Тернопіль-Хмельницький-
В і н н и ц я - Ум а н ь - О д е с а . 
Адже це дуже важлива 
магістраль для України 
загалом», — наголосив 
Прем’єр-міністр.

Голова Тернопільської 
ОДА Степан Барна акцен-
тував, що в області ремонт 
доріг — одне із пріоритет-
них завдань на найближчі 
роки.

Нині вдається резуль-
тативно працювати в на-
прямку реалізації проекту 
щодо будівництва дороги 
Тернопіль-Дубно. Ця ділян-
ка є однією із найдовших 
на території області і най-
більш важливих. Щонай-
менше 17 тисяч одиниць 

транспортних засобів пря-
мують цією дорогою про-
тягом доби. Станом на сьо-
годні маємо 128 млн грн із 
державного бюджету, 128 
млн грн — кредитних ко-
штів і 58 млн грн — пере-
виконання індикативних 
платежів митних зборів. 
Ці фінанси будуть спря-
мовані на ділянку дороги 
Тернопіль-Дубно. Важливо, 
що маємо підтримку дер-
жави, а також намагаємося 
комбінувати різні джерела 
фінансування. Саме тому 
кожен світловий день має 
бути використаний мак-
симально ефективно, щоб 
досягти поставленої мети», 
— зазначив Степан Барна 
під час огляду автошляху.

На часіАктуально
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, 
що відкриття ринку землі стане стимулом для розвитку еко-
номіки. Про це він сказав під час обговорення у Кабінеті Міністрів 
засад земельної реформи за участю народних депутатів, представ-
ників профільних комітетів Верховної Ради, керівників профільних 
асоціацій та об'єднань, експертів аграрного ринку, представників 
фермерських господарств. Прем’єр звернув увагу, що процес має 
відбуватися поступово і враховувати всі можливі ризики. Саме тому, 
на думку Глави уряду, продаж має бути доступний тільки фізособам-
українцям і в обсязі не більше 200 га землі на одну особу. «На цьому 
етапі ми категорично проти продажу землі іноземцям, проти від-
криття ринку земель для юросіб», — зазначив Гройсман. За його 
словами, така модель має містити чіткі запобіжники проти того, щоб 
українську землю скупили ті, хто хотів би на цьому нажитися. «Якщо 
відкривати ринок, то так, щоб це сприяло створенню справжнього 
фермерського класу», — наголосив він.
 
В Україні збільшать допомогу 
хворим на діабет та серцево-
судинні захворювання. У Кабміні 
до 1 липня планують розширити 
асортимент препаратів, передба-
чених програмою «Доступні ліки», 
яка стартувала 1 квітня 2017 року. 
Про це повідомив віце-прем’єр-
міністр Павло Розенко. Нагадає-
мо, в рамках програми хворих на 
гіпертонію, діабет і астму забезпе-
чують безкоштовними або зі зниж-
кою ліками за рахунок держави. 
Наразі в списку 157 препаратів.
 
Міністр оборони України, генерал Степан Полторак підписав на-
каз, що визначає умови призову на строкову службу офіцерів 
запасу, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів 
України й отримали первинні офіцерські звання. На строкову офіцер-
ську службу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які про-
йшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки 
офіцерів запасу, закінчили військові кафедри, мають рівень вищої 
освіти не нижче бакалавра і яким присвоєно первинне офіцерське 
звання. Відповідно до наказу Міністерства оборони України №170, 
строк військової служби за призовом для осіб офіцерського складу 
становить 18 місяців. Особи, які отримають повістки з військкоматів, 
зобов’язані у визначений термін прибути до пунктів збору для про-
ходження служби. У разі неявки без поважних причин, які мають бути 
документально підтверджені, громадяни несуть відповідальність у 
порядку, встановленому законом. Підставою для відкладення призо-
ву, відповідно до чинного законодавства, можуть бути сімейні обста-
вини, стан здоров’я. Відстрочку можуть надавати для набуття освіти 
або для продовження трудової діяльності.
 
Стали відомі нові принципи, за якими нараховуватимуть пен-
сійний стаж. Згідно з пенсійною реформою в Україні, стаж при на-
рахуванні пенсій буде складатися з двох частин: зі стажу до 2000 
року і стажу після 2000-го року. Про це заявив міністр соціальної 
політики Андрій Рева. «До 1 липня 2000 року — це стаж, який буде 
враховуватися за матеріалами трудових книжок. А після 2000 року 
— стаж, який обліковується в системі персоніфікованого обліку 
Пенсійного фонду. Там відкриті рахунки на кожного працівника, за 
якими і ведеться облік всіх сплачених внесків. Крім того, з 2004 року 
ведеться облік не просто виплат чи невиплат, але і сплачена сума», 
— сказав Рева. За його словами, і перший, і другий стаж абсолютно 
рівнозначні для розрахунку пенсій.

На водіїв чекає «сюрприз». У поліції готуються «відловлювати» 
водіїв, які не поспішають платити штрафи, не оформили стра-
ховку або не пройшли обов’язковий технічний контроль. Так, право-
охоронці вже закуповують системи відеоспостереження на дорогах 
«Рубіж», які зможуть зчитувати номери автомобілів і перевіряти їх у 
базах МВС. Системи мають з’явитися на наших дорогах вже до кінця 
року. Варто зазначити, що комплекс «Рубіж», яким користувалися ще 
в Державтоінспекції, відшукує не тільки порушників правил дорож-
нього руху, а й виявляє машини, що перебувають у розшуку, – чи ж 
орієнтування про викрадення, чи за рішенням суду про позбавлен-
ня водія прав за пиятику, чи з причини накладення держвиконавцем 
арешту за борги. Якщо авто «засвітиться», то інформація про дату і час 
появи збережеться в системі. А водія зупинять на найближчому посту 
поліції, і йому доведеться оплачувати не тільки свій борг або штраф, а 
й послуги евакуатора і час стоянки автомобіля на штрафмайданчику.
 
За три місяці 2017 року середня заробітна плата в області зрос-
ла майже на 200 грн. Тепер її розмір становить 4 863 грн. Порівняно 
з минулим роком, зарплата збільшилася на 51%. Зокрема, показни-
ки покращилися ще й за рахунок легалізації й створення робочих 
місць. На цьому наголосив голова Тернопільської ОДА Степан Барна 
під час засідання колегії облдержадміністрації.
 
Співака з Тернопільщини занесли до Книги рекордів України. 
Віктор Павлік став рекордсменом України за кількістю випущених 
музичних дисків. Так, за 20 років своєї творчої діяльності він встиг ви-
пустити 51 CD та DVD. Це — максимум серед його колег-артистів.
 
Тернополян кличуть на безкоштовне частування рекордним 
тортом. Під час етно-гастрономічного фестивалю «Галицька дефіля-
да», який відбудеться у Тернополі вже 2-4 червня у парку ім. Т. Шев-
ченка, організатори планують встановити новий гастрономічний 
рекорд України. Тут спечуть 100-метровий торт і роздадуть його 
усім присутнім безкоштовно. Випічку виготовлять за класичною 
рецептурою «Вишиванки», оформлений він буде тематично — у ви-
гляді узору вишиванки. На виріб збираються витратити майже 200 
кг борошна, 1500 яєць та багато інших інгредієнтів. Після реєстрації 
рекорду тернопільську «Вишиванку» розділять на 7500 шматочків і 
роздадуть усім охочим. Отож, місцевих мешканців та гостей файно-
го міста запрошують 3 червня у парк ім. Т. Г. Шевченка. Реєстрація 
рекорду — о 16 год. 

Новини | Коротко про головне

Легалізація заробітної плати 
найманих працівників

3 травня завершився термін подання громадянами декларацій про отримані доходи у минулому році, які 
зобов’язані їх подавати.

Це доходи: у вигляді спадщини та подарунків; від продажу рухомого чи нерухомого майна; від здачі в 
оренду нерухомості; іноземні доходи; інвестиційні доходи; інші доходи, з яких не було отримано утримано 
податку на доходи фізичних осіб при їх виплаті, однак такі доходи не є звільненими від оподаткування.

Станом на 04.05.17 до територіальних органів ГУ ДФС у Тернопільській області громадянами подано 
7754 декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік.

Зокрема, 4797 декларацій подано громадянами, які зобов’язані задекларувати отримані доходи та 2957 
декларацій — громадянами, які забажали реалізувати своє право на податкову знижку. За наслідками декла-
рування платниками задекларовано 364 млн грн доходів та самостійно нараховано до сплати понад 22 млн 
грн, з яких — 18 млн грн — податок на доходи фізичних осіб та 4 млн грн військового збору. 

Якщо проаналізувати в розрізі видів доходів, то найбільше громадяни декларували спадщину, продаж 
рухомого майна та нерухомості, інші доходи, а саме:

Вид доходу Кількість поданих 
декларацій

Сума задекларованого 
доходу, млн грн

Нараховано до сплати, млн грн

Всього
в тому числі:

ПДФО ВЗ
Спадщина та подарунки 2325 198,1 12,5 9,6 2,9
Продаж рухомого чи нерухомого майна 691 59,3 2,9 2,2 0,7
Здача в оренду нерухомості 364 10,6 0,19 0,17 0,02
Іноземні доходи 82 8,4 1,46 1,34 0,12
Інвестиційні доходи 23 4,4 0,61 0,56 0,05
Інші доходи, з яких не утримано податку 
на доходи фізичних осіб 826 65,6 1,16 1,06 0,1

Із задекларованих до сплати сум вже сплачено 7,2 млн грн (40%) ПДФО та 2,0 млн грн (50%) військового 
збору. Щодо податкової знижки, то 1337 (45%) громадянам вже повернуто 2,2 млн грн (45%).

До територіальних органів ГУ ДФС у Тернопільській області декларації за 2016 рік із доходами більше 1 
млн грн подали 27 громадян. Це на 4 більше ніж минулого року. Якщо проаналізувати за територіальним 
принципом, то 18 мільйонерів — з м. Тернополя; по 2 — у Збаразькому, Теребовлянському та Чортківському 
районах; по 1 — у Заліщицькому, Кременецькому та Тернопільському районах. Всього мільйонерами за-
декларовано майже 72 млн грн річного оподатковуваного доходу, в тому числі:
Вид доходу Кількість  

мільйонерів
Сума задекларованого 

доходу, млн грн
Продаж рухомого майна та/або нерухомості 8 17,9
Спадщина і дарування 4 4,8
Здача в оренду нерухомості 3 4,4
Іноземні доходи 1 5,0
Інвестиційні доходи 1 2,7
Доходи від здійснення незалежної професійної діяльності 1 1,1
Інші доходи 9 35,8

Із оподатковуваного доходу цих платників податковими агентами вже утримано 5,7 млн грн (5,1 млн грн 
податку на доходи фізичних осіб та 0,6 млн грн військового збору). Крім цього, за наслідками декларуван-
ня ними самостійно нараховано до сплати ще 3,4 млн грн (3,0 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 
0,4 млн грн військового збору). 

Такі суми підлягають сплаті у визначений законом термін, тобто до 1 серпня 2017 року.

Податкові новини

Податкова консультує

Підсумки деклараційної кампанії – 2017

Наші гроші

Актуальною темою сьогодення є боротьба з виплатою заробітної плати «у конвертах», реалі-
зація гарантій оплати праці та організація заходів недопущення виникнення заборгованості з 
виплати заробітної плати. Підприємства, установи, організації та громадяни–суб’єкти підпри-
ємницької діяльності при виплаті заробітної плати мають дотримуватися чинного законо-
давства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм 
законодавства щодо виплати заробітної плати.

Працівники, які одержують гроші «в конвертах», є 
заручниками самих себе. Отримуючи нелегальну вина-
городу в результаті домовленості з роботодавцем, вони 
позбавляють себе соціальних виплат та гарантій. Усна до-
мовленість жодним чином не фіксується юридично, ро-
ботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне і 
доти, доки вважає за потрібне. Працівник не має жодних 
доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заро-
бітної плати та трудового стажу.

Дуже важливо, щоб громадяни 
усвідомили, що їх згода отриму-
вати зарплату «в конвертах» по-
збавляє їх соціального захисту. 
Адже пенсію вони матимуть 
тільки з офіційно нарахованої 
суми заробітної плати.
Законом України «Про загальнообов’язкове дер-

жавне пенсійне страхування» передбачено, що стра-
ховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає 
загальнообов’язковому державному пенсійному стра-
хуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в 
сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто, 
якщо працівнику нарахована заробітна плата не менше 
законодавчо встановленого мінімального рівня і з неї 
сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України 

(а з 01.01.2011 року – єдиний соціальний внесок відповід-
но до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня»), то такий місяць повністю враховується в страховий 
стаж, і заробітна плата за цей місяць враховується для 
обчислення пенсії. Якщо ж сума нарахованої заробітної 
плати, з якої сплачені внески, менша за мінімальний рі-
вень, страховий стаж становить неповний місяць і обчис-
люється пропорційно до заробітної плати.

Своєчасна й повна сплата платежів у Пенсійний фонд 
України, а також забезпечення заробітною платою пра-
цівників не менше мінімальних соціальних стандартів 
– це обов’язок кожного роботодавця щодо соціального 
захисту своїх працівників.

Якщо з якихось причин роботодавець не сплачує вне-
ски на загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання за своїх найманих працівників (причиною може 
бути і виплата заробітної плати «в конвертах» без сплати 
страхових внесків, і нарощування заборгованості як із 
виплати заробітної плати, так і зі сплати страхових вне-
сків), то періоди, за які не сплачені внески, «випадають» 
зі страхового стажу найманого працівника та не включа-
ються в заробіток для розрахунку розміру пенсії. 

Олена БАБій, завідувач сектору забезпечення  
наповнення бюджету ТО уПФу Тернопільської області.

Податок з доходів орендодавців
Підприємець орендує паї у се-

лян. До бюджету якої громади 
потрібно перераховувати по-
даток на доходи та військовий 
збір?

У Тернопільській ОДПІ зазна-
чили, враховуючи те, що орендо-
вані у громадян земельні частки 
(паї) є об'єктами, через які під-

приємець здійснює свою госпо-
дарську діяльність, податок на до-
ходи фізосіб, утриманий з доходів 
громадян-орендодавців, підлягає 
перерахуванню до бюджету тери-
торіальної громади за місцезнахо-
дженням (розташуванням) відпо-
відних земельних часток (паїв). А 
військовий збір перераховується 

до державного бюджету за міс-
цем реєстрації суб’єкта підприєм-
ницької діяльності.

Детальні консультації – у Цен-
трі обслуговування платників за 
адресою: вул. Білецька, 1 та за те-
лефоном 43-46-10.

Відділ організації роботи  
Тернопільської ОДПі.
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Постаті

Наріжний камінь під будівництво храму
Тут дуже затишно. Хоча поряд автомобільна траса, проте за деревами майже не чути гуркоту машин. Нещодав-
но у цьому місці виріс новий мікрорайон села Смиківці, який налічує більше 75 дворів, де проживають 280 осіб. 
Люди хочуть мати свою духовну святиню, куди могли б щонеділі та у свята ходити на Богослужіння, сповідатися, 
причащатися, охрещувати новонароджених, вінчатися. Це так природно, адже людина — духовна особистість.

Цієї неділі, 28 травня, поряд із новим житловим маси-
вом у селі Смиківці було освячено наріжний камінь під 
будівництво церкви Святого  Миколи Чарнецького. Здій-
снити чин освячення прибув високопреосвященний архі-
єпископ, митрополит Тернопільсько-Зборівської єпархії 
УГКЦ кир Василій Семенюк разом зі студентами Вищої 
духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого, а та-
кож священики з Тернополя й Тернопільського району. 
Церковний хор парафії Різдва Пресвятої Богородиці села 
Смиківці на чолі з регентом Іваном Євчуком співав побож-

ні та патріотичні пісні. Архієпископа тепло зустрічали цер-
ковне братство та парох о. Євген Флиста, жителі мікро-
району, гості з навколишніх сіл та Тернополя. Освятивши 
наріжний камінь під новий храм, високопреосвященний 
архієпископ разом зі священиками відслужив молебень до 
Пресвятої Богородиці. 

Потім звернувся з хвилюючою проповіддю до вірян.  
«Український народ у всі віки глибоко шанував Пречисту 
Діву Марію — Матір нашого Спасителя Ісуса Христа, — 
мовив митрополит. — Наша держава й народ віддані під 

святий Покров. Ще не чувано, щоб хтось звертався до Бо-
городиці й не був вислуханий. Тому просімо Діву Марію, 
передусім, про мир в Україні, про здоров’я для рідних, мо-
лімося також за тих, за кого ніхто не молиться, та за інші 
добрі намірення. Вірю, що найближчим часом тут постане 
нова церква, у якій люди краще пізнають Бога та багато хто 
навернеться до спасіння». Владика Василій Семенюк по-
благословив вірян. Ще довго лунали церковні пісні. Люди 
отримали надію.    

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело». Фото автора.

Духовне

Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 
року у Львові. Його батьки — Ярослав та Рос-
тислава з роду Демчуків — були дуже набож-
ними, любов до Бога маленькому Любомиру 
прищепили саме вони.

Освіту Любомир почав здобувати у Львові 
— тут він закінчив народну школу та перший 
клас гімназії. Щасливе дитинство закінчилося 
у вересні 1939 року. Тоді німці почали бомби-
ти Львів. Мати звеліла дітям швидко спуска-
тися до підвалу. Як пригадував потім Гузар: «Я 
— дитина війни. Бачив, як багаті люди в одну 
мить втрачали все. Це дуже сильна наука».

Далі були нічні дослухання до звуків ван-
тажівок і ранкові розмови батьків про те, 
кого цієї ночі розстріляли. У 1944 році сім'я 
вимушена була емігрувати до Австрії — 
Ярослав Гузар потрапив у списки НКВС на 
заслання до Сибіру. Похапцем зібравши речі, 
виїхали вночі до Зальцбурга. Там Любомир 
продовжив навчання у гімназії, яку заснува-
ли емігранти-професори.

Переїзд до США припав на 1949 рік — тоді 
Америка та Канада дозволили емігрантам 
приїздити в їхню країну, навіть не маючи ро-
боти. Єдиною вимогою було запрошення від 
когось, хто живе у США. Такого листа роди-
ні Гузарів надіслав колишній однокласник 
Ярослава — і сім'я вирушила за океан.

Любомир вступив до духовної семінарії 
(St. Basil College Seminary) у Стемфорді, де 
здобував середню освіту.

З 1958-го впродовж 11 років він — вчитель 
і префект у Стемфордській духовній семінарії 
Святого Василія. За рік до цього він отримав 
ліценціат богослов'я та був висвячений на 
священика у Стемфордській єпархії.

У жовтні 1969-го Любомир поїхав до Риму. 
Після закінчення богословських студій і здо-
буття ступеня «доктор богослов'я» вступив 
до місцевого монастиря. Перший рік провів 
як гість, а наступного став «новиком» — мо-
лодим монахом монастиря Св. Теодора Сту-
дита у муніципалітеті Ґроттаферрата.

У цей час патріархом УГКЦ був Йосип Сліпий, 
який відбув 18 років у засланні в радянських 
таборах, а з 1963 року оселився у Римі. Патрі-
арх пильно стежив за тим, що діється в Україні. 
Він боявся, що в якийсь момент КДБ може зни-
щити всіх українських єпископів. Тому навіть у 
підпіллі їхнє існування було дуже важливим.

2 квітня 1977 року він закликав до себе 
кількох священнослужителів і запропонував 
їм стати «запасними» єпископами. Верхо-

вний архієпископ Йосип Сліпий зробив це 
потайки, без згоди Папи Римського. Він вва-
жав, що «Ватикан — це бюрократія. Там мало 
що можна втримати в таємниці». А йому було 
важливо, аби наявність «запасних єпископів» 
була саме таємною.

Однак один із нововисвячених єпископів, 
Степан Чміль, захворів і помер. Під час по-
хоронів Йосип Сліпий почав вживати слово 
«архієрей». Відтак таємниця розкрилась і 
зчинився великий скандал.

Обов'язкового підтвердження єпископ-
ства Гузару довелось чекати 19 років. Увесь 
цей час Блаженнійший не діяв як єпископ і не 
побивався через це.

Згодом новий Папа Римський Іван Павло ІІ 
зрозумів мотив Йосипа Сліпого й підтвердив 
висвячення Любомира Гузара на єпископа.

У 1978 Патріарх Йосип призначив єписко-
па Гузара архімандритом монастиря Студій-
ського Уставу в Кастель-Гандольфо поблизу 
Рима, а також відповідальним за Студитські 
монастирі за межами України.

До України Любомир Гузар повернувся 
разом з усією монастирською спільнотою у 
1993 році.

«Потяг зупинився на кордоні, і я побачив, 
як дев'ять жінок несуть залізну шину, на якій 
їздять поїзди. Це тяжка річ, а її несуть жінки. 
Натомість один чоловік стоїть з папіроскою 
в устах і щось їм наказує. Я собі подумав: «От, 
маєте рівноправ’я жінок», — ділився він свої-
ми першими враженнями від приїзду.

У 1996 році Гузара обрали помічником 
глави УГКЦ Мирослава Івана Любачівського, 

бо стан здоров'я останнього був поганим.
Коли 14 грудня 2001 року кардинал Люба-

чівський помер, Синод обрав Любомира Гу-
зара Верховним архієпископом Львівським 
та Главою Української греко-католицької 
церкви. У 2011-му Папа Бенедикт XVI при-
йняв його відставку з поста керівника Греко-
католицької церкви в Україні.

На прес-конференції Гузар пояснив своє 
рішення тим, що його здоров'я не дозволяє 
виконувати ті завдання, які стоять перед 
Церквою. Однак він не сидітиме, склавши 
руки. «Я ще не вимурував піч, де міг би по-
сидіти, як старий чоловік», — пожартував він 
перед журналістами.

Його тексти можна сміливо 
розбирати на цитати і навіть 
вибивати на камені

Моє велике бажання — бути людиною. 
Багато зустрічаю осіб, але мало серед них 
людей у повному значенні того слова. Зу-
стрівшись із такою людиною, ви відходите 
від неї кращі.

Ніхто не змушений робити зла. Ми за-
вжди можемо навіть у найгірших обстави-
нах робити добро.

Справжня, остаточна перемога стане 
можливою, якщо ми всі в повному значенні 
цього слова будемо поводитись як нале-
жить людям. Всі інші перемоги є лише част-
ковими або уявними і ніколи не приносять 
справжнього миру.

Любов — це бажати ближньому добра 
і бути готовим свій позитивний намір 
окупити навіть якоюсь жертвою.

Християнин — це не ангел, а людина, 
яка вірить і змагається.

Не можна забувати, що ми всі колись 
були молодими і про нас також старші 
казали, що ми нічого не варті, бо не такі, 
як вони. Якраз навпаки — молоді люди 
назагал є ідеалістами, бажають кращого. 
Тільки часто ми залишаємо їм такий світ, 
в якому нелегко жити.

Еліта — це люди, які відзначаються 
життєвою мудрістю. Мудрість полягає не 
тільки в знаннях. Мудрість — це здат-
ність побачити дійсність в її контексті, 
цілісно.

Любов до України — це прекрасний 
слоган. Можна говорити палкі слова про 
любов до України: це ні до чого не зобов'язує. 
А любити треба українців, жителів цієї 
країни — це є любов до України.

Патріотизм, який вчить ненавидіти 
будь-кого, не є християнською чеснотою. 
Треба любити своє, бути готовим навіть 
віддати за це своє життя, але не робити 
цього коштом іншої людини.

У світі було б набагато менше зла, якби 
всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках 
прекрасний спосіб служити іншим людям.

Не гроші є злом, а їх ужиток. Мало хто 
вміє бути багатим. Часто багатство 
людину не тільки спокушає, а й значною 
мірою руйнує.

Справжній відпочинок дає людині 
можливість відновити сили, щоб вона 
могла добре працювати. Бо безперестанку 
працювати — означає нищити здоров'я, а 
нищити здоров'я — гріх.

Люди відвикають мислити — це є фун-
даментальною проблемою.

Влада боїться свободи в серцях набага-
то більше, ніж голодного бунту. Бо голо-
дного можна купити, а вільного — тільки 
вбити.

Господь створив нас вільними. Ніхто 
так не шанує нашої свободи, як Бог. Але ми 
не маємо відваги бути вільними. Бо бути 
вільним — це означає бути відповідальним. 
Ми говоримо про свободу, тішимося свобо-
дою, бажаємо свободи, підкреслюємо своє 
бажання свободи, але насправді боїмося її.

Ми маємо щось лише тоді, коли праг-
немо до чогось величного і чистого. Ми 
будемо пропащими, якщо думатимемо 
лише про задоволення власних потреб.

31 травня на 85 році життя, після 
важкої недуги, відійшов у вічність 
Блаженнійший Любомир (Гузар), 
архієпископ-емерит УГКЦ.  
Вічна пам'ять!

Моє велике бажання — бути людиною
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Час місцевий | Відкриття сезону

50 років з любов’ю до вас!

Романтика у натруджених долонях
Часом запитую у себе і в людей: «Чому, маючи таку гарну землю, неповторні кра-
євиди, багату культуру, нас, особливо у час відпусток, тягне у безлюдні каньйони, 
піщані пустелі, де нема ні оку на чому зупинитися, ні благодатного повітря вдих-
нути? Чому ми захоплюємося чужим? Адже, якщо хоч на хвилинку-дві забути 
про роботу, клопоти й поглянути на свою річку, перелісок, луг, передсвітанкове 
чи вечірнє небо, квітуче дерево, можна побачити таку красу, яку не запропону-
ють ніякі туроператори». Багато хто каже, що ми звикли жити в красі, тому не 
помічаємо її. Може, й так.

Буваючи у справах в селі Стегниківці, 
завжди ловлю себе на думці, що тут могла 
би бути якась гарна відпочинкова зона для 
туристів. Адже місцеві краєвиди неповтор-
ні! Мені все тут видається якимось особли-
вим. Чудовий став, доглянуті поля пшениці 
та ячменю. Неймовірної краси лісові наса-
дження. Навіть польова дорога привабли-
ва. А птахи у Стегниківцях співають, наче у 
раю. Так тут добре!

Село розташоване за 14 кілометрів від 
Тернополя. Вкотре згадала про нього, по-
глянувши на світлини № 14 та 27 із фото-
архіву «Подільського слова», де фотоко-
респонденти відобразили працівників 
сільськогосподарського підприємства 
«Стегниківське» на польових роботах.

Трохи про історію господарства. То-
вариство з обмеженою відповідальністю 
(ТОВ) «Стегниківське» утворилось у 1992 
році після розпаду великого колгоспу імені 
Петровського на три менші господарства 
— «Дружба», яке тоді очолив нині світ-
лої пам’яті Ярослав Мричко; «Промінь», 
директором котрого став колишній воїн-
афганець Богдан Заполух, та «Стегників-
ське», яким спочатку керував Василь Чи-
кало, а згодом — до 2016 року — Мирон 
Кубант. У господарстві обробляли 1000 
гектарів землі. Сіяли зернові, кукурудзу, 
цукрові буряки. Утримували 1200 голів ве-
ликої рогатої худоби, в тому числі дійних 
корів, а також була чималенька свиноферма 
та 400 овець. Як згадує тодішній головний 
бухгалтер, а нині — виконуюча обов’язки 
директора ТОВ «Стегниківське» Оксана 
Каліщук, часто господарство критикували 
за те, що дуже мало вносили міндобрив на 
поля. Причин на те було дві. По-перше, не 
вистачало коштів, а по-друге, не хотіли за-
бруднювати землю хімією. «Тому продук-
цію нашу і тепер, і колись, можна вважати 
екологічно чистою», — усміхається Оксана 
Григорівна.

 Мирон Кубант — людина, яка дуже лю-
била землю і працю на ній. Лише хвороба 

відірвала його від звичного, неспокійного 
ритму життя. Мирона Михайловича згаду-
ють як суворого, але справедливого керів-
ника. У роботі любив порядок та дисциплі-
ну. Був дуже вимогливим, насамперед — до 
себе. У господарстві на той час працювали 
77 осіб. Люди мали роботу, стабільний за-
робіток. У Стегниківцях було зведено при-
міщення нової школи, щоправда, так і за-
лишилося воно недобудованим. Шкода, 
бо споруда справді гарна та зроблена на 
совість. Господарство допомагало церкві, 
місцевій початковій школі, медицині, куль-
турі.

Пам’ятаю, Мирон Кубант до знимки ста-
вав неохоче. Завжди казав: «Фотографуйте 
тих, хто працює на землі, у кого від роботи 
на руках мозолі, а не мене». Тому, очевид-
но, й з’явилися світлини, які повторно були 
опубліковані у газеті «Подільське слово» у 
день відзначення 50-річчя виходу першого 
числа часопису (3 березня 2017 року, №9).

На фото №17 біля Т-150 усміхається 
тракторист Микола Вадуцький. На світ-
лині, на жаль, немає дати. І ті, з ким мені 
довелося спілкуватися з приводу історії 
цієї фотографії, не можуть сказати, хто 
її робив і коли. Проте, знаючи творчий 

почерк свого колеги, фотокореспонден-
та Степана Червінського, роблю при-
пущення, що це його фото. Степан був 
людиною романтичною, дуже радів, коли 
у той момент, як він фотографував, па-
дали краплі дощу, пелюстка з яблуневої 
гілки, легкий вітерець розвівав волосся. 
Він обожнював ці миті, вважав своєю ве-
ликою удачею. Бувало, сам ненав’язливо 
створював щось романтичне у буденному. 
Саме тому, очевидно, у натруджених, мо-
золистих руках тракториста Миколи Ва-
дуцького опинилися гілочки полину. Це 
фото могло бути зроблене до 1999 року, 
тобто Миколі Вадуцькому було на той час 
50 або трохи більше років. Механізатор з 
першого дня створення ТОВ «Стегників-
ське» працював тут і працює донині, хоч 
за плечима вже 68 літ. Працівник він ста-
ранний, совісний. Приїхав до Стегників-
ців із села Охримівці Збаразького району, 
одружився з місцевою дівчиною Марією. 
Нині у господарстві працює його син 
Олег. Дружина, на жаль, вже покійна.

На фото №27 тодішній фотокорес-
пондент «Подільського слова» Ярослав 
Бойко зобразив літню пору у госпо-
дарстві «Стегниківське». Механізатори 
Василь Маличок, Володимир Кривоус, 
Сергій Литвиненко та Володимир Ва-

кула про щось жваво розмовляють. А 
може, як знаю з власного досвіду, їх на 
хвилинку відірвали від роботи, щоб ко-
респондент міг зробити фото для газе-
ти. На світлині — молоді люди. Минуло 
лише 16 років з того часу. Але так багато 
змінилось. У ТОВ «Стегниківське» нині 
працює сторожем на фермі лише Воло-
димир Вакула. Василь Маличок виїхав у 
інше село. Володимир Кривоус — на за-
робітках за кордоном. Наймолодший се-
ред механізаторів, Сергій Литвиненко, 
вже покійний. По-різному склалися долі 
цих людей. Лише на світлині вони разом 
— молоді та усміхнені.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

с. Стегниківці, 2001 р.
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Наріжний камінь під будівництво храму

Свято футболу у Великих Гаях
Хтось із мудрих зауважив: «Щасливих шлюбів було би більше, якби чоловіки намагалися 
краще зрозуміти дружин, а дружини — футбол». Недільного дня, 28 травня, здавалося, на 
трибунах стадіону у Великих Гаях жінок було навіть більше ніж чоловіків. Це означає, що 
футбол у нас завойовує велику популярність. Його люблять усі. Цього дня відбулось уро-
чисте відкриття футбольного сезону у Великогаївській об’єднаній територіальній громаді. 
На поле разом із юними фут-

болістами та вболівальниками 
вийшли представники футболь-
них колективів «Агрон» (Велико-
гаївська об’єднана територіаль-
на громада) та «ДСО – Поділля» 
(Тернопільський район). Під звуки 
Державного Гімну України підня-
ли жовто-синій стяг і прапор фут-
больного клубу «Агрон» (Велико-
гаївська ОТГ).

Уболівальників та футболістів 
вітали народні депутати України 
Тарас Юрик та Роман Заставний, 
голова Тернопільської обласної 
ради Віктор Овчарук, голова Тер-
нопільської райдержадміністра-
ції Олександр Похилий, голова 
Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко, голова Велико-
гаївської ОТГ Олег Кохман. Вони 
наголосили на великій об’єднуючій 
ролі футболу. Це мегапопулярний 
вид спорту. Найбільше турнірів в 
Україні та Тернопільському районі, 
зокрема, проводять саме з футболу. 
У районі прийнято програму роз-

витку футболу, якою передбачено 
фінансування футбольних заходів, 
благоустрій сільських футбольних 
полів, придбання спортивного ін-
вентарю, підтримку обдарованих 
футболістів. У Великогаївській 
об’єднаній територіальній громаді 
найбільшим футбольним мецена-
том є подружжя фермерів, Юрій та 
Наталія Березовські, які на кошти 
очолюваного ними сільськогоспо-
дарського підприємства «Агрон» 
та ФГ «Березовського» утримують 
футбольний колектив «Агрон», що 
тепер представляє Великогаївську 
об’єднану територіальну громаду. 
«Якщо футбол має таких спонсорів 
— у нього велике майбутнє», — на-
голосив голова Великогаївської 
ОТГ Олег Кохман.

Перед футбольним турніром 
глядачам і спортсменам юні танцю-
ристи ансамблю «Первоцвіт» Ве-
ликогаївського клубу (мистецький 
керівник Михайло Качан) подару-
вали український гопак, а учасни-
ки колективу «Флейм» клубу села 

Товстолуг (керівник Мар’яна Ко-
ролюк) — американський рок-н-
рол. Патріотичні твори виконали 
Яна Андросюк та Ілона Жалов-
ська. Програму вів начальник від-
ділу культури та спорту Великога-
ївської ОТГ Степан Гуля.

А потім розпочався захоплюю-
чий футбольний поєдинок між ко-
мандами «Агрон» та «СТО – Поді-
лля», який закінчився з рахунком 
2:0 на користь «СТО – Поділля». 
Спортсмени показали цікаву та 
видовищну гру, за що були наго-
роджені шквалом аплодисментів. 
Звичайно, вигравати приємніше. 
Але з цього приводу командор 
ордена Британської імперії, шот-
ландський футбольний тренер, 
колишній футболіст, який із 1986 
року тренував клуб англійської 
Прем'єр-ліги «Манчестер Юнай-
тед», сер Алекс Фергюсон сказав: 
«Приймаю перемогу зі смиренніс-
тю, програш — із гідністю». 

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.     

с. Стегниківці. 
Механізатор  
Микола Вадуцький
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Таланти нашого краю

Від усього серця й щирої душі вітаємо з ювілеєм дорогу маму, 
бабусю і прабабусю Євгенію Михайлівну СЛЕБЕДЮК  
із смт Великі Бірки Тернопільського району

Днями черговий день народження відсвяткував директор  
ПАП «Агропродсервіс», заслужений працівник сільського  
господарства України Андрій БАРАН

Величаємо тебе, мамо!

Шана матерямВітаємо!

У час духовного відродження нашого 
народу дедалі уважніше вивчаємо його 
історію. Кожна людина завжди з великою 
любов’ю і душевним трепетом згадує міс-
це, де вона народилася, де минуло її босо-
ноге дитинство з дивосвітом-казкою у за-
тишній батьківській оселі. І для кожного з 
нас це — рідна земля, це — Україна.

Мама… Перше милозвучне слово, з 
яким виростає дитина, починає мудру нау-
ку словотворення. Мамина ласка — чарівні 
ліки від будь-якого болю. Мамина пісня – 
те найдорожче, що западає в душу ще з ко-
лиски. Батько й мати дали тобі життя для 
твого щастя. Не завдавай їм болю, образи, 
прикрощів, страждань. Найбільша радість 
для батьків — твоє життя, працьовитість, 
любов до науки, повага до старших.

21 травня в Мишковицькій  
ЗОШ I-III ст. провели загально-
шкільні батьківські збори та 
свято «Величаємо тебе, мамо!»
У виконанні ансамблю «Співаночка» 

прозвучали пісні «Калинонька», «Лагід-
на пісня», «Бабусина вишиванка». Ак-
тивні учасники заходу — учні 5-7 класів: 

Ксенія Вібла, Яна Бойко, Діана Боднар-
чук, Яна Войціховська, Марія Николин, 
Катя Урбан, Андріана Костик, Катери-
на Чура, Марія Хома, Тетяна Апуневич, 
Марта Ропицька. Веселими гумористами 
були школярі 4-го класу.

Cлова подяки усім матерям прозвуча-
ли від найменших школярів — Володі і 
Марії Семирко. 

Ведучі свята, Оля Жарикова і Софія 
Сапужак, прочитали притчу «Мамині 
сльози».

Гостею дійства була мама Героя Укра-
їни Івана Вітишина, який загинув у зоні 
АТО, Марія Володимирівна. Яна Бойко 
присвятила їй пісню «Маки червоні».

«Боже великий єдиний» виконав 
шкільний хор «Співаночка».

Дорогі наші матері, від усього серця ві-
таємо вас із цим прекрасним весняним 
святом — Днем матері. Бажаємо вам добра 
і здійснення сонячних материнських мрій 
і надій. Радості вам, безмежної вдячності 
від дітей, синівської любові і тепла. Хай 
Бог дає вам сили та спокій, щасливу долю 
на рідній землі, здоров’я на довгі літа.

Ганна ДРАБиК, педагог-організатор.

Сьогодні день такий чудовий,
Сьогодні все навкруги цвіте.
Тож хочемо вас привітати
Із ювілеєм чарівним.
Радійте, що 80 настало.
Для вас це, може, і багато літ,
Але насправді — дуже й дуже мало,
Не журіться, що роки проходять,
І не виливайте сльози почуття,
Бо така є правда, що літа минають,
А за ними — все наше життя.
Тож міцного здоров’я вам бажаєм,
Щастя й радості на всі літа. 
Хай яскраве сонце весело вам сяє,
Хай завжди квітує в серці доброта.
Хай дорогу не встеляють хмари.
Ми за вас, рідненька, наша мамо,
Богу молимось щодня.

З повагою і любов’ю — син Володимир, дочка Галина, невістка Ольга, зять Мирослав, онуки Тетяна,  
Оксана з чоловіком Володимиром та дочкою Євою, Наталя з чоловіком Олегом та дочкою Естер,  

Віталій з дружиною Світланою та дітьми Романом й Евеліною, Олег з дружиною Ксенією та сином Михайлом.

Шановний Андрію Степановичу! Ваша щира любов 
до землі-годувальниці і невтомна праця, помножена 
на самовідданість хліборобській справі, приносять 
вагомі плоди діяльності «Агропродсервісу». Сьогодні 
багаточисельний колектив добре відомого в Україні 
агропідприємства досягає високих урожаїв на щедров-
рожайній ниві, у тваринництві та в переробній галузі. 
А ініційовані й організовані вами Міжнародний форум 
«Нове зернятко» та Національний день саду ще більше 
підсилюють імідж інноваційної компанії загальнодер-
жавного масштабу. 

Тож вітаємо вас, шановний Андрію Степановичу, з 
вагомою датою славного трудового життя, яке увібрало 
в себе багатолітній ужинок хліборобської династії від 
батька й матері — споконвічних трударів і ревних хрис-
тиян — до чудових дітей та онуків, яких ви плекаєте ра-
зом зі своєю мудрою і вірною супутницею життя Любою 
Іванівною.

Зичимо міцного здоров’я, Божої ласки, усіх земних 
щедрот, гордості за дітей і радості від онуків, поваги від 
колег, злагоди у домі та миру в Україні!

За дорученням трудових колективів компанії «Агропродсервіс» 
— Іван ЧАЙКІВСЬКИЙ, генеральний директор.

Дійство відкрив духовий ор-
кестр школи під орудою Юрія 
Бойка. Юні музиканти та солісти 
виконали низку творів на патрі-
отичну тематику. Творчий звіт 
благословив парох села Велика 
Березовиця о. Василь Брона, 
одна з дочок якого цього року 
закінчила з відзнакою Острів-
ську музичну школу. 

«Кожному Бог дав талант, — 
сказав священик, — важливо не 
загубити його. Батьки — перші, 
хто помічають в дитині Божий 
промінчик. Учителі музики роз-
вивають його. Талант — це, пе-

редусім, щоденна праця, а успіх 
— лише мить, заради якої варто 
багато трудитися. Хто це осягнув, 
той почувається щасливим».

Підсумки навчального року 
підбив директор Острівської му-
зичної школи, заслужений пра-
цівник культури України Степан 
Бородай. У мистецькому закладі, 
як повідомив Степан Дмитрович, 
навчаються 190 дітей. Із них 36 
закінчили навчальний рік на «від-
мінно». Цьогоріч 14 учнів проща-
ються зі школою. 

«Відкрито обурююсь, коли 
хтось каже, що музичні школи 

не потрібні, — наголосив Степан 
Бородай. — Це те саме, що сказа-
ти, ніби людині не потрібна пісня, 
музика. Як без цього жити і чи 
можна без мистецтва жити вза-
галі? Пісня — це душа українця. 
Музика супроводжує людину від 
народження і до відходу у засвіти. 
Без мистецтва життя втрачає бар-
ви, стає чорно-білим». 

Степан Дмитрович подякував 
батькам дітей, які навчаються у 
музичній школі, та вчителям, які 
навчають, допомагають розвивати 
в дитині те, що дане Богом. «Жит-
тя музичної школи — не лише на-

вчання. Це участь у мистецьких 
конкурсах, концертах, інших за-
ходах, — продовжив Степан Бо-
родай. — Цей навчальний рік був 
особливо багатим на такі заходи. 
Учні та вчителі успішно виступи-
ли на творчому звіті Тернопіль-
ського району у ПК «Березіль», 
а також під час урочистостей із 
нагоди 50-річчя Тернопільсько-
го району, на обласних, всеукра-
їнських і всесвітніх мистецьких 
фестивалях. Пишаємося, що наші 
вихованці стали лауреатами й ди-
пломантами цих конкурсів». 

Степан Бородай нагородив 
учнів школи грамотами, медаля-
ми й подарунками, а випускникам 
вручив дипломи про закінчення 
Острівської музичної школи.

Високу оцінку учням та пе-
дагогам освітнього музичного 
закладу дали голова Тернопіль-
ської РДА Олександр Похилий та 
голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко. «Ви — гідне 
майбутнє України, — сказав, звер-
таючись до учнів та випускників 
школи, Олександр Похилий. — На  
вас чекає успіх, якщо ви постави-
те перед собою гідну мету і будете 
працювати задля її реалізації. Ба-
жаю вам продовжити навчання в 
омріяних мистецьких закладах. 
Адже країні потрібні не лише хо-
роші робітники, лікарі, вчителі, 
але й творчі працівники». 

Голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко зауважив, 
що депутатський корпус райо-
ну підтримує культуру, всі цікаві 
проекти. Успіх Острівської му-
зичної школи — це заслуга всього 
колективу. Навіть маючи талант 
від Бога, митець мусить працюва-
ти над собою. Щоб досягти успіху, 
треба також іти в ногу з часом, од-
ночасно залишаючись самим со-
бою. А це непросто.

Гарні побажання висловив 
учням, викладачам та батькам 
начальник відділу культури Тер-
нопільської РДА Віктор Наволь-
ський. Батько випускниці школи 
Андріани Воробець, пан Петро, 
поділився теплими спогадами 
про те, як донька, коли була ще 
зовсім маленькою, хотіла навчи-
тися грати на скрипці. «Андріана 
сама домовилася про оплату за на-
вчання в музичній школі та оренду 
інструмента, — згадував, усміхаю-
чись, Петро Воробець. — Нам за-
лишилося лише підтримати вибір 
дочки. Роки навчання були непо-
вторними. Діти спочатку невміло, 
а потім впевнено володіли інстру-
ментами. Було багато виступів. Це 
приносило батькам та вчителям 
приємні клопоти і ще більшу ра-
дість. Від усіх батьків учнів і ви-
пускників Острівської музичної 
школи зичу директорові, Степану 
Дмитровичу Бородаю, всім педа-
гогам здоров’я, подальших успіхів 
й обдарованих учнів».

А далі присутні полинули у 
чарівний світ мистецтва. Звучали 
інструментальні та вокальні тво-
ри, було багато танців і радості, 
яку подарували учні й випускни-
ки Острівської музичної школи. 

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Вдячність за хист
Яблуку ніде впасти. Цей український фразеологізм спав на думку, коли 28 травня пере-
ступила поріг зали урочистостей районного будинку культури, де відбувався творчий 
звіт учнів Острівської музичної школи. Відчувалася присутність чогось значного, вели-
кого й особливого. Глядачі були святково одягнені, у піднесеному настрої. 
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Шкільний меридіан

Ми виросли. Школо, прощавай

У школі нині навчаються 
168 учнів. Цього року 
її закінчують чотири 
випускники, усі хлопці, 
серед них  — чемпіон 
світу з кікбоксінгу Дани-
ло Рибченко. Хлопець  
отримав золоту медаль 
на турнірі, який відбувся 
цього року у Будапешті.

Галина Юрса –  
ТРР «Джерело».

У Великі Бірки розділити 
радість свята із учнями 
та педагогами прибули 
народний депутат України, 
обраний від Зборівського 
одномандатного вибор-
чого округу №165, Тарас 
Юрик та голова Тернопіль-
ської райдержадміністрації 
Олександр Похилий.

26 травня голова облдержадміністрації Степан Барна, голова райдержадмі-

ністрації Олександр Похилий та голова районної ради Андрій Галайко взяли 

участь у святі Останнього дзвоника в Великоглибочецькій ЗОШ І-ІІІ ст.  

ім. Я. Стецька. Керівники області та району привітали педагогів, школярів, 

батьків та гостей з успішним закінченням навчального року. Теплі слова 

прозвучали на адресу педагогів. У цьому навчальному закладі працюють  

53 педагогічних працівники, 18 з яких мають звання «Старший вчитель»  

та 3 — звання «Учитель-методист». 

Команда учнів з 9 осіб під керівни-
цтвом вчителя історії Робак Ірини 
Романівни підготували проект «Із 
бабусиної скрині» і перемогли.  
Із нагоди свята Останнього дзвони-
ка учасників проекту нагородили 
іменними годинниками. Для кабіне-
ту історії вручено новий телевізор.

 
Директор ТОВ "Дружба" Ната-
лія Янкевич, директор школи 
Ганна Чоповська та староста  
с. Лозова Петро Олійник.

Виступають першокласники. 

Фото Ярослава Бачинського

Ось прийшов той час, 
на який всі так довго 
чекали. Останній дзві-
нок сповістив про те, що 
настала чудова пора — 
літні канікули. 
А для одинадцятиклас-
ників дзвінок сповістив, 
що пора прощатися з 
безтурботним дитин-
ством. 

с. Товстолуг. 

Випусники 
Лозівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів.

Голова Тернопільської 
районної ради Андрій 
Галайко взяв участь у святі 
Останнього дзвоника у На-
стасівській ЗОШ І-ІІІ ст. 

Випускників привітала голова села Марія Полигач. 
Учителі Людмила Василівна Боднар і Наталія Ігорів-
на Козача дали мудрі настанови. Директор школи 
Любов Євгенівна Біч вручила школярам грамоти 
за досягнення в навчанні. Благословив дітей на 
подальші успіхи отець Тарас. Тепер перед учнями 
відчинені двері до Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Останній дзвоник 
пролунав і для 
четвертокласників 
Забойківської  
ЗОШ І ст. 
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Справи приватніВітаємо!

ПРодам
Нерухомість

Продається земельна ділянка 0,10 га на 
території Підгородненської сільської ради. 
Мальовниче місце, межує з озером та 
лісом 0961533373
Продається земельна ділянка 0,12 га 
біля с. Гаї-Шевченківські, вздовж дороги 
на с. Лозова (500 м від об’їзної дороги) 
0504010033
Продам 3-кімн. квартиру в центрі  
Тернополя, 79 кв.м, і/о, є/р, 6/9, цегл. 
0352 420342

Iнше
Ячмінь фуражний, півтон-
ни 0973171523, 0974400604, 
0686067067
Продаю кобилу 16 років у Тернопіль-
ському районі 0673525018
мотоблоки нові (потужністю від 4 до 
15 к. с.), трактори (від 12 к. с.), мото-
трактори, двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, з/ч, 

безкоштовна доставка. Знайдете 
дешевше — віддамо ще дешевше 
0985989484, 493000, 0982591958, 
0666653606, www.tractor_c.com.ua
Продам дійну козу (за один раз 2,5 л 
молока), с. Соборне 293496

КуПлю
Куплю будинок, придатний для постій-
ного проживання, в затишному місці. 
0975421087

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

Робота
Менеджера, автослюсара, сторожа на 
СТО (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 44) 
0677005502, 510097.
На роботу потрібні слюсарі з ремонту 
автомобілів, офіційне працевлаштування 
0675508623

доКументи
Загублений додаток до диплому  
спеціаліста про повну вищу освіту 
Тернопільського національного тех-
нічного університету ім. Iвана Пулюя, 
виданий на ім’я Любові Олегівни Дяків 
30.06 2010 р. (ТЕ №39791480), вважа-
ти недійсним. 

Справи приватні

Оголошення

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо завідувачці 
клубу с. Підгородне Людмилі Тара-
сівні КВАСНицІ та з 60-річчям за-
відувачці клубу с. Романівка Ользі 
Андріївні СиДОР. Бажаємо вам 
міцного здоров’я, світлого опти-
містичного настрою. Нехай кожен 
день вашого життя буде радісним і 
сонячним, дарує успіхи в роботі, ду-
шевний комфорт, шану і авторитет. 
Хай Господь примножує ваші сили 
на многії літа!

З повагою — працівники відділу культури 
Тернопільської РДА, районного будинку 

культури, районна організація профспілки 
працівників культури.

Колектив Територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тернопільського 
району щиро вітає з днем народжен-
ня соціального робітника с. Почапинці  
Орисю Іванівну ЗАБАНДЖАЛУ.

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

Колектив ПП «Агрон» надсилає щирі 
вітання директору ПП «Агрон» Наталії 
Григорівні БЕРЕЗОВСЬКІЙ.

В святковий день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!

Колектив ПП «Агрон» вітає з днем 
народження сторожа Михайла Томо-
вича НЕДОШиТКА, прибиральницю 
Ольгу Володимирівну НЕцКО, сто-
рожа Ігоря Васильовича МАСЛЯНКУ.

В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння,
В сім’ї — любові і добра
На многії та благії літа!

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. ві-
тає з днем народження теxнічного пра-
цівника Надію Миxайлівну ЯРЕМУ. 

Хай щастя завжди супроводить вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

Щирі вітання з нагоди ювілею 
надсилаємо жительці села Застав’є, 
чудовій дружині, лагідній і дбайливій 
матусі Оксані Романівні ЯциШиН.

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

З повагою — рідні, родина та близькі.

Працівники відділу освіти  Тер-
нопільської РДА та районного мето-
дичного кабінету вітають з днем на-
родження методиста з навчальних 
дисциплін РМК  Миколу Микола-
йовича ПІГОВСЬКОГО, бухгалтера 
централізованої бухгалтерії Олену 
Степанівну БАСАРАБЧУК.

Святковим розмаїттям
Хай буде все життя,
Казковим довголіттям
Серед краси й добра.
Хай радість розквітчає
Прекрасну кожну мить,
Здоров’ям наділяє,
Щастям благословить!

Колектив CПП «Мричко» щиро ві-
тає з днем народження водія Воло-
димира Васильовича МРиЧКО.

Хай на вашу долю поле щедро родить,
І багато років щастя поруч ходить,
Будьте на здоров’я і добро багаті,
Хай тепло і радість не минають хату.

З днем народження вітаємо вчи-
теля інформатики Миролюбівської 
ЗОШ І ступеня-дитсадка Марію  
Петрівну ОВЧАРиК.

Хай радість вам життя дарує,
Щоб посміхались ви весь час,
Любов і злагода панують,
Достаток повниться щораз.
З повагою — колектив Миролюбівської 

ЗОШ І ступеня-дитсадка.

Колектив Великоберезовицької 
селищної  ради,  депутатський кор-
пус, члени виконавчого комітету ві-
тають з днем  народження депутата 
селищної ради Галину Стахівну 
цЮНиК.

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!

Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухання містобудівної документації на ви-
конання рішення Петриківської сільської ради №496 від 14.03.2017 р. «Детальний план території земельної 
ділянки Пилипів Т. А., загальною площею 0,0987 га, для будівництва та обслуговування індивідуального 
житлового будинку, господарських будівель і споруд у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської 
області, кад. номер 6125286700010012304».

Громадські слухання відбудуться 03.07.2017 р. о 17 год. у приміщенні сільської ради села Петриків. Про-
позиції та зауваження до містобудівної документації подають до Петриківської сільської ради з 9 год. до 16 
год. за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 А.

Підгороднянська сільська рада Тернопільського району Тернопільської області проводить громадське 
обговорення містобудівної документації ТОВ «Тернопільплемсервіс» — «Детальний план території щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки, площею 0,4177 га, із земель для іншого сільськогосподар-
ського призначення в землі для обслуговування галузей переробної промисловості (виробництво продуктів 
борошномельно-круп ’яної промисловості та виробництва олії й тваринних жирів) в межах села Підгородне 
на вул. Бережанська, Тернопільський район.

Громадські слухання відбудуться 4 липня 2017 р. о 15 год. в приміщенні клубу с. Підгородне за адресою: 
вул. Бережанська, 1, Тернопільський район. Тел. для довідок: 55-04-97, 55-03-50.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 

Управління соціального захисту населення Тер-
нопільської районної державної адміністрації оголо-
шує конкурс на заміщення вакантної посади:

— головного спеціаліста-юрисконсульта управління 
соціального захисту населення Тернопільської район-
ної державної адміністрації Тернопільської області.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-
дають такі документи: копія паспорта громадянина 
України; письмова заява про участь у конкурсі із зазна-
ченням основних мотивів щодо зайняття посади дер-
жавної служби, до якої додається резюме у довільній 
формі; письмова заява, в якій особа повідомляє, що до 
неї не застосовуються заборони, визначені частиною 
третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади”, та надає згоду на проходження пере-
вірки й оприлюднення відомостей стосовно неї, відпо-
відно до зазначеного Закону, або копію довідки вста-

новленої форми про результати такої перевірки; копія 
(копії) документа (документів) про освіту; заповнена 
особова картка встановленого зразка; декларація осо-
би, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, за 2016 рік. посвідчення 
атестації щодо вільного володіння державною мовою; 

Строк подання документів — до 20 червня  2017 року. 
Документи приймають за адресою: м. Тернопіль, 

вул. М. Кривоноса, 14.
Вимоги до учасників конкурсу: володіння держав-

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

Довідки за телефоном  53-25-03. 

3 липня 2017 року о 15 год. у приміщенні адміністративного будин-
ку Байковецької сільської ради, що розташований за адресою: Терно-
пільська обл., Тернопільський район, с. Байківці, вул. Січових Стріль-
ців, 43, відбудуться громадські обговорення містобудівної документації 
«Детальний план території для будівництва та обслуговування житло-
вого будинку господарських будівель та споруд на вул. Ходорівській-
Камінній в селі Байківці Тернопільського району Тернопільської облас-
ті» (земельна ділянка Дзюбіної М. М.).

Планується реалізація проекту 
«Реконструкція системи блискав-
козахисту на компресорній станції 
«Тернопіль».

Інвестор (замовник) – ПАТ 
«УКРТРАНСГАЗ» в особі філії УМГ 
«Львівтрансгаз».

Місце розташування об’єкта 
будівництва: Тернопільська обл., 
Тернопільській район, смт В. Бере-
зовиця, вул. Студинського, 8.

Метою розробки проекту — при-
ведення існуючої системи блискав-
козахисту у відповідність до вимог 
сучасних нормативних документів 
- ДСТУ Б В. 2.5-38:2008 та ДСТУ ЕN 
62305:2012

Згідно з проведеною в складі про-
екту оцінкою впливу на навколишнє 
середовище (ОВНС), рівні впливів 
запланованої діяльності будуть ко-
ливатися в допустимих межах. 

Вплив об’єкта проектування на 
атмосферне повітря має місце тіль-
ки в період будівельно-монтажних 

робіт, який триватиме 3 місяці. За-
гальна кількість викидів станови-
тиме 0,8811 т за період будівництва, 
максимальні концентрації всіх за-
бруднюючих речовин, що виділя-
ються в атмосферне повітря, значно 
менші за 1 ГДК.

Впливом на водне середовище 
є додаткове споживання води з іс-
нуючих джерел водопостачання 
КС Тернопіль у кількості 30,92 м3 на 
технологічні та госп.-питні потреби 
будівництва. 

Оскільки планова діяльність від-
бувається в межах існуючого май-
данчика КС "Тернопіль", додатково-
го відведення земельних ресурсів не 
потребується. Основний вплив на 
ґрунт здійснюється під час будівель-
них робот і обмежується будівель-
ним майданчиком.

Відходи, що утворюються під час 
будівництва, належать до 3 і 4 класу 
небезпеки, загальна розрахункова 
кількість становить 96,668 т. Органі-

зацією збору й утилізацією відходів, 
утворених під час будівельних робіт, 
займається будівельна організація, 
яка перед початком робіт повинна 
укласти договори з приймаючими 
відходи організаціями.

Після завершення робіт плану-
ється благоустрій території зі збором 
та вивозом будівельного сміття.

Залишковий вплив на довкілля 
прогнозується в межах чинного в 
Україні природоохоронного законо-
давства. 

З матеріалами ОВНС можна 
ознайомитися за адресою: 79053, 
м. Львів, вул. І. Рубчака, 3, УМГ 
«Львівтрансгаз», філія ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ». Із зауваженями та 
пропозиціями звертатися протягом 
30 календарних днів з дня публіка-
ції оголошення до Тернопільської 
районної державної адміністрації 
за адресою: 46018, м. Тернопіль, 
майдан Перемоги, 1, Тел./факс 
(0352) 43-60-64.

Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухан-
ня містобудівної документації на виконання рішення Петриківської 
сільської ради №535 від 04. 05. 2017 р. «Детальний план території зе-
мельної ділянки Коваль Н.М., загальною площею 0,0535 га, для будів-
ництва групи блокованих індивідуальних житлових будинків  у селі 
Петриків Тернопільського району Тернопільської області».

Громадські слухання відбудуться  03. 07.2017 р. о 17 год. у приміщен-
ні сільської ради села Петриків. Пропозиції та зауваження до містобу-
дівної документації подають до Петриківської сільської ради з 9 год. до 
16 год. за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 А.

Великоберезовицька селищна рада проводить громадські обгово-
рення містобудівної документації "Детальний план території земель-
них ділянок:

- земельна ділянка гр. МОНАСТИРСЬКОЇ Надії Юліанівни, пло-
щею 0,11 га, під будівництво житлового будинку, господарських буді-
вель та споруд, що розташована в селищі Велика Березовиця Тернопіль-
ського району Тернопільської області (кадастровий номер земельної 
ділянки 6125255200:02:002:3157);

- земельна ділянка гр. КАНЮКИ Євгена Володимировича ,площею 
0,1500 га, під будівництво житлового будинку, господарських будівель 
та споруд, що розташована в селищі Велика Березовиця Тернопільсько-
го району Тернопільської області (кадастровий номер земельної ділян-
ки 6125255200:02:002:3106)".

Громадські слухання відбудуться 3 липня 2017 року о 17 год. в при-
міщенні Великоберезовицької селищної ради.

Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухан-
ня містобудівної документації на виконання рішення Петриківської 
сільської ради №554 від 04. 05. 2017 р. «Детальний план території зе-
мельної ділянки Трач П. Р., загальною площею 0,0969 га, для будівни-
цтва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд  у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області, 
кадастровий номер 6125286700:02:001:1534».

Громадські слухання відбудуться  03. 07. 2017 р. о 17 год. у при-
міщенні сільської ради села Петриків. Пропозиції та зауваження до 
містобудівної документації подають до Петриківської сільської ради  
з 9 год. до 16 год. за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 А.

Виконавчий комітет Чистилівської сільської ради повідомляє, що громадські слухання з обговорення 
проекту внесення змін до “Детального плану території житлової забудови в районі вулиці Незалежності в 
селі Чистилів  Тернопільського району Тернопільської області” відбудуться 4 липня 2017 року о 16 годині в 
приміщенні сільської ради за адресою: с. Чистилів, вул. Галицька, 52.  

Проект внесення змін до детального плану території розроблений СПД ФО Огоньок В.О. на замовлення 
виконавчого комітету Чистилівської сільської  ради на підставі рішення XV сесії сільської ради VIІ скликан-
ня № 244 від 09.08.2016 р. «Про внесення змін до детального плану території житлової забудови в районі вул. 
Незалежності”». З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитись в Чисти-
лівській сільській раді за адресою: с.Чистилів, вул. Галицька, 52 (тел. 29-67-48) у понеділок та четвер з 14 до 
17 години до 4 липня 2017 року з дня першого опублікування цього повідомлення. Зауваження та пропозиції 
до проекту приймаються секретарем виконавчого комітету Чистилівської сільської ради до 4 липня 2017 
року з дня першого опублікування цього повідомлення. Відповідальний за організацію розгляду пропозицій 
—  секретар Чистилівської сільської ради Мельник Ольга Ярославівна.
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00.45 Ò/ñ “Êîðîëi âòå÷i” 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.25, 07.20, 08.25, 09.55, 12.00, 

13.30, 23.20 Ïîãîäà

09.00, 16.50 Ò/ñ “Àðèñòîêðàòè”
10.00 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà 

“Àíòèòåðîð”

14.10 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”

21.50 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”

04.30 Ò/ñ “Òðàâìà”

1+1

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ÒÑÍ

12.20 Ò/ñ “Ìàòóñi 2”
13.00 Ò/ñ “Ñâàòè - 3”
14.00, 15.00, 20.15, 21.15, 22.15 Ò/ñ 

“Ñâàòè - 4”
16.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”
23.15, 02.25 Ò/ñ 

01.00 Õ/ô “Æèòè”

11.00, 12.25, 20.40 Ò/ñ “1941” 

23.30 Ò/ñ “Îäåñà-ìàìà” 

ICTV

11.05, 13.20 Õ/ô “Ñêåëåëàç”

14.05, 16.10 Õ/ô “Ñêàðá Àìàçîíêè”
16.30 Õ/ô “Áåîâóëüô”

21.25 Ò/ñ “Ïåñ”
22.25 Õ/ô “Ðåìáî. Ïåðøà êðîâ”
00.25 Õ/ô “Ñîëäàò”

09.10 Õ/ô “Ñòåðåæèñü àâòîìîáiëÿ”

04.30 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 

06.45 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”

08.00 Ò/ñ “Ìîëîäÿòà”
10.45 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” 

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

13.00, 15.30 Ò/ñ “Òåìíi âîäè”
17.10 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð” 

Äðàêîíà” 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.20, 07.15, 08.20, 09.55, 13.30, 

23.20 Ïîãîäà

09.00, 16.30 Ò/ñ “Àðèñòîêðàòè”
10.00 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà 

“Àíòèòåðîð”

14.10 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”

21.50 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”

04.30 Ò/ñ “Òðàâìà”

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

16.45, 19.30 ÒÑÍ

12.20 Ò/ñ “Ìàòóñi 2” 
13.00, 14.00, 15.00, 20.15, 21.15, 

22.15 Ò/ñ “Ñâàòè - 4”
16.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”
23.15, 01.40 Õ/ô “Íà óçái÷÷i” 

11.00, 12.25 Ò/ñ “1941” 

20.40 Ò/ñ “1941” 
23.30 Ò/ñ “Îäåñà-ìàìà”

ICTV

11.05, 13.20 Õ/ô “Ðåìáî. Ïåðøà 
êðîâ”

13.30, 16.10 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà, 
15”

17.40, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ”

22.25 Õ/ô “Ðåìáî. Ïåðøà êðîâ 2”

09.40 Õ/ô “Íàé÷àðiâíiøà òà 
íàéïðèâàáëèâiøà”

04.55, 10.45 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 16+

06.50 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”

08.59 Ò/ñ “Ìîëîäÿòà”

21.40 Õ/ô “Îáäóðèòè âñiõ”
23.20 Õ/ô “Æàðòè â áiê” 

07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 23.00, 

14.45 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð”

15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð”

21.00, 23.30 Ò/ñ “Ëiêè äëÿ áàáóñi” 

íàìiðè”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

06.20, 08.20 ÀãðîÅðà

06.25, 07.20, 08.25, 09.55, 12.00, 

13.30, 23.20 Ïîãîäà

09.00, 16.30 Ò/ñ “Àðèñòîêðàòè”
10.00 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà 

“Àíòèòåðîð”

14.10 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”

21.50 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”

04.30 Ò/ñ “Òðàâìà”

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

16.45, 19.30, 01.45 ÒÑÍ

12.20 Ò/ñ “Ìàòóñi 2” 
13.00, 14.00, 15.00, 20.05, 21.05 Ò/ñ 

“Ñâàòè - 4”
16.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”

23.35, 02.10 Ò/ñ “Ôàëüøèâi 
çàðó÷èíè”

11.00, 12.25, 20.40 Ò/ñ “1941” 

23.30 Ò/ñ “Îäåñà-ìàìà” 

ICTV

11.05, 13.20 Õ/ô “Ðåìáî. Ïåðøà 
êðîâ 2”

13.30, 16.10 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà, 
15”

17.40, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ”

22.25 Õ/ô “Ðåìáî 3”

04.30 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè” 

06.45 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”

08.00 Ò/ñ “Ìîëîäÿòà”
10.45 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”

21.00 Õ/ô “Öiíà áåçñìåðòÿ” 
23.10 Õ/ô “×îðíi ìiòêè” 
01.00 Õ/ô “Îáäóðèòè âñiõ”

07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 23.00, 

14.45, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð” 

íàçàâæäè” 

íàìiðè” 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 

06.15, 08.15 ÀãðîÅðà

06.20, 07.15, 08.20, 09.55, 12.00, 

13.30, 20.15, 23.20 Ïîãîäà

09.00, 16.30 Ò/ñ “Àðèñòîêðàòè”
10.00 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà 

“Àíòèòåðîð”

14.10 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”

21.50 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”

04.30 Ò/ñ “Òðàâìà”

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

16.45, 19.30 ÒÑÍ

12.20 Ò/ñ “Ìàòóñi - 2”
14.00, 15.00 Ò/ñ “Ñâàòè  4”
16.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. 

Ðîêñîëàíà”

11.00, 12.25 Ò/ñ “1941” 

ICTV

11.05, 13.15 Õ/ô “Ðåìáî 3”

13.25, 16.10 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà, 
15”

17.40 Ò/ñ “Ïåñ”

23.50 Õ/ô “Äæîí Ðåìáî (Ðåìáî 4)”

04.40 Ò/ñ “Âiääië 44”

09.05 Õ/ô “Ìàíäðiâêà ó çàêîõàíiñòü”
11.15 Õ/ô “Òðîõè íå â ñîái”

18.20 Õ/ô “Äîìîïðàâèòåëü”
20.05 Õ/ô “Ïðèëåòèòü ðàïòîì 

÷àðiâíèê”

04.05 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”

08.10 Ò/ñ “Ìîëîäÿòà”

00.20 Õ/ô “Æàðòè â áiê”

07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 23.00, 

14.45, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð” 

21.00, 00.00 Ò/ñ “Êîõàííÿ ÿê 
íåùàñíèé âèïàäîê” 

íàìiðè” 

13.05 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”

1+1

12.00 Õ/ô “Êàòåðèíà” 

19.30 ÒÑÍ

06.10 Õ/ô “Ôîðìóëà êîõàííÿ”

ICTV

13.55 Õ/ô “Áåòõîâåí”
15.25 Õ/ô “Áåòõîâåí 2”
17.10 Õ/ô “Äæîí Ðåìáî (Ðåìáî 4)”

20.05 Õ/ô “ßê âèêðàñòè õìàðî÷îñ”
22.00 Õ/ô “Íàïàä íà 13-1 âiääiëîê”

15.20 Õ/ô “Äîìîïðàâèòåëü”
17.05 Õ/ô “Ïðèëåòèòü ðàïòîì 

÷àðiâíèê”

22.50 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí”

05.50 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”

15.10 Ì/ô “Ìiíëèâà õìàðíiñòü, ÷àñîì 
ôðiêàäåëüêè”

21.00 Õ/ô “Õåíêîê” 
22.50 Õ/ô “Ñïóñê” 
00.50 Õ/ô “×îðíi ìiòêè” 

09.10 Ò/ñ “Êîõàííÿ ÿê íåùàñíèé 
âèïàäîê”

12.40, 15.20 Ò/ñ “Ëiêè äëÿ áàáóñi” 

íàìiðè” 

15.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâè”

21.10 Õ/ô “Îêñàìèòîâi ðó÷êè”

00.50 Õ/ô “Âiäêðèòå ìîðå”

09.55 Õ/ô “Ñiñi - íåïîêiðíà 

16.45 Õ/ô “Îäåðæèìiñòü”
18.35 Õ/ô “Çîëîòî”

1+1
06.00 ÒÑÍ

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

10.50, 12.05, 13.30, 14.45, 16.00, 

21.00 Õ/ô “ß òåáå íiêîìó íå âiääàì” 

ICTV

05.35, 04.00 Ò/ñ “Ñëiä÷i”
07.35 Ò/ñ “Âiääië 44”

13.20 Õ/ô “Áåòõîâåí”
15.00 Õ/ô “Áåòõîâåí 2”
16.45 Õ/ô “ßê âèêðàñòè õìàðî÷îñ”

20.30 Õ/ô “Ïîâiòðÿíèé ìàðøàë”

00.35 Õ/ô “Íàïàä íà 13-é âiääiëîê”

05.05 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”

06.05 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”

07.25 Ì/ô “Ìiíëèâà õìàðíiñòü, ÷àñîì 
ôðiêàäåëüêè”

09.10 Õ/ô “Äóáëåðè” 
11.25 Õ/ô “Êîíòèíóóì” 
13.45 Õ/ô “Öiíà áåçñìåðòÿ”

18.15 Õ/ô “Õåíêîê” 

22.00 Õ/ô “Ñâÿùåíèê”
23.45 Õ/ô “Ñïóñê 2”

09.20 Õ/ô “Âàëüñ  áîñòîí”

05.35 Õ/ô “×îðíà ñòðiëà”

08.40 Ò/ñ “Ïðàâî íà çàõèñò” 
12.20 Õ/ô “Iíòåðäiâ÷èíêà” 

19.00 Ò/ñ “Áóõòà ñòðàõó” 

01.30 Õ/ô “Îêñàìèòîâi ðó÷êè”
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Життєві історії | Кращий день — це сьогодні

Побутові хитрощі

— Мам, можна?
— Не треба, це для гостей.
— Так у нас же гості!
— Та які ж це гості! Сусіди та 

бабця Ганя.
Я зрозуміла: щоб фарфор «вий-

шов» із серванта, потрібно, щоб ан-
глійська королева покинула Лондон 
і завітала в гості до мами. Тоді ми 
будемо пити чай із порцелянових 
чашок. Але не сьогодні. Колись… 
Потім…

Коли мама захворіла, вона май-
же не виходила з дому. Пересува-
лася на інвалідному візку, ходила 
з милицями, тримаючись за руку 
супроводжуючого.

— Відвези мене на ринок, — по-
просила мама одного разу.

—   А що тобі треба?
Останнім часом одяг мамі купу-

вала я.
—   Мені білизну треба нову, я 

схудла.
Ми поїхали в магазин. Вибира-

ли. Приміряли.
— Скільки коштує?
— Та яка різниця, платитиму 

ж я.
— Я маю знати.
— Тисячу гривень, — каже про-

давець.
— Тисяча за труси ???
— Це комплект із нової колекції.
— Ну то й що, його під одягом 

все одно не видно! — обурилася 
мама.

Я підморгувала продавчині, 
мовляв, збреши.

— Ой, — каже дівчинка-
продавець, дивлячись на мене. — Я 
зайвий нуль додала. Ціна комплек-

ту — сто гривень.
— Отож-бо! Я за нього більше 

півсотні не дала б, але ми вже вто-
милися...  

Я плачу з карти, щоб мама не 
бачила купюр, і ховаю чек, щоб за-
йвий нуль не потрапив їй на очі. 
Забираємо покупки, йдемо до ма-
шини.

— Хороший комплект. Ошатний. 
Я спеціально сказала, що не подо-
бається, щоб інтерес не показувати. 
А раптом знижку зробили б.

Якось подзвонили в двері. Мама 
довго-довго йшла до них. За двери-
ма стояв терплячий і усміхнений 
юнак. Він продавав набори ножів. 
Мама, не замислюючись, впусти-
ла його. Хлопець розповідав про 
сталь, про те, як ніж на льоту може 
розрізати носовичок, підкинутий 
вгору. Це було маленьке шоу. Він 
оголосив ціну: «Цей набір коштує 
три тисячі, але сьогодні лише ти-
сяча. І ще в подарунок кулінарна 
книга».

«Ну треба ж! Ще й кулінарна 
книга!» — подумала мама і зрозу-
міла: ножі треба брати.

Пенсія у мами — півтори ти-
сячі. Якби вона жила сама, то ви-
стачало б на комуналку і хліб із 
молоком. Без ліків, без одягу, без 
нижньої білизни. І без ножів. Та 
оскільки комуналку, ліки, продук-
ти й одяг оплачувала я, то мамина 
пенсія давала їй змогу почуватися 
незалежною.

Наступного дня я приїхала в 
гості. Мама хвалилася ножами, 
розповіла про носовичок, який 
можна розрізати на льоту. Навіщо 

різати носовички на льоту і взага-
лі — навіщо різати носовички? Я 
не розуміла цього маркетингового 
трюку, чудово бачила, що їй «впа-
рили» якийсь китайський ширв-
житок в ошатній валізці.

— То чому ж ти сховала ножі, не 
виклала на кухні?

— З глузду з'їхала? Це на пода-
рунок комусь. Раптом захворію — 
лікарю якомусь дам, або в соцзабе-
зі треба буде за путівку віддячити.

...Знову на потім. Знову все най-
краще — не собі, комусь. Комусь 
більш гідному, хто вже сьогодні 
живе по-справжньому, не чекає. 
Мені теж генетично передалася ця 
безглузда навичка: не жити, а чека-
ти. Моїй доньці нещодавно пода-
рували дорогу ляльку — принцесу 
в ошатній сукні, з короною і чарів-
ною паличкою. Доньці — два роки. 
Решту своїх ляльок вона тягає по 
підлозі за волосся, носить за ноги, 
а улюбленого пупса якось ледь 
не розігріла в мікрохвильовці. Я 
сховала нову ляльку. Потім якось, 
коли доробимо ремонт, дочка під-
росте, і настане справжнє життя, я 
віддам їй Принцесу. Не сьогодні.

Але повернемося до мами і 
ножів. Одного дня, коли мама за-
снула, я відкрила валізку і взяла 
перший-ліпший ніж. Він був кра-
сивий, із блакитною ручкою. Я діс-
тала з холодильника твердий сир 
і спробувала відрізати шматочок. 
Ніж залишився в сирі, ручка — у 
мене в руці. «Це навіть не пласт-
маса», — подумала я. Вимила ніж, 
полагодила його, поклала назад у 
валізу, закрила і прибрала. Мамі 

нічого, звичайно, не сказала. По-
тім перегорнула кулінарну книгу. 
У ній були переплутані сторінки. 
Початок рецепта — від солодкого 
пирога, кінець — від печінкового 
паштету. Безсовісні люди, які ошу-
кують пенсіонерів, як ви живете з 
такою совістю?

Напередодні Нового року я по-
дарувала мамі красиву білу блузку.

— Одягнеш її, тобі личитиме 
така.

— Та ні, ще забрудню. Може, ін-
шим разом…

І заховала блузку в шафу. На по-
тім. Знову на потім. Усе найкраще 
— на потім. І навіть коли очевид-
но, що краще вже в минулому, все 
одно — потім. Синдром відкладе-
ного життя.

Мама померла раптово. На по-
чатку січня. Я була розгублена. 
Ніяк не могла опанувати себе, не 
встигала усвідомлювати, що від-
бувається навколо. Поїхала в морг 
забрати свідоцтво про смерть. 
При ньому працювало ритуальне 
агентство. Я байдуже тикала паль-
цем в якісь картинки з трунами, 
атласними подушечками, вінками 
й усім іншим... Я зрозуміла, що це 
мій останній шопінг для мами. І 
заплакала.

Оплатила покупки і поїхала в 
мамин спорожнілий будинок. Тре-
ба було знайти її записну книжку 
і обдзвонити друзів, повідомити 
про похорон і поминки. Довго 
сиділа, слухала тишу і раптом від-
чинилися двері шафи. Містика. Я 
підійшла до неї. Там зберігалися 
мамина постільна білизна, руш-
ники, скатертини. Зверху лежав 
великий пакет із надписом «На 
смерть». Я відкрила його, загля-
нула всередину. Там лежав мій по-
дарунок — біла блузка і комплект 
білизни. Той самий, за тисячу гри-
вень. На ліфчику збереглася ціна, 
тобто мама таки дізналася, скільки 
він коштував і відклала його на по-
тім. На кращий день її справжньо-
го життя. І ось він, мабуть, настав. 
Її «кращий» день…

Зараз я допишу цю сповідь, 
вмиюся від сліз і розпакую донь-
ці її Принцесу. Нехай вона тягає 
її за волосся, порве плаття, зламає 
корону. Зате вона встигне пожити 
справжнім життям вже сьогодні. 
Життям, в якому багато радості. 
Бо радість не треба чекати, її тре-
ба створювати. Ніяких синдромів 
відкладеного життя у моїх дітей не 
буде! Я вчитиму їх жити сьогодні!

Ольга СТАХіВ.

Синдром відкладеного життя
У мами в серванті «жив» кришталь. Салатниці, фруктовниці, оселедниці. Все громіздке, 
непрактичне. А ще — порцеляна. Вишуканий сервіз. Мама купувала його ще в радян-
ські часи — ходила кудись уночі з номером 28 на руці.  Коли у нас бували гості, я стели-
ла на стіл білосніжну скатертину і хотіла поставити ошатну порцеляну.

Добрива для городини
Сад. Город | Поради до часу

Багато господарів вважають, що найкраще підживлення — коров’як. Мовляв, у 
ньому є все, що потрібно рослинам. Однак він містить багато азоту, а городні куль-
тури потребують й інших необхідних для росту, цвітіння і плодоношення поживних 
речовин, зокрема бору, калію, фосфору. Отже, в грунт необхідно вносити міне-
ральні добрива. Як визначити, чого саме не вистачає городині, як і коли підживлю-
вати рослини, читайте у нашій публікації.

дефіцит калію
У рослин біліють кромки листків, а потім 

вони стають бурими і висихають. Це явище на-
звали крайовим опіком. Якщо калію не виста-
чає впродовж тривалого часу, стебла стають 
слабкими, і рослини вилягають. Листки огірків 
піднімаються, а на краю загинаються вниз. По-
трібно обприскати городні культури розчином 
хлористого калію (50 г на 10 л води) і під кожну 
розсипати 50-70 г сірчанокислого калію, потім 
ретельно полити.

терміново потрібен фосфор
Листя набуває тьмяного темно-зеленого 

забарвлення. На нижньому боці — синювато-
зеленого або фіолетового відтінків. Особливо 
це помітно вздовж прожилок. У розсади помі-
дорів стебла набувають синьо-зеленого кольо-
ру. Можуть з'явитися червоні плями. Листки 
опадають, а засохлі — чорніють. Пагони тонша-
ють, ріст сповільнюється. Вилікувати рослини 
можна внесенням подвійного суперфосфату 
(30 г на 1 кв. м). 

бор — для зростання і краси
Дефіцит саме цього мікроелемента най-

частіше відчувають рослини. Стебла і листя 
викривляються. В огірків покрученими стають  
плоди. У білокачанної капусти з'являються по-
рожнини в качані, а суцвіття цвітної набувають 
бурого кольору, крізь них проростають дрібні 
листочки. Буряк втрачає здатність до зберіган-
ня. Морква покривається чорними плямами. 
Всі проблеми вирішуються внесенням 0,3 г 
борної кислоти на 1 кв. м.

нестача азоту
Якщо бракує цього елемента, листя буває 

дрібне й бліде, рослини в'януть. Вони можуть 
передчасно зацвісти, але квіток буде мало.

При нестачі азоту жовтіє часник. Нижні 
листки капусти стають рожево-жовтими й 
обпадають. У білоголової формується подо-
вжений качан, у цвітної — слабкі суцвіття. В 
огірків жовтіють батоги, а плоди набувають 
гачкуватої форми із загостреним кінчиком. 

Допоможе розчин 1 ст. ложки сечовини в 
10 л води. Потрібно обприскати рослини, а 
також зробити кореневе підживлення. Через 
три-чотири дні ознаки азотного голодування 
зникають. А перед наступним поливом слід 
посипати грядки аміачною селітрою з розра-
хунку 50 г на 1 кв. м.

Найбільше потребують азоту картопля, 
капуста, гарбуз, кабачки, перець, баклажа-
ни, ревінь. Дають високі врожаї ягід малина і 
ожина, слива і вишня. Ці рослини слід збагачу-
вати як у процесі росту, так і на етапах бутоні-
зації й цвітіння.

Помірно споживають азот: огірки й помідо-
ри, буряк і морква, часник і кукурудза, сморо-
дина та агрус, а також яблуні. Удобрювати такі 
культури потрібно рідше або слабким розчи-
ном.

Груші, листові овочі, цибуля, редис потре-
бують невелику кількість цього елемента. А 
ось бобові не вимогливі щодо азоту.

альтернатива добривам 
Нашатирний спирт містить азот у формі, яку 

легко засвоюють рослини. Слід розчинити 50 
мл нашатирного спирту в 4 л води. Для слабкого 

розчину беруть 1 ст. ложку на 10 літрів. Макси-
мальна доза — 1 ч. ложка на літр. 

Для росту пір'я цибулі потрібно 1 ч. л на літр 
води, а для розвитку головки щотижня засто-
совують слабкий розчин. Підживлення огірків і 
помідорів проводять також щотижня. Для цього 
використовують розчин 3 ст. ложок у відрі води. 
Починають зі слабких розчинів, спостерігаючи 
за процесом розвитку рослини. У разі хороших 
результатів підгодівлю продовжують, в іншому 
випадку збільшують дозування або частоту за-
стосування.

Використовують нашатирний спирт і для 
розсади томатів, перців та капусти. Дозу беруть 
удвічі меншу, ніж для дорослої рослини. Першу 
підгодівлю роблять через 2 тижні після пікіров-
ки або за наявності 4 справжніх листочків. 

Також нашатирний спирт — кращий за-
хист від шкідників садово-городніх культур. 
Для знищенням цибулевої мухи, попелиці, дов-
гоносика і капустянки потрібно 3 ст. ложки на 10 
л води. Пересаджуючи розсаду на грядку, в ямку 
наливають по 500 мл розчину нашатирного 
спирту (10 мл на 10 л) для боротьби з під’їднем. 

 
Гарних урожаїв!

Як позбутися 
неприємних 
запахів
Затхлий неприємний запах 

іноді з’являється в шафі. Щоб 
його позбутися, достатньо по-
класти туди трохи натуральної 
(не розчинної!) меленої кави.

У спеку хліб швидко псу-
ється, тож у хлібниці виникає 
специфічний запах, який легко 
усунути, протерши її поверхню 
ганчіркою, змоченою оцтом. 
Хлібницю на деякий час по-
трібно залишити відкритою.

Найпростіше позбутися 
будь-якого запаху в металевій 
коробці — спалити у ній кіль-
ка сірників.

У буфеті неприємний запах 
зникне, якщо туди покласти 
блюдце зі шматочком ріпчастої 
цибулі або деревним вугіллям.

Щоб запобігти неприємно-
му запаху в холодильнику, по-
трібно мити його внутрішню 
поверхню як мінімум двічі на 
місяць теплою водою з питною 
содою (1 столова ложка на ко-
жен літр води). Потім витерти 
насухо і на півгодини залиши-
ти дверцята відчиненими.

Видалити неприємний за-
пах із взуття також допоможе 
харчова сода. Вона має здат-
ність поглинати запахи і воло-
гу. Насипте по ложці харчової 
соди в кожен черевик на устіл-
ку, збризніть водою та залиште 
на ніч. Вже наступного ранку 
ваші черевички пахнутити-
муть, як нові.
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Тернопільська «Нива» за три тури 
до завершення чемпіонату аматорів 
здобула першу перемогу в цьому 
році і піднялася на 8-му сходинку тур-
нірної таблиці серед 11-ти команд. 
До цього тернополяни 9 матчів поспіль 
покидали поле без перемог. Ця непри-
ємна серія обірвалася у виїзному матчі 
з «Ковелем». «Жовто-зелені» перемогли 
завдяки автоголу ковельського захис-
ника на першій хвилині матчу. Найближ-
чий поєдинок в аматорській лізі «нивів-
ці» проведуть 11 червня в Соснівці на 
Львівщині проти місцевого «Рочина».

Гравці «Ниви» з Тернополя Ігор Га-
тала і Тарас Мороз у складі студент-
ської команди педагогічного універ-
ситету вибороли титул чемпіонів 
України. Фінальна частина студентсько-
го чемпіонату відбулася минулого тижня 
у Чернівцях. У півфіналі тернопільські 
студенти з рахунком 1:0 перемогли ко-
манду з Ірпеня. Фінальний матч проти 
чернівецького «Університету» тернопо-
ляни виграли в серії післяматчевих пе-
нальті з рахунком 4:2 (основний час 0:0). 
Героєм серії одинадцятиметрових став 
екс-воротар «Ниви» Іван Рогаль, двічі 
відбивавши удари суперника.

ФК «Тернопіль», який достроково 
вилетів із першої ліги, на власному 
полі зіграв унічию з «Нафтовиком-
Укрнафтою». Початок матчу був за гос-
подарями. За стартові 5 хвилин терно-
поляни завдали три удари, щоправда, 
невлучно. Деякий час команди грали 
«без воріт», довго тримаючи м’яч як на 
власній половині, так і в середині поля, 
не створюючи жодних загострень. «На-
фтовики» активізувалися у другій 45-
хвилинці, але голів у цій зустрічі вболі-
вальники так і не побачили.

У центральному матчі 5-го туру 
футбольного чемпіонату Терно-
пільщини у Великих Гаях місцевий 
«Агрон-ОТГ» зустрічався з «ДСО-
Поділля» (Тернопільській район). У 
бойовому матчі перемогу здобули гості 
(2:0). Інші матчі вищої ліги: «Копичинці»-
«Нива» (Теребовля) 0:2, «Збруч» 
(Підволочиськ)-«Тернопіль-Педліцей» 
0:1, «Кристал» (Чортків)-«Колос» (Зборів) 
4:0, «Козова»-«Прогрес» (Заліщики) 1:0. 
Перша ліга: «Тривалети» (Кременецький 
р-н.)-«Грабовець» (Тернопільський р-н.) 
3:1, «Збараж»-«Скалат» 2:0, «Шумськ»-
«Трибухівці» (Бучацький р-н.) 6:2.

Вигравши в «Чорноморця» 0:1, 
луганська «Зоря» вперше в україн-
ських чемпіонатах завоювала брон-
зові медалі і кваліфікувалася у гру-
повий раунд Ліги Європи. Зігравши 
в нульову нічию з «Олександрією», 
донецький «Олімпік» уперше в історії 
вийшов у єврокубки, де зіграє в тре-
тьому раунді кваліфікації ЛЄ. Також в 
основний етап Ліги Європи кваліфіку-
ватимуться футболісти «Олександрії». 
А «Дніпро», поступившись «Ворсклі» 
(1:0), разом із «Волинню» покидає 
Прем’єр-лігу. Це перший виліт «дні-
прян» з елітного футбольного дивізіону 
з 1978-го року. Результати матчів за-
вершального, 32-го туру УПЛ: «Сталь»-
«Ворскла» 0:0, «Карпати»-«Зірка» 2:1, 
«Динамо»-«Чорноморець» 2:1, «Зоря»-
«Олімпік» 2:0, «Олександрія»-«Шахтар» 
1:1, «Дніпро»-«Волинь» 1:0 (матч призу-
пинено на початку другого тайму через 
агресивну поведінку фанатів «Дніпра»).

Прем’єр-ліга офіційно затвердила 
схему розіграшу чемпіонату України 
в сезоні-2017/18. Згідно з нею, з еліт-
ного дивізіону безпосередньо вилетить 
остання команда чемпіонату. Клуби, що 
займуть 10-те і 11-те місця в турнір-
ній таблиці, гратимуть перехідні матчі 
проти другої і третьої команд першої 
ліги. Офіційно новий футбольний сезон 
стартує 15 липня матчем за Суперкубок 
України. Перший тур УПЛ розпочнеть-
ся наступного дня. Сезон відбудеться в 
два етапи. На першому буде зіграно 22 
тури за коловою системою, на другому 
— учасники поділяться на дві шістки, в 
кожній з яких відбудеться 10 турів.

Підготував Андрій ОМеЛЬниЦЬКий.

Спортивний калейдоскоп

Футбол | Особистості

Футбол | Чемпіонат. Тур 5

Останній бій Імператора Тотті
Легендарний футболіст, капітан італійської «Роми» 40-річний Франческо Тотті завершив кар’єру гравця. Вос-
таннє він вийшов на поле минулої неділі в матчі завершального туру чемпіонату Італії проти «Дженоа», і після 
поєдинку зі сльозами на очах красиво попрощався з уболівальниками. Римляни обіграли суперника з рахун-
ком 3:2 і здобули срібні медалі першості. Зі слів керівництва клубу, тепер Тотті перейде на посаду директора 
команди, якій він присвятив понад 20 років життя.

Закоханий у футбол
Любов до спорту з’явилася в 

Ческо ще в дитинстві, коли бать-
ки віддали його на плавання. У 
7-річному віці батько записав 
хлопця у клуб «Фортітуда Лоті-
дор». Подейкували, що малий 
Тотті замість того, щоб разом із 
друзями дивитися мультики, за-
микався у себе в кімнаті і з вели-
чезним захопленням спостерігав 
за матчами різних чемпіонатів. 
Згодом він змінив іще два моло-
діжні клуби, стрімко прогресу-
ючи.

Коли Франческо виповнилося 
13 років, «Мілан» пропонував за 
нього 100 мільйонів лір. Однак 
мама юного таланта була проти 
такої пропозиції — її син гратиме 
тільки за «Рому». «Ми сходили з 
розуму від «Роми». Вона була чи-
мось більшим, аніж футбольним 
клубом, — частиною нашої сім’ї, 
нашої крові, наших душ. Я обві-
шував стіни спальні постерами і 
газетними вирізками з фотогра-
фіями Джузепе Джаніні, капіта-
на «Роми». Він був іконою, сим-
волом. Він був хлопцем із Риму. 
Таким же, як і ми», — згадував 
Тотті.

Стати символом «Роми» су-
дилося і Ческо, який дебютував 
у першій команді «джалорос-
сі» наприкінці березня 1993-го, 
вийшовши на заміну наприкінці 
матчу з «Брешією», а через 4 роки 
отримав капітанську пов’язку. 
Відтоді він назавжди залишив-
ся у складі «вовків», а з часом 
став їхнім вожаком. Перший гол 
у серії А Тотті забив у вересні 
1994-го, засмутивши «Фоджу». 
Попри непогану продуктивність 
і творчу манеру гри, атакуваль-
ний хавбек упродовж тривалого 
часу змушений був доводити по-
трібність рідному клубу. У 1996-
му Тотті ледь не покинув Рим 
через примху головного тренера 
Карлоса Б’янкі, який не знаходив 
місця в основному складі для 
молодого дарування. Перемани-
ти римський талант намагалися 

«Сампдорія» та «Аякс», але не 
вдалося — того ж року Б’янкі пі-
шов у відставку.

«Рома» — для мене все, про 
що може мріяти людина, — при-
страсть, любов, радість. Я завжди 
підтримував її кольори і завжди 
зберігатиму їй вірність. Один ти-
тул, виграний із «Ромою», вартує 
десяти, виграних з «Ювентусом» 
чи «Реалом», — казав Ческо. Без-
межна любов до клубу з рідно-
го міста в комплексі з високою 
майстерністю нападника пере-
творила Тотті в легенду команди 
з Вічного міста. Колекція його 
трофеїв на клубному рівні неба-
гата — одне чемпіонство, по два 
Кубки і Суперкубки Італії, однак 
його авторитет безсумнівний.

Він змусив «Лаціо» 
страждати
Гарматні удари, вбивчі 

штрафні з будь-якої дистанції, 
хороший дриблінг, чудове ба-
чення поля, елегантні паси. Це 
все атрибути гри Імператора. 
Одним з улюблених футбольних 
прийомів Франческо є «черпак», 
коли футболіст завдає удар, під-
сікаючи м’яч таким чином, що 
він перелітає через голкіпера і, 
різко втративши у швидкості, 
падає у ворота. Тотті завжди 
створював на полі видовище. Як 
сам зазначав, його гра базувала-
ся на інстинктах. Навіть пеналь-
ті реалізовував дивовижним 
способом. Зокрема, у півфіналі 
Євро-2000 він пробив із 11-ти 
метрів у ворота Нідерландів у 
стилі Панєнки, жартуючи по-
тім: «Пенальті — це смертний 
вирок, причому кат легко може 
стати жертвою. Так пробити з 
позначки у важливому матчі 
може божевільний або блиску-
чий гравець. Не думаю, що я бо-
жевільний».

Тотті не приховував нена-
висть до принципових супер-
ників. Фраза «Лаціо» — це клуб, 
який завжди хочеться знищити» 
досі надихає «вовків» у римсько-

му дербі, найкращим бомбарди-
ром якого є Ческо з 11 м’ячами. 
Голи у ворота «орлів» Франческо 
відзначав по-особливому. В сезо-
ні 1998/99 він забив «орлам» на 
останній хвилині основного часу, 
після чого з-під його футболки 
з’явився адресований вболіваль-
никам «Лаціо» напис: «Я знову 
змусив вас страждати». Імпе-
ратор навіть відмовився від по-
чесної місії нести олімпійський 
вогонь через те, що поруч по-
винен був бігти Паоло Ді Каніо, 
ідеологічний ворог, якого обо-
жнюють «лаціале». А 2012-го він 
зупинився поруч з оператором і 
зняв на камеру, як радіє трибуна 
з найактивнішими фанами «вов-
ків». Два роки тому в 40-му матчі 
проти «Лаціо» Тотті відзначився 
шикарним ударом з льоту. Свят-
куючи взяття воріт, форвард 
зробив селфі з уболівальниками 
«Роми» на задньому плані.

Враження від видовищної 
гри Тотті не зіпсували навіть 
його складний характер і скан-
дальні витівки, про які можна 
довго розповідати. З ним ніколи 
не було сумно жодному трене-
ру. Він брутальний, категорич-
ний, цілеспрямований, ідейний. 
Франческо часто з’ясовував 
стосунки з суперниками, кон-
фліктував з арбітрами, не со-
ромився симуляцій, за що нео-
дноразово отримував червоні 
картки. Ческо по-справжньому 
неординарна особистість. Він 
зізнавався в інтерв’ю, що за 
все життя прочитав лише одну 
книжку — «Маленький принц», 
а на виборах щоразу голосував 
за лівих.

Дві передачі 
з Україною
2011-го, забивши переможний 

гол у ворота «Барі» (3:2), Тотті ви-
передив Роберто Баджо і вийшов 
на другу сходинку у списку кра-
щих бомбардирів серії А за всю 
її історію. Після цього він скинув 
футболку, продемонструвавши 
напис «Імператор Риму живий». 
Справді, у складі «Роми» він про-
жив не одну молодість.

Найважливіший трофей 
Франческо — єдине чемпіонство, 
яке він здобув під керівництвом 
Фабіо Капело в сезоні 2000/01, 
коли «вовки» на 2 очки випереди-
ли «Ювентус». Після святкуван-
ня чемпіонства Імператор набив 
собі татуювання із зображенням 
гладіатора. Ще вісім разів він ви-
гравав «срібло» італійської пер-
шості. 2014-го у протистоянні з 
«Манчестер Сіті» Ческо у віці 38 
років і 3 днів став найстаршим 
автором голу в Лізі чемпіонів (до 
цього аналогічне досягнення у 
складі «Ман Юнайтед» встано-
вив Райян Гіггз, забивши «Бенфі-

ці» у віці 37 років і 289 днів). Але 
за всю кар’єру Франческо так і 
не зміг досягнути успіху в най-
престижнішому європейському 
клубному турнірі.

Окрема історія — виступи 
Тотті за національну збірну. На 
Чемпіонаті світу 2002-го року 
Італія вилетіла з турніру не лише 
через необ’єктивне суддівство. 
Підвів Ческо, який напрацював 
на вилучення, залишивши ко-
манду в меншості проти Півден-
ної Кореї. Азійці скористалися 
чисельною перевагою і невдовзі 
забили «золотий гол». А в першо-
му матчі на Євро-2004 він отри-
мав 3-матчеву дискваліфікацію 
за плювок у Поульсена.

Все змінилося через два роки 
на тріумфальному для італійців 
мундіалі в Німеччині. Тотті по-
їхав на світову першість, незва-
жаючи на те, що лише за декілька 
тижнів до цього зміг повноцінно 
тренуватися після лікування 
важкої травми. Ческо забив єди-
ний гол в 1/8 фіналу проти Ав-
стралії, а у чвертьфіналі з Украї-
ною віддав дві націлені передачі. 
Здійнявши над головою Кубок 
світу, Імператор шокував намі-
ром закінчити виступи за наці-
ональну команду, зупинившись 
на позначці 58 матчів і 9 голів за 
Скуадру Адзурру.

Франческо — не лише відо-
мий футболіст, а й помітний гро-
мадський діяч. Ще 2003-го він 
став послом доброї волі ЮНІ-
СЕФ і досі відповідально ста-
виться до своїх обов’язків на цій 
посаді. Крім цього, опублікував 
збірник анекдотів, що користу-
ється величезною популярністю, 
виступав у ролі співака, знімався 
в кіно і реаліті-шоу, був героєм 
коміксів, озвучував «Сімпсонів», 
проводив виставковий тенісний 
поєдинок із Новаком Джокові-
чем.

Його не поспішали відправ-
ляти на пенсію, а керівництво 
римського клубу щоразу пропо-
нувало легенді новий контракт. 
В ієрархії теперішньої «Роми» 
Тотті — гравець, який може ви-
йти на 10-15 хвилин і не зіпсува-
ти каші або навіть її підсолодити. 
Сьогодні на його рахунку близь-
ко 800 матчів і понад 300 голів 
за «Рому». Цього сезону Ческо 
зіграв півтора десятки матчів у 
серії А, забив 2 голи і віддав кіль-
ка результативних передач. Це 
був 25-й його сезон в італійській 
першості. Таким чином він по-
вторив рекорд Паоло Мальдіні. 
Натомість у 23-х сезонах поспіль 
в Італії не забивав ніхто, крім 
Тотті.

Разом із Франческо Тотті за-
вершилася ціла епоха…

Андрій ОМеЛЬниЦЬКий.

Неспокійна перша ліга
У Малому Ходачкові гравці Великої Луки по-

водилися агресивно і на останніх хвилинах 
гри покинули поле, тому тепер на них чека-
ють штрафні санкції. Рахунки матчів першої 
ліги: Білоскірка – Забойки 4:1, «Динамо» 
(Тернопіль) – Байківці 5:1, Малий Ходачків 
– Велика Лука 3:2, Соборне – Мишковичі 
2:1, Товстолуг – Івачів 2:4, Прошова – Про-
нятин 5:0.

У вищій лізі відбулося лише три зустрічі. 
Футболісти Великих Бірок, які в гостях перегра-
ли колектив із Білої, наразі одноосібно очолюють турнірну таблицю. 

Результати: Дубівці – Залізці 1:1, Біла – Великі Бірки 0:2, Велика Бе-
резовиця – Шляхтинці 1:0, поєдинки Плотича – Великий Глибочок та 
Острів – Озерна було перенесено.

У групі «А» другої ліги лідирують Кутківці, у групі «Б» з 5-ма перемо-
гами в активі — Великі Гаї. Матчі завершилися з такими результатами: 
група «А» — Острів-2 – Драганівка 0:3 (–:+), Гаї Шевченківські – Домамо-
рич 2:2, Петриків – Чистилів 2:5, Кутківці – Козлів 3:1; група «Б» — Лозова 
– Курники 6:0, Дичків – Стегниківці 3:1, Великі Гаї – Настасів 3:2, Баворів 
– Смиківці 4:2. Другій команді Острова зараховано технічну поразку че-
рез відсутність на матчі заявки команди і паспортів футболістів.

Юрій БучинСЬКий, 
заступник голови Тернопільської районної федерації футболу.
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Все буде смачно

Загадки
Щоб хвороб не знати,
Треба всім мене вживати.
Може, ви мене й з’їсте,
Тільки сльози проллєте.

(Цибуля)

***********************
Довгий, зелений,
Смачний і солоний,
Смачний і сирий.
Хто він такий?

(Огірок)

***********************
Чи то жовта,
Чи то синя
Соковита господиня.
Чи то сонце,
Чи то злива —
Пригостить нас влітку...

(Слива)

Сім лозин
Було це чи не було: жив 

колись один чоловік і мав 
семеро синів. Брати були 
нерозлийвода: разом їли-
пили, разом сумували й 
раділи, разом на полю-
вання ходили. Не те що 
серед людей, а навіть се-
ред звірів не було сили, 
здатної подолати їх.

Спливали місяці, роки, всі брати поженились, у 
них народилися діти. Кожен звив своє гніздо, й не зо-
глянулися вони, як відцуралися один від одного.

Батько постарів і жив сам. Часом діти приходили 
до нього, та вже не було між ними ні колишньої зла-
годи, ні дружби. Бачить батько, що коли й далі так 
буде, стануть вони зовсім чужими між собою.

Покликав він якось усіх синів до себе та й каже:
– Сини мої, завтра кожен принесіть мені по грана-

товій лозині товщиною в палець.
– Гаразд, тату, – відповіли сини та й пішли.
Уранці кожен з них приніс по лозині. Батько взяв 

їх докупи й посередині міцно зв'язав мотузком.
– А тепер, сини мої, – звелів батько, – я хочу по-

бачити, чи подужає хто з вас переламати цей пучок 
лози.

Кожен син брав той пучок і, хоч як старався, не 
міг виконати батькового побажання. Тоді батько 
розв'язав пучок і роздав кожному сину по лозині.

– Ану побачу, чи хоч одну лозину ви подужаєте пе-
реламати?

Сини виконали батьків наказ та й питають:
– То й що з того, що ми переламали ці лозини?
– Ці сім лозин, – відповів батько, — це ви — сім 

братів. Якщо триматиметеся купи, ніхто вас зламати 
не зможе, як і пучок лозин. А ви роз'єдналися, кожен 
себе глядить, через те у вас нема того ладу, що був ра-
ніше.

Послухали сини батькової поради й з того дня по-
чали знову жити в мирі й злагоді.

Фізкультхвилинка
Руки в сторони та вгору — 
На носочки підніміться. 
Підніміть голівку вгору 
Й на долоньки подивіться. 
Руки в сторони розводим, 
Опускаєм плавно вниз, 
Присідати ми почнемо, 
Добре ноги розімнемо. 
Раз присіли — руки прямо. 

Встали. Знову все так само. 
Вправу дружно почали. 
Нахил вліво — раз, два, три! 
Повертаємося вправо. 
Все виконуємо гарно. 
Вліво, вправо повернулись. 
Ось розминці вже й кінець. 
Хто ж старався — моло-
дець! 

Дитячий майданчик

Лабіринт

Літній супчик — прохолодний, поживний і смачний
Настає спека, а значить і сезон різноманітних холодних супів, які допомагають не тільки втамувати голод, а й освіжитися. Вони надзвичайно корисні 
завдяки свіжим овочам, які містять багато вітамінів і мінералів. Їх готують, зазвичай, на основі молочних і кисломолочних продуктів та овочів, а перед 
подачею охолоджують до 6-12 градусів. Пропонуємо добірку найбільш популярних і нескладних у приготуванні рецептів супів для спекотної погоди.

Український  
холодний борщ

Інгредієнти: відварене м'ясо без 
кісточок (філе курки або теляти-
ни) — 500 г, молода картопля — 5 
штук (середнього розміру), яйця 
— 3 штуки, огірки — 2 штуки 
(невеликих), буряк молодий разом 
із бадиллям — 2 штуки, лимонний 
сік — 2 столових ложки, вода — 3 
літри, зелень (цибуля, петрушка, 
кріп), сметана, цукор, сіль.

Почистити буряки, бадилля 
не викидати, оскільки саме воно 
є найважливішим інгредієнтом в 
українському холодному борщі. 
Розрізати буряки на 4 частини, за-
лити холодною водою і відварити 
до готовності.

Приготувати заправку: від-
варене м'ясо порізати тонкою 
соломкою, зелень подрібнити, 
огірки і зварені яйця натерти на 
тертці, картоплю відварити і по-
різати кубиками. 

Готовий буряк витягти, осту-
дити і нарізати соломкою. Подріб-
нити бурякову гичку. У киплячий 
відвар вкинути бадилля і буряк, 

посолити, поперчити, додати 
лимонний сік і відразу ж зняти 
каструлю з вогню. Остудити до 
кімнатної температури, а потім 
помістити в холодильник.

В охолоджений буряковий від-
вар додати заправку. Перед пода-
чею на стіл заправити сметаною і 
присипати зеленню.

Холодна бурякова 
окрошка (без квасу)
Інгредієнти: буряк — 3 шт., 

селера — 0,3 шт., цибуля — 1 шт., 
морква — 1 шт., перець болгар-
ський — 0,5 шт., часник — 3 зуб-
чики, сік із половини лимона, лав-
ровий лист — 2 шт., огірки — 3 
шт., яйця — 2 шт., зелена цибуля, 
зелень, сметана.

Аби окрошка вийшла насто-
яною, рекомендуємо готувати 
її напередодні ввечері. 3 л води 
закип'ятити, посолити і кинути в 
неї помиті й почищені (але не на-
різані) овочі — цибулю, моркву, 
паприку і часник. Додати лавро-
вий лист і варити на маленькому 
вогні півгодини. Помитий і почи-
щений буряк натерти на тертці, те 
саме зробити з селерою.

Через півгодини з овочевого 
бульйону вийняти всі овочі (вони 
нам більше не знадобляться) і за-
класти буряк із селерою. Варити 
далі 20 хвилин. Наприкінці до-
дати сік лимона і через 5 хвилин 
зняти з вогню. Охолодити.

Помиті огірки, зварені яйця, 
зелену цибулю, зелень дрібно на-

різати і змішати. Зберігати окремо 
від супу. Перед подачею кладемо в 
добре охолоджену окрошку кіль-
ка ложок яєчно-зеленої суміші і 
сметану.

Узбецький суп чалоп

Потрібно: редиска, огірки, зе-
лень (багато кропу, петрушки і 
зеленої цибулі), кисле молоко, час-
ник, шматочки льоду. Можна до-
дати круте варене яйце і відваре-
ну яловичину чи курятину.

Редиску й огірки нарізати пів-
кругами. Зелень подрібнити. Час-
ник роздавити і дрібно порізати. 
Овочі залити холодним кислим 
молоком, можна розбавити його 
холодною водою (1:1), охолодити 
в холодильнику або покласти лід.

Литовський холодник
Інгредієнти: 50 мл кефіру, 250-

300 мл води, запечений або відва-
рений буряк — 1 шт., огірки — 3 
шт., 2 ст. л. лимонного соку, яйця 
варені — 2-3 шт., сіль, кріп.

Буряк дрібно нарізати або на-
терти на крупній тертці. Додати 
дрібно нарізані огірки, попере-
дньо очищені від шкірки. Залити 
овочі кефіром і водою, посоли-
ти, додати лимонний сік та кріп. 
Поставити у холодильник — за 
півгодини можна буде їсти. Суп 
набуде яскравого, насиченого ко-
льору. Перед подачею покласти в 
тарілку крупно нарізані яйця.

Пропорції кефіру і води можна 
змінити на свій смак. Замість ке-
фіру — взяти сметану.

Болгарський  
суп таратор 

Продукти: кисле молоко – 200 
г, вода – 400 мл, огірки – 4 шт., 
волоські горіхи, часник і кріп, олія, 
сіль.

Огірки очищаємо від шкірки і 
нарізаємо на середнього розміру 
кубики. У каструлі змішуємо воду 
з кисляком і збиваємо вінчиком. 
Додаємо подрібнені 2-3 зубчики 
часнику, огірки, подрібнений кріп 
і олію. Солимо за смаком. Все пе-
ремішуємо. Волоські горіхи дріб-
но ріжемо і посипаємо зверху.

Французький 
суп вішисуаз

Названий цей суп на честь міс-
течка Віші, в якому роблять усім 
відому лікувальну косметику.

Інгредієнти: цибуля-порей — 1-2 
стебла, ріпчаста цибуля — 1 шт., 
картопля — 4 шт., вода — 300 мл, 
вершки — 200 мл, масло вершкове 
— 50 г, твердий сир, сіль, спеції — 
за смаком.

Цибулю-порей нарізати кільця-
ми, ріпчасту подрібнити. У кастру-
лі з товстим дном розтопити верш-
кове масло і обсмажити в ньому 
цибулю-порей протягом двох хви-
лин, потім додати ріпчасту цибулю, 
смажити на малому вогні, періо-
дично помішуючи, 10 хвилин.

Нарізати шматочками картоплю, 
покласти у каструлю з цибулею і 
злегка обсмажити. Залити склянкою 
води і варити до готовності карто-
плі. Влити вершки, постійно помі-
шуючи суп, посолити, додати спеції. 
Суп остудити, а потім подрібнити у 
блендері до стану пюре. Охолодити 
в холодильнику. Подавати з грінка-
ми, зеленню і тертим сиром.

Смачного!


