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з любов’ю
до вас!

Подільське
Газета Тернопільської районної ради

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.
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12 сторінок

Для організацій
(передплатний індекс 23491)
на 6 місяців — 77,30 грн.;
на 12 місяців — 153,40 грн.

Тема тижня
У третю неділю червня професійне свято відзначають ті, хто колись, даючи клятву Гіппократа,
назавжди присвятив своє життя порятунку людських життів — медики. День медичного
працівника відзначають на державному рівні вже понад 35 років. Найгуманніша професія у
світі є водночас і найдавнішою, оскільки хвороби та травми виникли разом із першими людьми.
Сьогодні пліч-о-пліч з лікарями на захист людського здоров’я та життя стають медичні сестри,
фельдшери, акушерки, лаборанти.

Іван ТРАЧ: «Медик — жертовне покликання,
завдяки якому розумієш, що живеш не дарма»
Древні казали: «Здоров’я — це ще не все,
але все інше без нього нічого не варте».
Тож упродовж тисячоліть найпотрібнішою, найгуманнішою була складна, відповідальна і жертовна праця медика.

Дорогі медичні
працівники!

У день вашого професійного свята
хочеться сказати вам багато теплих
та вдячних слів. Це свято разом із
вами святкують тисячі людей, яким
ви вселили віру у зцілення, подарували
радість перемоги над недугами! Нехай
добро, зроблене вами, повертається
сімейним затишком, щастям та благополуччям до ваших домівок. Здоров’я
вам, вашим рідним і пацієнтам!
І нехай клятва Гіппократа ніколи не
буде обтяжливим обов’язком, а лише
приємною місією. Зі святом вас!

Вперше професійне свято медичного
працівника на державному рівні почали
святкувати ще за часів Радянського Союзу.
З часом традицію вшановувати кращих
представників цієї професії продовжили в
незалежній Україні.
Сфера охорони здоров’я Тернопільського району сьогодні не тільки надає
медичну допомогу жителям району, міста та інших районів, а й вирішує численні
правові, фінансові, матеріальні, кадрові,
морально-психологічні та інші проблеми.
Розвиток охорони здоров’я має на меті
збереження здоров’я людей і підвищення
рівня надання медичних послуг. Чи не найбільший обсяг роботи покладається тут на
фахівців, які працюють у профілактичному
напрямку, зокрема, на сімейних лікарів.
Так, лише у Тернопільському районі працює 31 спеціаліст, на кожного з яких, згідно
зі штатними нормативами первинної допомоги, припадає обслуговування 1200-1600
пацієнтів. Сьогодні ж поставлено завдання — залучити на обслуговування одним
лікарем 2000 і більше пацієнтів, що вкотре
підтверджує просту істину: лікар — це не
просто професія, це поклик душі.

Про те, які виклики стоять нині на
шляху до реформування галузі
медицини, ми поспілкувалися з
новопризначеним в.о. головного
лікаря ТРТМО Іваном Трачем. За
його словами, реформування має
пройти безболісно як для медичних працівників, так і для жителів
району.
Олександр ПОХИЛИЙ,
голова Тернопільської
райдержадміністрації

Андрій ГАЛАЙКО,
голова Тернопільської
районної ради

Діагнозів точних, легких пацієнтів,
В житті щоб побільше приємних моментів.
І кардіограм не прямих, а «гачками»,
І тиск щоб нормальний, а не стрибками.
Високих зарплат і кар’єрного росту.
Реформи давались щоб легко і просто.
Щоб біди й невдачі ваш дім обминали.
І донорів щастя щоб вам вистачало.
З повагою та любов'ю
до медиків колектив
редакції газети
"Подільське слово"

— На сьогодні гостро стоїть питання
створення госпітальних округів замість
районних лікарень. Яка ситуація у Тернопільському районі?
— У нашому районі матеріальна база
відповідає
підрозділу
госпітального
округу. Але якщо це не буде підкріплено
комплексом конкретних заходів щодо забезпечення закладів охорони здоров’я
відповідними приміщеннями, новітнім
обладнанням, соціальним забезпеченням
медичних працівників, достатньою заробітною платою, житлом, можливі наслідки
важко передбачити.
— Нині запроваджується обов'язкове медичне страхування. Які його
основні принципи?
— Якщо коротко, то із цим нововведенням випливає одне — і гроші будуть іти
за пацієнтом, і для більшої частини насе-

лення медичні послуги будуть надаватися
на контрактних умовах. Тут важливо, щоб
реформування не стало метою, а методом
переходу до нової системи функціонування медичної галузі району.
— Чи готовий район до повноцінного втілення в життя медичної реформи,
яка у всіх на устах? Та які кроки вже зроблено на цьому непростому шляху?
— В основі реформування галузі охорони здоров’я закладено принципи і завдання, передбачені указом Президента,
законом України, Програмою розвитку
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Основною особливістю
реформування є надання пріоритету первинній ланці та надання меддопомоги на
вторинному рівні, що стало невід’ємною
складовою створення Тернопільського
районного територіального медичного
об’єднання. Також реформування мережі
сільських закладів району проводили без
збільшення загальної штатної чисельності
працівників та в межах наявних ресурсів. Централізація основних завдань діяльності медицини, об’єднання на етапах
реформування дало змогу без створення
додаткових структур проводити плановорегульоване утримання та зміцнення
матеріально-технічної бази медичних закладів району. Проведено структуровану
оптимізацію ліжкового фонду стаціонарних відділень хірургічного, терапевтичного профілів. Сьогодні в первинній ланці
сімейної медицини проводять наступні
кроки щодо поступу до страхової медицини. А стаціонарно-поліклінічний комплекс
готовий до діяльності в умовах госпітального округу. Крім того, налагоджено спільні
робочі відносини з Великогаївською, Байковецькою об’єднаними громадами. Діє
активна співпраця з науковцями кафедр
Тернопільського державного медичного
університету, фахівці яких допомагають в
лікувальному процесі.
— Якою ви, як фахівець, бачите оновлену систему охорони здоров’я?
— Перш, ніж перейти до реформи медицини, потрібно ухвалити велику кількість
законів, а також підзаконних актів, розпоряджень. І основне: якщо почали робити
реформу, то вже не змінювати філософії самої реформи. Вона має викликати довіру та
справді йти на користь населенню, адже від
правильності прийнятих кроків залежить
життя та здоров’я мільйонів. Я звик робити,
не чекаючи, тож ми не стоятимемо на місці,
а викладатимемося на повну, аби в скорім
часі сказати: у Тернопільському районі ре-

ТОВ ЕКК “Роміс”

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

форма охорони здоров’я пройшла успішно
і, що найголовніше — ефективно. Для цього ми і працюємо, адже здоров’я нації — це
могутність країни, її сила, здатність долати
перешкоди та еволюціонувати.
А напередодні професійного свята
хочу привітати усіх колег із Днем медичного працівника. Прийміть найщиріші вітання зі словами вдячності за
вашу благородну працю.
Споконвіку більше за скарби та всякі
надбання цінувалось здоров’я людини,
тому професія лікаря завжди була однією з
найнеобхідніших й найшанованіших.
Саме для неї завжди були, є і будуть актуальними такі поняття, як доброта, гуманність, благородність та професіоналізм.
Ви даруєте людям найдорожче —
здоров’я, віру та надію. Нехай сторицею
повертаються до вас добро, дароване людям! Нехай у ваших домівках завжди панують щастя і мир! Міцного здоров’я, благополуччя і добра вам та вашим родинам!
Від щирого серця вас я вітаю,
Міцного здоров’я і щастя бажаю!
Хай зірка із неба в день нашого свята
Несе лише радість до дому, до хати.
Хай щастя вікує у нашому домі
І злагода буде завжди.
Спокою і миру, і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!
Дай Боже нам щастя і доброї долі,
Достатку у хаті, врожаю у полі.
Щоб могли ми всі народні пісні співати
І державу вільну для дітей та внуків збудувати!
Любіть життя! Зі святом вас!

Продовження
теми на стор.

4-7

Наша сторінка

Роботи із землеустрою:

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

www.facebook.com/
PodilskeSlovo
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На часі

Степан Барна доручив вирішити проблему із
ветсанзаводом в Острові у найкоротший термін
Критична ситуація, що склалася на Тернопільській філії ДП «Укрветсанзавод», спонукала голову Тернопільської ОДА дати низку термінових доручень. Зокрема, за результатами виїзної наради стало відомо, що протягом 10-15 днів має бути підготовлено проектно-кошторисну документацію, визначено підрядника і розпочато
відповідні роботи з будівництва лагуни для перетворення відходів на органічні добрива. Процес будівництва
попередньо має зайняти 3-4 місяці.

Через безвідповідальність і безгосподарність керівництва заводу Тернопільщина мало не опинилася на межі екологічного лиха. Протягом 2012-2015 років туди
завозилися тваринницькі рештки, які не
перероблялися. У 2016 році згідно із розпорядженням голови Тернопільської ОДА
Степана Барни, а також рішенням комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки на
це підприємство тваринницькі рештки завозити заборонили. Проте питання з утилізацією вже накопичених відходів залишалося відкритим, шукали шляхи вирішення
проблеми. Критичною точкою відліку стало те, що через натиск кількох тисяч тонн
тваринних відходів знесло огорожу і купа
рештків перемістилася за межі підприємства.

З огляду на це, голова Тернопільської
ОДА дав доручення у найкоротший термін
розпочати будівництво спеціальної лагуни
для запобігання розповсюдженню рештків
за межі території підприємства, а також перетворення їх на органічні добрива. Про це
він повідомив під час огляду підприємства
разом із в.о. директора ДП «Укрветсанзавод» Сергієм Заглоцьким та начальником
Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області Василем
Хомінцем.
«Що стосується цього заводу, то є кілька
питань, які потрібно врегулювати негайно.
Зокрема, йдеться про юридично-правову
складову. Адже з 2012 року ветсанзавод
втратив статус юридичної особи й став філією ДП «Укрветсанзавод». При цьому, про-

тягом 2012-2015 років на територію підприємства здійснювалося завезення відхідних
матеріалів з метою утилізації, яка, зрозуміло,
не проводилася. За той час уже накопичилося близько 4,5-5 тисяч тонн тваринницьких
відходів», — зауважив Степан Барна.
Водночас він зазначив, що для того, аби
виробити спільні дії з метою подальшої діяльності підприємства на Тернопільщину
приїхав в.о. директора ДП «Укрветсанзавод» Сергій Заглоцький. Під час наради з
ним домовилися про повну локалізацію
відходів, які були акумульовані протягом
цих років, щоб не допустити їх поширення, унеможливити подальше потрапляння
у водні артерії та здійснити певні заходи
валування. Для цього знадобиться щонайменше 1,5 мільйона гривень.

«У межах двох тижнів керівництво «Укрветсанзаводу» має звернутися до проектної організації, щоб підготувати проект і
кошторисну документацію для здійснення
відповідних дій щодо забезпечення фінансуванням цього проекту. Тоді ж потрібно
знайти підрядника — виконавця робіт для
будівництва спеціальної лагуни. Сподіваємося, що вже через три-чотири місяці
нам вдасться перетворити всі ці рештки в
органічні добрива. Водночас, для нас сьогодні є принциповим питання притягнення
до відповідальності, в тому числі й кримінальної, тих посадових осіб, котрі були
причетні до розвалювання підприємства,
акумулювання відходів, що, власне, призвело практично до умов екологічного лиха»,
— акцентував Степан Барна.

Наші гроші

Легалізація заробітної плати і зайнятості населення у Тернопільському районі

Кодекс законів про працю України (ст.24) передбачає право громадян на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого
державою мінімального розміру, включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи. Працівники реалізують право на працю шляхом
укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

У нинішніх кризових умовах актуальними є боротьба з виплатою заробітної плати «у конвертах», реалізація
гарантій оплати праці й організація
заходів недопущення виникнення
заборгованості з виплати заробітної
плати. Підприємства, установи, організації та громадяни — суб’єкти
підприємницької діяльності, при
виплаті заробітної плати повинні дотримуватися чинного законодавства,
нести відповідальність за навмисне
ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо
виплати заробітної плати.

Можна з упевненістю сказати, що
не лише роботодавець винен у такому стані справ, а й сам працівник не
завжди розуміє, на що він погоджується.
Незважаючи на роз’яснення в
пресі та вимоги діючого законодавства, оформлення найманих працівників належним чином на сьогодні
є серйозною проблемою. Громадяни
погоджуються на будь-які умови
роботодавця, при цьому втрачають
можливість користування державними гарантіями, зокрема субсидією, державною соціальною допо-

могою малозабезпеченим сім’ям, а
також втрачають трудовий стаж.
Отримуючи заробітну плату неофіційно, «в конвертах», працівник
втрачає своє законне право на щорічну відпустку, а у разі виробничої
травми або захворювання — оплату лікарняних листів, страхових
виплат і т д. Ухиляючись від оформлення трудових відносин із найманими працівниками, роботодавець
позбавляє їх права на основну та
додаткову відпустки, на дотримання
встановленої законодавством норми
тривалості робочого часу, на допо-

Податкові новини

Внесок тернополян в обороноздатність
Понад 34 млн грн — такий внесок в обороноздатність Вітчизни зробили жителі обласного центру та Тернопільського району у вигляді сплати військового збору із сум отриманих доходів впродовж

могу з безробіття, на гарантії за колективним договором, на соціальне
страхування від нещасних випадків
на виробництві та на пенсійне забезпечення.
У Тернопільській районній державній адміністрації працює робоча
група з питань детінізації доходів,
підвищення рівня заробітної плати
та легалізації зайнятості населення
району, яка проводить обстеження на
предмет з’ясування фактів зайнятості працівників без належного оформлення роботодавцями трудових відносин та (або) виплати працівникам

заробітної плати не офіційно («в конвертах»). За результатами обстежень,
відповідна інформація про суб’єктів
підприємницької діяльності, у яких
виявлені порушення, надсилається
в управління Держпраці у Тернопільській області для застосування в
межах компетенції відповідних заходів реагування до посадових осіб.

Р. М. ГРИЦИШИН, головний спеціаліст
з питань оплати, нормування та продуктивності праці, відділу з питань
праці та соціально-трудових відносин
управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Варто знати

січня–травня цього року. Про це інформував начальник відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ Василь Карпа. З цієї суми частка містян становить більш
як 87 відсотків, або 29,9 млн грн.

Спільний внесок у районну казну
Більш як 71 млн грн податкових надходжень
отримав бюджет Тернопільського району впродовж січня-травня поточного року. Про це інформував в.о. начальника Тернопільської ОДПІ Сергій Бабій під
час традиційної зустрічі з представниками мас-медіа,
приуроченої до Дня журналіста. Він зазначив, що це
на 16,4 млн грн більше ніж за аналогічний період 2016
року. Найбільше, а це — 44,0 млн грн, становлять надходження податку на доходи фізичних осіб, а акцизний

податок, який «прямою гривнею» надходить до бюджетів сіл та селищ, збагатив місцеву казну на 4,2 млн грн.
«Єдинники» внесли до бюджету 13,3 млн грн, з яких
2,1 млн грн сплатили аграрії-спрощенці, а власники й
орендарі земельних ділянок — 7,6 млн грн плати за
землю. Розпочали сплату податку на нерухоме майно
фізичні особи, сума якого поки що 89,2 тис грн, а от
юридичні особи — власники нерухомості — уже сплатили з початку року 1,6 млн грн.

Бюджет громади наповнюється
Впродовж січня-травня поточного року бюджет
Байковецької об’єднаної територіальної громади
отримав від платників податків більш як 20 млн
грн податкових надходжень. Про це інформував в.о.
начальника Тернопільської ОДПІ Сергій Бабій.
Найбільше, а це — 15,7 млн грн, становлять надходження податку на доходи фізичних осіб. «Єдинни-

ки» внесли до бюджету 1,5 млн грн, з яких 1,1 млн грн
сплатили підприємці. Власники та орендарі земельних
ділянок наповнили бюджет громади на 1,6 млн грн
плати за землю.
Також більш як 230 тис грн надійшло у вигляді податку на нерухоме майно,
Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ

Кримінал

На Тернопільщині СБУ викрила на хабарі
двох інспекторів поліції

Співробітники СБ України спільно з внутрішньою безпекою поліції та прокуратурою викрили на
хабарі двох інспекторів поліції.
Правоохоронці встановили, що інспектор дорожнього нагляду Зборівського райвідділення Нацполіції вимагав від місцевого мешканця триста доларів
США за непритягнення до адміністративної відповідальності за керуванням транспортним засобом
у стані алкогольного сп’яніння. За цю суму капітан
також обіцяв водію посприяти у поверненні вилученого посвідчення.
Передача грошей відбувалася в одному зі «спаль-

них» районів Тернополя, куди інспектор прибув
разом зі спільником — старшим інспектором патрульної поліції обласного центру. При появі співробітників спецслужби поліцейські спробували залишити місце злочину. Один із здирників був відразу
затриманий правоохоронцями, другому ж вдалося
втекти, місце його переховування встановлюється.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.
368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
УСБУ в Тернопільській області

Яке покарання чекає
за незаконне вирощування
маку та конопель

У Тернопільському районі проводять комплексні
оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Мак». Заходи триватимуть до 28 вересня.

Доцільно нагадати, що в Україні громадяни не мають права сіяти
й вирощувати снотворний мак та коноплі.
Як пояснив начальник Тернопільського районного відділення
поліції Віктор Волощук, за незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель громадяни нестимуть адміністративну
або кримінальну відповідальність. Зовсім незначна кількість посіяних або вирощуваних рослин снотворного маку чи конопель
може бути підставою для притягнення особи до адміністративної
відповідальності за ст. 106-2 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу
від 18 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних нарковмісних рослин.
Якщо кількість рослин є більшою — настає кримінальна відповідальність відповідно до ч.1 ст.310 КК України. Покарання за
цей злочин передбачене у вигляді штрафу від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6
місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. За незаконний посів
або вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була
засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила один із злочинів,
передбачених статтями 307, 309, 311, 317 КК України, або вчинені за
попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконний
посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель у
кількості 500 і більше рослин (ч.2 ст.310 КК України) — караються
позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
Про факти незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель просимо повідомляти Тернопільське РВП за
тел. 43-61-09, 27-15-19 або 102.
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Новини | Коротко про головне

Без енергоефективності витрати
на субсидії можуть сягнути 75 млрд грн
Сьогодні перед країною стоїть головне завдання — досягнення повної енергонезалежності. Україна витрачає понад 120 млрд гривень
на бюджет оборони і безпеки, 245 млрд гривень — на Пенсійний
фонд, в державний бюджет закладено понад 47 млрд гривень — на
субсидії. Це практично третина оборонного бюджету або 8 частина
Пенсійного фонду. Якщо ми будемо бездіяльні в цьому напрямку, у
нас є загроза збільшення бюджету на субсидії до 75 млрд гривень. На
цьому наголосив під час виступу у ВРУ віце-прем’єр-міністр-міністр
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Сьогодні стоїть дуже важливе питання щодо інвестування в енергоефективність. Якщо субсидії —
це кошти, які безповоротно витрачаються державною на підтримку незахищених верств населення,
то кошти, які спрямовуються в енергоефективність
— це можливість у майбутньому не тільки зменшити
енергоспоживання, а й інвестувати в економіку країни, малий і середній бізнес», — зазначив Геннадій
Зубко.
На думку віце-прем’єра, інвестиції в енергоефективність допоможуть модернізувати і реанімувати житловий сектор, що вплине на розвиток
будівельної галузі, інженерного напрямку, а також
фахівців, які працюють на цьому ринку.
«Відповідно до маршрутної карти щодо енергоефективності, ми маємо прийняти ще три важливих
енергетичних законопроекти у другому читанні та в
цілому. Йдеться про ЗУ «Про комерційний облік комунальних послуг», ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель» та ЗУ «Про ЖКП». Вони є дуже важкими, але дали можливість експертному середовищу,
громадянському суспільству, народним депутатам
і партнерам з ЄС, які допомагали у розробці законопроектів, прийняти ЗУ №417 і ЗУ №5598. Саме ці
закони дадуть можливість сформувати базу спожи-

вачів, почати управляти своєю власністю не тільки
в індивідуальних будинках, а й в багатоповерхових,
зменшити енергоспоживання до 50кВ на 1м²», — наголосив Геннадій Зубко.
Віце-прем’єр наголосив, що енергоефективність
змогла консолідувати парламентарів, і 278 голосів за
ЗУ №5598 «Про Фонд енергоефективності» є тому
підтвердженням. «Україна отримала можливість
мати фінансові і технічні інструменти, які дають
можливість зменшувати енергоспоживання українських родин. У цій роботі ми визначаємо як пріоритет на ринку теплоенергетики, комунальних послуг
саме зменшення сум у платіжках українських громадян. Це приклад того, як сьогодні живе Європа», —
зазначив Геннадій Зубко.
«Закликаю кожного народного депутата, який сьогодні хоче допомогти своїм виборцям, українським
родинам врегулювати взаємовідносини на ринку,
зробити справедливий облік і взаємовідносини між
споживачем і надавачем послуг, надати технічні і
фінансові інструменти, розробити оптимальну європейську модель — проголосувати за надзвичайно
важливі енергетичні закони. Ці закони є пріоритетними для країни», — наголосив віце-прем’єр.

Духовне

До Тернополя прибула ікона
з часточкою ризи Пресвятої Богородиці

До Тернополя, з Іллінського скита на Афоні, прибула Тихвінська сльозоточива ікона Божої
Матері. У нашому місті вона перебуватиме до 25 червня.
«Унікальною особливістю цієї
ікони є те, що в зображенні правої руки Божої Матері поміщений ковчег із великою святинею
Православ’я — часткою ризи Пресвятої Богородиці», — повідомили
у Тернопільській єпархії УПЦ Київського патріархату.
Поклонитися святині можна
щодня від 8:00 до 19:00 у храмі
Різдва Пресвятої Богородиці, що
на вул. Клима Савура.
Щодня о 8 год. у церкві буде
звершуватися Божественна Літургія, а о 13 год. і 18 год. — читатимуть акафіст до Пресвятої
Богородиці.
За переказами, у 1877 році, 17
лютого, кілька осіб зі скитської братії побачили на wіконі Божої Матері,
що знаходиться в кіоті за престолом

у вівтарі, ясний слід сліз, пролитих з
правого ока Богородиці, а в лівому
оці одну велику краплю сльози, яка
при них же скотилася вниз.
Ті, що бачили це, витерли ікону
начисто і оглянули її з усіх боків.
Вона виявилася абсолютно сухою,
але до вечора того ж дня знову побачили сліди сліз з обох очей Пресвятої Діви. Цю подію пов’язують з
початком розв’язаної незабаром
російсько-турецької війни.
З тих пір щорічно 17 лютого повторюється диво сльозоточіння
ікони. З того часу братія скиту встановила святкування 17 лютого на
честь Богоматері, до якої вдаються
у всіх важких і скорботних обставинах життя. Від ікони було даровано
зцілення багатьом хворим і стражденним.

Президент України Петро Порошенко підписав Закон про ринок електричної енергії України. Підписання документа відбулося
під час відвідування Главою держави Трипільської ТЕС.
«Був прийнятий закон про ринок електричної енергії, який є доленосним, антикорупційним. Більше ніхто не буде встановлювати ціну
електроенергії, ціну вугілля, співвідношення. Те, що на першому
етапі було виправдано у вигляді формули — скасовуємо. Прозорий
і ефективний ринок буде визначати ціну, перемагатиме той, хто найбільш ефективно працює», — сказав Президент.
Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до статті 260 Статуту внутрішньої служби Збройних
сил України", ухвалений Верховною Радою 18 травня 2017 року.
Закон посилює захист прав військовослужбовців, які отримали травму (контузію, поранення, каліцтво) під час проходження військової
служби, зокрема в зоні проведення АТО. Документ спрямований на
вдосконалення процедури оформлення медичних довідок та інших
документів для отримання військовослужбовцями передбачених
законодавством пільг.
Зазначається, що необхідність прийняття відповідного закону виникла через непоодинокі випадки, коли військовослужбовці, які
отримали поранення та контузії під час бойових дій, не мали можливості отримати передбачені чинним законодавством пільги та
компенсації внаслідок недосконалості положень Статуту внутрішньої служби ЗСУ.
Уряд уточнив перелік документів, необхідних для встановлення статусу учасника війни особам, які залучалися та брали
участь у проведенні АТО. Кабінет Міністрів вніс зміни до пункту
2 своєї постанови від 23 вересня 2015 р. № 739. Реалізація цього
рішення сприятиме уникненню спірних питань при встановленні
статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні
проведення антитерористичної операції в період її проведення.
Кабінет Міністрів скасував державне цінове регулювання на
низку товарів і послуг з липня 2017 року. Про це йдеться у Постанові від 7 червня 2017 року № 394, що оприлюднена на Урядовому
порталі. Її дія поширюється:
– на граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника на
борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину
і м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло
вершкове, олію соняшникову, яйця курячі не вище 15%;
– граничні рівні рентабельності та торговельні надбавки на дитяче
харчування, граничні розміри плати за послуги, що надаються у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
– граничні рівні цін, нормативи рентабельності (у розмірі не вище
20%) за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельнотехнологічного та/або холодильного устаткування у торговельних
об'єктах, на ринках із продажу продовольчих та непродовольчих
товарів.
Крім того, скасовано порядок формування цін на продовольчі товари (від 2008 року).
Відтепер українцям буде простіше перевести свої дачні й садові будинки у житлові. «Спрощена процедура дасть можливість
українцям, що мають намір перевести дачний чи садовий будинок у
житловий, оформити відповідну документацію без зайвої перевантаженості – звіту про проведення технічного огляду. Це, насамперед,
усуне корупційну складову і можливість подвійного тлумачення та
пов’язаних з цим зловживань», — наголосив Геннадій Зубко.
Віце-прем’єр підкреслив, що запровадження спрощених процедур
забезпечить реалізацію громадянами права на розпорядження
власним майном.

Традиції

«Земля ця, гостинна й багата,
зустріне привітно щодня»

Стрімко веде дорога в невідомі краї, вона ж прямує й до рідного додому, до батьківського порога. Тож на День села у Костянтинівку з’їхалися земляки, зібралися односельці
відзначити християнське свято Святої П’ятидесятниці.
Гостинно зустрічала їх завідувач клубу-бібліотеки с. Костянтинівка, організатор дійства
Олександра Пиндус. Жителі й
гості відвідали музейну кімнату
«Народознавчі традиції мого
села». Їх увагу привернули давні
фотографії, старовинні вишивки, предмети побуту української
хати, а також портрети й картини,
які намалював Мар’ян Штика —
представник української діаспори
в Канаді, громадський діяч і меценат, виходець із цього села.
Зацікавилися гості й сельчани
стародавніми вишивками, які передав музею внук Зоні Берези.
«Соловейко маленький,
В тебе голос тоненький.
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Заспівай же ти мені,
Бо я в чужій стороні».
Ці слова вишили на полотні
Зоня і її мама на засланні в Сибіру,
де вони пробули 10 років.
У музеї є карта України, видана 1917 р. (оригінал), стенд історії
села «Нашого цвіту по цілому світу».
Дитячий ансамбль подарував
громаді композицію «Благословляйте Боже ім’я».
Сільський голова Володимир
Береза та голова ради старійшин
Михайло Івасечко привітали односельців зі святами.
Олександра ПИНДУС, завідувач
клубу-бібліотеки с. Костянтинівка

Керівник Держагентства автодоріг Славомір Новак пропонує
провести в Україні кампанію
щодо зменшення межі перевищення швидкості під час руху
транспортного засобу у місті, а
також обмеження швидкості руху
до 50 км/год у містах. Із такою пропозицією він виступив на засіданні уряду у середу, 14 червня.
«Зменшення швидкості лише на
10 км/год збільшує шанс на виживання пішоходів, яких можуть
збити, на 90%. Це дуже важливо»,
— зауважив Новак.
За чотири місяці поточного року працівниками поліції Тернопільського РВП виявлено 170 порушень ПДР, з яких: 24 — керування у нетверезому стані, 32 — порушення правил обгону, 20 —
керування т/з без відповідних документів, 55 — допущення ДТП, 5
— залишення місця ДТП, 11 — технічна несправність, 3 — порушення правил проїзду залізничних переїздів, 15 — неналежне утримання вулично-шляхової мережі.
Місцеві бюджети за січень-травень зросли на 18,4 млрд грн порівняно з минулим роком. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр
— міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«Фінансова децентралізація дається взнаки! За січень-травень до
загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів)
надійшло 72,3 млрд грн, що становить 44,5% від річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами. Приріст надходжень до
загального фонду місцевих бюджетів проти січня-травня минулого
року склав 34,3% або + 18,4 млрд грн.
Темп росту фактичних надходжень ПДФО до січня-травня 2016 року
становить 141,6%, плати за землю — 116,6%», — зазначив Геннадій
Зубко.
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Тема тижня

Галина Стахів: півстоліття, віддані медицині

Багато моїх колег-журналістів,
які
пишуть
про
людейдовгожителів, часто запитують їх
про секрет довголіття. Цього секрету, можливо, просто не існує
(доля, і немає більше про що говорити). Згідно з моїми власними
спостереженнями, довго живуть
люди, які займаються улюбленою
роботою, життєрадісні, доброзичливі. Серед сучасних довгожителів багато тих, хто пережив
голодомор. До усіх перелічених
категорій належить героїня мого
сьогоднішнього допису Галина
Якимівна Стахів, якій нині 86
літ. Так, саме літ, бо побачила світ
16 серпня 1931 року. Народилася
у дуже живописному селі Сидори
Глобинського району Полтавської
області. Крім неї, у працьовитій
родині розкуркулених селян, як
тоді їх називали, зростали ще дві
дівчинки. Коли Галі минуло два
роки, у селі розпочався голод. «У
моїх Сидорах було 80 дворів, а
за час голодомору заповнилося
три сільських цвинтарі, — втирає сльозу Галина Якимівна. — З
розповідей рідних знаю, що наша
сім’я вижила завдяки сміливості й

винахідливості мого батька, який
потайки збирав пшеничні колоски в полі, возив до діда на хутір
та молов їх на млині. З того ми не
могли їсти вдосталь, але і не голодували. Як ви розумієте, батько
дуже ризикував, бо за такий вчинок у 1933 році могли навіть розстріляти на місці…»

Після семикласної школи
Галя вступила на фельдшерськоакушерські курси, а після їх закінчення, у 1952 році, отримала
направлення в ФАП у селі Лучка.
«Роботи було багато і працювати було цікаво, — згадує Галина
Якимівна. — Лише у Лучці щороку народжувалися 18-20 дітей.

Не порівняти з теперішніми днями (1-2 дитини в рік). З часом у
Лучці відкрився профілакторій.
Тут було багато медичної апаратури (УВЧ, електрофорез, соляні
лампи та інше). Пацієнти могли
приймати різні фізпроцедури.
Про здоров’я людей, які працювали у колгоспі імені Лесі Українки,
дбали. Тодішній голова Олександр
Козарецький цікавився всіма новинками, що з’являлись у медицині, та, наскільки було можливим,
намагався придбати їх для своїх
працівників».
У селі Лучка Галина Якимівна зустріла свою долю — чоловіка Івана Володимировича, з
яким нерозлучна впродовж 62
років. Подружжя дало життя
двом синам. Нині радіють трьом
онукам та чотирьом правнукам.
Життя у клопотах минуло дуже
швидко. Роботу у ФАПі покинула 75-річною. Чоловік працював
у місцевому господарстві, доки
сили були. Нині Іванові Володимировичу 93 роки, але він багато
жартує, особливо з приводу свого
віку. Галина Якимівна, як розповіла голова Тернопільської районної

Ольга Михайлівна Нижник,
Галина Якимівна Стахів,
Іван Михайлович Трач

організації Товариства Червоного
Хреста Ольга Нижник, 65 разів
здала кров, має відзнаку «Почесний донор України». Вітаючи Галину Якимівну з Днем медика та
Днем донора, в.о. головного лікаря ТРТМО Іван Михайлович
Трач разом із Ольгою Михайлівною Нижник побажав жінці
миру та доброго здоров’я, адже
гарну родину, любов від рідних та
повагу від усіх людей, яким вірою
та правдою служила впродовж
більш як півстоліття, вона має.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Дитячі мрії сімейного лікаря
Оксани Юркевич

Тетяна Богоніс,
Валентина Шведик
та Галина Лічнер

Тепло та людяність із Забойок
Медик, як артист, що б там не трапилося, завжди має бути усміхненим, спокійним, виваженим у словах і діях. Тоді людям буде комфортно з ним. Саме такими є медичні працівники фельдшерськоакушерського пункту в селі Забойки — завідуюча Тетяна Богоніс,
акушер Галина Лічнер та молодша медсестра Валентина Шведик.
ФАП у Забойках вирізнявся з-поміж інших у Тернопільському районі тим, що тут завжди було житло для медичного працівника. Приходив
спеціаліст на роботу й не турбувався, де буде жити. Так було продумано
з самого початку.
Молодша медсестра Валентина Шведик насправді найстарший та
найдосвідченіший працівник ФАПу. Прийшла сюди на роботу 37 років
тому. Починала акушеркою, а згодом стала завідуючою. «І тоді, і тепер,
тут комфортні умови для праці та прийому пацієнтів, — ділиться Валентина Шведик. Для ФАПу відвели окреме просторе приміщення. Завжди було місце і вагітну жінку прийняти, і дитині щеплення чи іншу
ін’єкцію зробити, і консультацію надати. Правда, не мали сучасного обладнання, але саме тим наш лікар і вирізнявся з-поміж інших, що без
апаратів міг правильно поставити діагноз та призначити лікування. Часом читаю в газетах чи дивлюся по телевізору, що медики за кордоном
мають вдосталь обладнання, щоб визначити, на що людина хвора. Українські лікарі завжди ставили безпомилковий діагноз, особисто оглядаючи пацієнта. Як акушерка я у 1980-90-х роках мала більше роботи, бо
у селі Забойки народжувалося в середньому по 25-30 діток щороку, а
нині — по 5-8. Це замало навіть для простого відтворення…»
Такої ж думки і акушер ФАПу Галина Лічнер — уродженка Бережан, яка 12 років працює тут після закінчення Тернопільського медичного коледжу.
Завідуюча ФАПом у Забойках Тетяна Богоніс розповіла про будні
сільської медицини. Це — виклики будь-якої пори дня чи ночі, патронаж вагітних і новонароджених, прийом хворих дітей у ФАПі чи відвідування їх удома у разі високої температури. Благо, що Забойки недалеко
від обласного центру. В екстрених випадках можна викликати «швидку» з Тернополя. У ФАПі за графіком приймають акушер-гінеколог, педіатр, терапевт ТРТМО. Працює також приватний стоматолог Денис
Гаргула. Часом запрошують інших спеціалістів.
«Ми намагаємося підтримувати дружні стосунки з місцевою владою, соціальними та благодійними службами, бо це нам дуже допомагає в роботі, — розповідає завідуюча ФАПом Тетяна Богоніс. — Сільська рада допомагає з ремонтом. Голова Марія Палига часто буває у нас,
цікавиться потребами. З районної організації Червоного Хреста отримали меблі, за що особлива подяка голові Ользі Нижник. Також вони
допомагають нам зробити подарунки людям із особливими потребами
та членам сімей загиблих у зоні АТО. Відвідуємо їх не як медики, а суто
по-людськи. Усім нині хочеться уваги й тепла».
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

У дитинстві улюбленими забавлянками сімейного лікаря
Великоглибочецької амбулаторії Оксани Юркевич були ляльки, ведмедики та набір «Лікар
Айболить». Дівчинка лікувала
іграшкових звіряток та ще тоді
мріяла: коли виросте, допомагатиме людям позбуватися усіх
хвороб. Уродженка міста Дрогобич Львівської області разом
із батьками переїхала у село Великий Глибочок, тут закінчила у
2003 році школу. А через 8 років
після успішного закінчення Тернопільської медичної академії та
інтернатури повернулася в село
дипломованим спеціалістом —
лікарем загальної практики сімейної медицини.
Як розповідає Оксана Петрівна Юркевич, у селі Великий
Глибочок має гарні умови для
лікування пацієнтів. В амбулаторії проведено ремонт, нині
замінюють систему опалення.
До послуг сельчан — клінічна
лабораторія, де можна здати всі
основні аналізи, фізкабінет, апарат, щоб зробити електрокардіограму серця, і все необхідне для
надання першої невідкладної
допомоги. «Колись у дитинстві
я «лікувала» кількох іграшкових
звіряток, — усміхається Оксана

Петрівна, — нині ж відповідаю за
здоров’я жителів двох сіл — Чистилова та Великого Глибочка, а це
більше двох із половиною тисяч
осіб. Дуже важко та відповідально. Мої малолітні діти мене майже не бачать вдома. Адже пацієнтам потрібна увага та допомога у
будь-яку пору доби та року.

Найбільше турбує, що наші
діти все частіше хворіють на так
звані «дорослі» хвороби. Хлопець 2000-го року народження
мав тиск 180 на 200. У дітей погіршується зір, у багатьох — різні
ступені сколіозу. Раджу батькам

не дозволяти дітям більш ніж
півгодини бути біля комп’ютера.
Хай проводять час на свіжому
повітрі, бавляться у рухливі ігри.
Адже дитинство закінчується
дуже швидко. Наші люди дуже
безвідповідально ставляться до
свого здоров’я. Приходять, коли
хвороба задавнена. Болить у людини щось, а вона терпить. Візит
до лікаря відкладає. Невже не зрозуміло, що задавнену хворобу лікувати важче, довше та дорожче?
Нині зросла кількість захворювань на туберкульоз. У ТРТМО
практикують виїзди з флюорографічним устаткуванням безпосередньо у села Тернопільського
району. Боляче, що деякі люди це
ігнорують. Не можуть виділити
кілька хвилин, щоб безкоштовно обстежитись. А потім у декого діагностують відкриту форму
туберкульозу. Були і такі випадки. Тож неодноразово раджу всім
раз на рік проходити флюорографічне обстеження, жінкам відвідувати гінеколога та мамолога,
дітям кожних півроку перевіряти
гостроту зору, робити загальний
аналіз крові. Хай це стане корисною звичкою, потребою кожної
людини».
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Філософія стоматолога Тараса Гаврищака

«Ніколи особливо не захоплювався так званими американськими посмішками: на мій
погляд, нещирими та штучними.
Хочу, щоб українці посміхалися

природньо, — ділиться головний
лікар стоматологічного кабінету
в селі Плотича Тарас Гаврищак.
— Дехто заперечить, мовляв, не
будуть в людей зуби боліти — не
матимеш роботи й заробітку. Я
ж мислю інакше. Мені, як і кожній людині, діло до душі завжди
знайдеться. Заробляти треба не
на людській біді, а приносити
комусь щастя та задоволення.
Така моя філософія».
Тарас Петрович Гаврищак народився у родині медиків. Тому
з вибором професії особливих
проблем не було. За порадою
батьків та власним бажанням
вступив та у 2012 році успішно
закінчив Тернопільську медичну академію імені І. Я. Горбачевського. Опісля три роки, жартує, «набивав руку» у приватній
стоматології. Теперішня його
робота — буденна праця меди-

ка: пацієнти, пломби, діти, які
бояться стоматологів, люди —
терплячі та не дуже… Але Тарас
Петрович любить свою роботу.
Щодня приїжджає з Тернополя
до Плотичі до свого кабінету та
з привітною усмішкою зустрічає
людей.
Як розповів мені сільський
голова Плотичі Євген Богданович Грицишин, лікар-стоматолог
Тарас Гаврищак — меценат усіх
добрих починань у селі. Він не
шкодує коштів ні на подарунки
дітям, ні на допомогу потребуючим. Завжди бере участь у сільських святах, приїжджає разом
із молодою дружиною, синочком та донечкою. «Побільше би
таких людей, як Тарас Гаврищак,
і світ став би кращим», — сказав
Євген Грицишин.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.
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Людмила Припхан — не просто лікар, а добрий друг і порадник

«Коли була малою, то, спостерігаючи, як мої батьки-педагоги
приносили додому гору учнівських зошитів, півночі не спали,
перевіряли, а вранці несли їх до
школи, щоб наступного дня знову
принести таку ж гору, дала собі
слово, що, хоч як добре ставлюся
до дітей, вчителем ніколи не стану, бо не люблю паперів, — каже
завідуюча гінекологічним відділенням ТРТМО Людмила Михайлівна Припхан. — Свою долю
пов’язала з медициною, гадаючи,
що буду лише лікувати й консультувати пацієнтів. Але тут писанини не менше. Тому нині, подібно до своїх батьків, несу копи
паперів додому, щоб у спокійній
обстановці довести все до ладу.
У нас, як бачите, жінок дуже багато. Приймаємо, консультуємо,
направляємо. Сподівалися, що з
комп’ютеризацією відпаде потреба у паперах. На жаль, писанини

з роками все більше. Хочеться час
приділяти людям, а не паперам».

Лікар-гінеколог із тридцятирічним стажем Людмила Припхан допомогла з’явитися на
світ, без перебільшення, тисячам

дітей. Свою роботу любить. Доводилося бути присутньою, коли
Людмила Михайлівна консультувала вагітних чи проводила
бесіди у школах з ученицями. З
усіма спілкується, як найрідніша
людина. Дуже тішиться, що у нас
в районі майже зникло страшне
слово «аборт». Жінки, незалежно
від віку, кількості дітей у родині
та майнового стану, народжують.
Винятком є наявність патології,
коли переривання вагітності рекомендоване. Але є жінки, що і в
цих випадках відмовляються від
аборту. Надія людину не покидає
ніколи.
«Нині, згідно з новими постановами, сімейні лікарі можуть
вести здорових вагітних від часу
їх звернення до пологів, — продовжує Людмила Михайлівна, —
проте роблю аналіз рівня здоров’я
наших вагітних, а їх у нас щороку
майже 700, і бачу не дуже втіш-

ну картину. Минулого року 70%
вагітних мали різні патології. За
перший квартал цього року статистика показала 92%. Це означає,
що сімейні лікарі можуть консультувати вагітних, надавати їм
відповідну допомогу, відвідувати
їх та здійснювати патронаж новонароджених удома. Але вагітна
жінка повинна перебувати на обліку в жіночій консультації. Тут є
більші можливості для виявлення
та лікування будь-якої патології
вагітних і плода. До речі, у нашому відділенні з’явився новий апарат — кардіотокограф, за допомогою якого можна прослуховувати
серцебиття плода в утробі матері,
починаючи з 30-ти тижнів».
Однією з проблем лікар називає те, що у районі консервативне
лікування гінекологічних хворих
відбувається у Великобірківському диспансері, а оперативне — у
Тернопільській районній лікарні.

Найкраще для пацієнтів було б
здійснювати обидва види лікування в одному відділенні.
Людмила Припхан, відповідаючи на запитання про медичну
реформу, каже, що зміни в галузі
потрібні, проте в процесі реформування не повинні зникнути
фельдшерсько-акушерські пункти — первинна та найголовніша
ланка медицини. Щось змінювати
— не означає скорочувати, закривати. Реформа повинна зробити
медицину ближчою та доступнішою людям. Людмила Михайлівна, а також районний педіатр
Ганна Пиндус і старша медсестра
ТРТМО Тетяна Мороз здійснили
об’їзд усіх ФАПів Тернопільського
району. Кращими визнали Байковецький, Романівський, Ступківський та Білецький.
Галина ЮРСА — ТРР «Джерело».
Фото автора.

Славні ювілеї Ольги Літковець

«Швидка» з Баворова

Про роботу лікарів створено багато цікавих серіалів, зокрема
«Доктор Хаус», «Медики», «Інтерни» та, напевне, ще низку інших.
Може, когось вони захоплюють. Але, спілкуючись із медиками Тернопільського району, відчуваю, що, за великого бажання та маючи хоч
трохи вільного часу, змогла б написати сценарій набагато цікавішого
фільму, де не треба вигадувати неймовірні історії, щоб привернути
увагу глядача. Достатньо просто описати те, що насправді відбулося.
Там би було чимало трагічних і веселих епізодів, але таке життя: чорна смуга, біла смуга…
Самі медики майже ніколи у своїй роботі не бачать чогось особливого. Тому такі історії замість них розповідають інші люди, ті, що
спостерігають ситуацію ніби збоку. Скільки чула історій про фельдшерів зі «швидкої», які в прямому розумінні витягували людей із
того світу. Якщо хтось думає, що його горе — це лише його власні
проблеми, той глибоко помиляється. Нещодавно мені довелось їхати
з лікарем, який у машині щиро молився Богові, щоб вижило хворе
немовля. Якось була в церкві, де священик у молитві за здоров’я чітко вимовляв ім’я та прізвище відомого хірурга з Тернопільського
району. Коли делікатно запитала отця, чому він називає прізвище,
адже достатньо лише імені, бо Бог і так знає, про кого мова, священик відповів, що така воля літньої жінки, яку цей хірург урятував від
неминучої смерті й відмовився від матеріальної винагороди. «Якщо
так вчинив цей лікар, отче, то тепер я маю, скільки буду жити, давати
подячну молитву за його здоров’я», — сказала священику вірянка.
А ще мені розповіли захоплюючу пригоду, як наші рятувальники витягували зі снігового полону «швидку». Медики поїхали на
виклик, але на зворотному шляху потрапили під снігопад, тож не
змогли добратися до амбулаторії. Звичайно, спочатку всі хвилювалися, але потім розповідали про цей епізод, як про щось комічне.
Йдеться про фельдшерів і водіїв «швидкої» з Баворова. За них,
напевне, моляться й не раз згадують із вдячністю мешканці 11 сіл
Великогаївської об’єднаної територіальної громади, до яких вони
приходили чи приїжджали на допомогу. Цим сільським медикам
особливо важко працювати, адже їдуть здебільшого до людей старших, з важкими хворобами. Дуже хвилюються, бояться, щоб, бува,
не померли. А як радіють, коли рятують людину! Це важко описати,
це треба відчути або хоч би побачити самому. Ці люди — безвідмовні, вдень, уночі, за будь-якої погоди мчить «швидка», щоб урятувати
життя, доправити у пологовий будинок породіллю. Пацієнти вдячні
фельдшерам і водіям «швидкої» медичної допомоги з Баворова —
Марії Дерлиці, Любові Мудрій, Руслані Стечишин, Юлії Горбань,
Ользі Решнюк, Сергію Березі, Івану Салабаю, Руслану Бучинському, Павлу Хамуляку, Михайлові Мікулі, а також сімейному лікарю
Баворівської дільничної лікарні Віталію Дударенку, усім медсестрам, молодшим медсестрам цього закладу. Хай вік ваш буде довгим, здоров’я — міцним, а життя — багатим, сповненим радощів і
сонячних днів.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Часто біля фельдшерськоакушерського пункту села Підгородне можна побачити багато
людей. Може, чужий здивувався
б, а свої знають: це ідуть до завідуючої Ольги Миколаївни
Літковець лікуватися, отримати
консультацію, пораду, допомогу, дитині щеплення зробити чи
просто почути добре слово, яке
лікує, часом, більше від ліків.
Гуманна, тактовна, добра, розумна, безвідмовна. Стільки гарних
епітетів почула про цю жінку від
мешканців села, а також її колегмедиків і працівників соціальної
сфери.
Під особливою опікою Ольги
Миколаївни перебувають самотні, немічні, люди з особливими
потребами, діти-сироти, лежачі
хворі. Щоб полегшити їх життя,
лікар залучає соціальні служби,
організацію Червоного Хреста.
Приходять до неї на консультацію вагітні, молоді люди, ті, що
втратили віру в свої сили. Для
усіх знаходить добре слово, мудру пораду. Для декого Ольга
Літковець — єдина надія на порятунок.

Цього року Ольга Миколаївна
відсвяткувала два славних ювілеї — 50-ліття та 30-річчя стажу
роботи в ФАПі у Підгородньому. Вона родом із села Вербовець
Лановецького району. Після закінчення Чортківського медичного училища була направлена
на роботу в Підгороднянський
ФАП. Тут зустріла свою долю. Народили та виховали четверо дітей. Ольга Літковець відома тим,
що у 1991 році народила трійню
— двох дівчаток та хлопчика. Кажуть, таким матерям пільги якісь
передбачені. Проте жінка їх не
отримала, але ні на державу, ні на
людей зла ніякого не тримає. Навпаки, намагається кожному допомогти, чим може. Ніхто і ніколи
не чув від неї якихось нарікань. У
непростих умовах працює медик.
Правда, цього року за сприяння
сільської ради у ФАПі перекрили
дах, зробили косметичний ремонт,
незабаром встановлять нові двері.
Приміщення ФАПу — це лише дві
невеличкі кімнатки, які трохи замалі, щоб приймати вагітних жінок, дітей, хворих літніх людей. Їх
із кожним роком більшає. Інколи

доводиться одночасно робити
медичні маніпуляції та давати
консультації. На обслуговуванні
завідуючої ФАПом села Підгородне Ольги Миколаївни Літковець
2000 людей. Звідки бере сили? Як
усе встигає і на роботі, і вдома?
Загадка, таємниця. У таких випадках кажуть: «Бог допомагає!»
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

«Тішить, що вдається допомагати лікарям
призначати дієві заходи лікування»

Клінічний лаборант-біохімік Оксана Олексіївна Мондик, в.о. зав. лабораторією
Наталя Володимирівна Олексієнко, клінічний лаборант-біохімік Оксана Володимирівна Лотоцька, лікар-лаборант вищої категорії Надія Дмитрівна Литвин.

Надія Дмитрівна Литвин —
лікар-лаборант вищої категорії. Двадцять шість років тому
пов’язала своє життя з медициною
і вдячна за це Богу і долі. Адже любить свою роботу. «Медичну освіту отримала у Чернівецькому державному медичному університеті,
опісля пройшла первинну спеціалізацію при Львівському медичному університеті впродовж шести
місяців і з тих пір працюю на посаді лікаря-лаборанта в ТРТМО»,
— розповідає Надія Дмитрівна.

Наталя Володимирівна Олексієнко — в.о. завідувача лабораторії. Закінчила Тернопільський
національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, хімікобіологічний факультет. Із 2003
року працює у ТРТМО. «Довелося працювати не з дітьми, а з дорослими. Це не просто, але мені
вдається впоратися, — зізнається
жінка. — Люди хочуть уваги, доброго слова, щоб їх вислухали, а
ми намагаємося допомогти кожному».

Ці дві чудові жінки і висококваліфіковані фахівці розповіли про місце своєї роботи
— клініко-діагностичну лабораторію. Вона складається з п’яти
підрозділів: біохімічний, клінічний, серологічний, бактеріологічний, профілактичний. Налічує
близько трьох десятків працівників. Тут здійснюють різноманітні
обстеження, проводять біохімічні
аналізи крові. У бактеріологічній
лабораторії виявляють різні патогенні мікроорганізми. У серологічній здійснюють імуноферментні
обстеження гормонів щитовидної
залози, на наявність вірусів гепатитів В і С, роблять онкомаркери,
аналіз на реакцію Вассермана. А
відділення профілактики займається профілактичним обстеженням різних категорій людей.
«Щодня обслуговуємо понад
сотню людей, — повідомляють
працівниці лабораторії. — Тішить,
що вдається виявляти збудників
захворювання, з’ясовувати причини тієї чи іншої недуги і тим самим допомагати лікарям призначати дієві заходи лікування».
Соломія ДМИТРІЄВСЬКА
Фото автора.
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Тема тижня

Otium post negotium

— Відпочинок після праці (переклад з латині)

Кажуть: «Хто добре працює, той і веселитися вміє на славу». У медиків неспокійні будні,
тому хвилини відпочинку вони цінують особливо. Напередодні свого професійного свята медики району відвідали Марійський духовний центр, де молилися за мир в Україні,
лікарів, які нині працюють у зоні проведення
АТО, складали пожертви за свої родини.

У Тернопільському районі
День медичного працівника
завжди відзначали урочисто.
І цього року в приміщенні
Тернопільської обласної філармонії 15 червня відбулося
пошанування людей цієї найблагороднішої професії.
Голова Тернопільської районної ради
Андрій Галайко та перший заступник
голови РДА Володимир Осядач, вітаючи
медиків району, подякували за їхню працю, побажали миру, благополуччя у родинах. У нашому районі збережена й удосконалюється первинна ланка медицини

Урочиста мить нагородження: завідуюча ФАПом села Байківці Марія Процик, в.о. головного лікаря
ТРТМО Іван Трач, голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, завідуючий районною поліклінікою Михайло Гарасимчук, перший заступник голови Тернопільської РДА Володимир Осядач

— фельдшерсько-акушерські пункти, сільські амбулаторії, дільничні лікарні, наголосили очільники району. Якщо у медичній галузі
будуть зміни, то вони спрямовуватимуться на
збереження та відновлення здоров’я українських громадян. З нагоди Дня медика грамотами Тернопільської районної ради

Медиків вітають голова Великогаївської об'єднаної територіальної громади Олег Кохман та заступник голови Байковецької
об'єднаної територіальної громади Віктор Пулька

Іван Трач та акушергінеколог ТРТМО
Ірина Кравець

та Тернопільської РДА було нагороджено
лікаря загальної практики сімейної медицини Великоглибочецької АЛЗПСМ Оксану Юркевич, лікаря-анестезіолога Олега Голоюху,
лікаря-лаборанта Надію Литвин, завідувача
відділення реабілітації та фізіотерапії Тетяну
Гах, лікаря-гастроентеролога Мирославу Ве-

ресюк, ортопеда-травматолога Василя Кухара, медсестру-анестезистку Віку Вознюк, зубного техніка Ольгу Готич, завідуючу ФАПом
села Підгородне Ольгу Літковець, кардіолога
Ольгу Царенко, лікаря загальної практики
сімейної медицини Олега Олексієвця, завідуючу дитячим поліклінічним відділенням
Ганну Пиндус.
Андрій Галайко та Володимир Осядач вручили також грамоти обласного управління
охорони здоров’я завідуючому районною
поліклінікою Михайлу Гарасимчуку, лікарюревматологу Надії Заяць, лікарю сімейної медицини села Мишковичі Галині Карпенко, завідуючій ФАПом села Байківці Марії Процик.
З професійним святом привітали медиків
голова профспілки працівників ТРТМО
Марія Левицька, голова Великогаївської
об’єднаної територіальної громади Олег
Кохман, заступник голови Байковецької
об’єднаної територіальної громади Віктор
Пулька, голова Тернопільської районної
організації Товариства Червоного Хреста
Ольга Нижник, представник корпорації
«Агропродсервіс» Володимир Мужевич.
В.о. головного лікаря ТРТМО, медикволонтер Іван Трач, вітаючи колег із професійним святом, попросив згадати тих, кому сьогодні особливо важко, хто бореться за життя та
здоров’я наших воїнів-захисників — лікарів на
полі бою, у військових госпіталях. «Хай найгуманніша професія буде мирною. Це нині найголовніше, а проблеми, які є у галузі, ми успішно
подолаємо», — сказав Іван Михайлович.
Танцем, піснею, гумором привітали господарів свята артисти обласної філармонії.
Святковий концерт провела заслужена артистка України Адріана Онуфрійчук.

На передньому плані — завідуюча лікувально-діагностичним
відділенням ТРТМО Галина Осінчук та завідуючий
хірургічним відділенням ТРТМО Володимир Лісовський

Районна організація Товариства
Червоного Хреста України вітає усіх
медиків району з професійним святом —
Днем медичного працівника.
Бажаємо усім міцного здоров’я, мирного голубого
неба, сердечної ніжності й доброти, бути чуйними
до чужого горя і надалі залишатися вірними клятві
Гіппократа.
Від імені Президії Правління районної організації
Товариства — голова Ольга Михайлівна НИЖНИК

Головні лікарі районів

14 червня — Всесвітній
день донора крові

10 червня 2017 р. V Всеукраїнська
професійна проща медичних працівників у Марійському духовному
центрі, с. Зарваниця.

Районна організація Товариства Червоного
Хреста України, адміністрація районного Територіального медичного об’єднання вітають усіх
донорів району з Міжнародним днем донора.
Бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди, мирного неба. Нехай кожна краплина крові, подарована вами хворим людям, принесе їм здоров'я, а
усім вам — Господнє благословення.
Іван Михайлович ТРАЧ, в.о. головного лікаря ТРТМО
Ольга Михайлівна НИЖНИК, голова РОТЧХ

Зустріч владики УГКЦ Теодора

Колектив ТРТМО

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.
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Тетяна Юріївна Мороз уже
двадцять вісім років працює
у Тернопільському районному
територіальному
медичному
об’єднанні. Починала медсестрою в кабінеті ЕКГ, а останніх
шість років обіймає посаду старшої медсестри. Окрім цього, Тетяна Юріївна — голова Асоціації
медичних сестер Тернопільського
району. Порядна, привітна і завжди усміхнена жінка.
«Бути медсестрою — покликання, а не робота. Мріяла про медичну діяльність з дитинства, — каже
Тетяна Юріївна. — Крім того, у
селі Товстолуг, де я тоді проживала, працювала фельдшером Марія
Лаврентіївна Бондаренко. Її роботою я захоплювалась, для мене
вона була ідеалом медичного працівника. Завжди охайна, усміхнена, привітна, для кожного знаходила тепле слово. І мені, дівчинці,
також хотілося бути такою ж —
чуйною, відповідальною, добросовісною, відданою своїй справі.
Тому я й обрала цю професію і не
шкодую».
Щодня Тетяна Юріївна дбає про
забезпечення закладу медикаментами, засобами медичного призначення. Однак переконана: не тіль-

Старша медсестра ОВТП (об'єднаного відділення терапевтичного
профілю) Іванна Павлівна Банах, старша медсестра ТРТМО
Тетяна Юріївна Мороз, старша медсестра Великобірківського
персоналу Світлана Петрівна Півторак

ки ліки лікують, а й слово. Серед її
обов’язків — перевіряти санітарний стан, контролювати роботу
медсестер, розподіляти чергування, ознайомлювати персонал із

новими розпорядженнями, проводити наради, вирішувати різні виробничі питання, організовувати
заняття з метою підвищення професійного рівня медпрацівників...

Заступник головного лікаря з експертизи Любомир Володимирович
Бріль, медсестра-анестезистка
ВАІТ Віка Миколаївна Вознюк та
Тетяна Юріївна Мороз.

Усього не перелічити. Проте пані
Тетяні все вдається. Тим більше,
що колектив, ділиться вона, хороший, працювати з ним легко.
Це люди, які добре знають свою
справу. Їх близько трьохсот чоловік — середній персонал, медичні
сестри, фельдшери, акушери. Вже
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склалися свої традиції, зокрема
разом святкувати Новий рік і День
медичного працівника. А цьогоріч
організували прощу в Марійський
духовний центр у Зарваниці. Отже,
не тільки працювати вміють, а й
змістовно відпочивати. Тому щодня Тетяна Юріївна із задоволенням поспішає на роботу.
Тетяна Мороз — розуміюча,
доброзичлива, щаслива мама і
дружина. Її чоловік, Мороз Олег
Борисович, також медик, хірург,
кандидат медичних наук. Донька Аліна навчається на першому
курсі в Тернопільському державному медичному університеті
імені І. Я. Горбачевського.
У вільний від роботи час пані
Тетяна любить подорожувати з
чоловіком. Її захопленням є квіти.
Вирощує їх безліч, починаючи від
весняних крокусів і закінчуючи
чорнобривцями, що милують очі
навіть восени. Та й у кабінеті в
жінки завжди стоять у вазі букети
з власної клумби.
У Тетяни Юріївни багато планів — і фахових, і особистих. Іти
вперед і не зупинятись — із таким
гаслом прямує життєвою дорогою
Тетяна Мороз.

«Свою професію не поміняла б ніколи»

«Найбільше радують
усміхнені обличчя пацієнтів»
Лілія Аполлінаріївна Бурковська свою професію обрала ще з раннього дитинства. Багато хто казав їй, що дорога в медицину для неї
закрита, але попри все жінка закінчила Тернопільський державний
медичний університет імені. І. Я. Горбачевського. У ТРТМО посаду
кардіолога обіймає лише півроку, а до цього працювала тридцять літ у
залізничній лікарні. «Я щаслива і задоволена, — ділиться пані Лілія. —
Моя робота — не просто цікава діяльність, а дослідження. Люблю своїх пацієнтів. Найбільше радують їх усміхнені обличчя після лікування.
Наше завдання — не тільки вилікувати хворобу, а й стабілізувати емоційний стан людини».

Ганна Федорівна Пиндус
дуже любила математику, навіть
хотіла викладати цей предмет.
Однак батьки переконали дівчину здобути більш престижну, на
їх думку, професію лікаря. Пані
Ганна закінчила лікувальний факультет Тернопільського медичного інституту і вирішила стати
терапевтом. «Прийшла влаштовуватися на роботу в Тернопільську районну лікарю, яка тоді ще
розташовувалася в селі Великий
Глибочок, але вакансій терапевта
на той час не було, — згадує Ганна
Федорівна. — Головний лікар запропонував мені бути педіатром,
пообіцявши, що згодом переведе
на бажану посаду. І хоча через рік
з’явилося місце, він відмовив, пояснивши: «Тобі так пасує ця робота, залишайся педіатром».
Таки судилося мені працювати
з дітьми. І ось уже 46 років лікую
підростаюче покоління. Свою
професію не поміняла б ніколи».
За ці роки лікар витягнула
ледь не з того світу багатьох маленьких пацієнтів. «Пригадую
один випадок. Хлопчик захворів
на сепсис. Я за цю дитину дуже
переживала, робила, що могла, і

«Ми обстежуємо і робимо висновок:
придатний або непридатний»
Георгій Ілліч Сердюк із тридцяти трьох років роботи на медичній ниві чотири працює на
посаді завідвача відділення профілактики. Воно створене для
періодичних, профілактичних і
цільових медичних оглядів. Завданням медпрацівників зокрема,
є визначення придатності до керування автотранспортом, володіння вогнепальною зброєю, до деяких видів професійної діяльності
тощо. Тут злагоджено працюють
близько двадцяти п’яти фахівців. Щодня здійснюють прийом
тридцяти-сорока чоловік.
«Основна наша робота — це
профілактичний медогляд людей
з відповідним винесенням рішень,
— розповідає завідувач відділення
профілактики. — Ми не лікуємо.
Ми обстежуємо і робимо висновок: придатний або непридатний.

Буває, що не допускаємо людей до
роботи. Іноді вони ображаються,
але закон є закон. Дуже відповідально ставимося до кожного
пацієнта. Адже якщо з людиною

щось трапиться під час здійснення фахової діяльності, роботодавець висуне звинувачення лікарю,
який дав дозвіл працювати».

Сторінку підготувала Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. Фото автора.

Ганна Пиндус
і медсестра
Наталя Злонкевич

він одужав. Тепер мій колишній
пацієнт уже дорослий, одружився, має дітей. Дружина його приходила з діточками на прийом
до мене, — зазначила педіатр.
— Приходять з онуками бабусі,
котрі колись приводили до мене
своїх діток. Дивуються: «Ви ще
досі працюєте?» «Працюю», —
кажу».

Ганна Федорівна працює за
покликом душі. Це помітно неозброєним оком, бо діти з її кабінету виходять посміхаючись.
Своїм чуйним ставленням до
пацієнтів, добротою та професіоналізмом пані Ганна заслужила
довіру і повагу як у колег, так і в
батьків.

У їхніх руках —
наші білосніжні посмішки

Зліва направо: старший зубний технік Богдан Леонович Воробець,
зубні техніки: Леонід Васильович Кутний, Степан Олексійович Березовський, Павло Ігорович Сачко, Михайло Іванович Піх.
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Справи приватні

Вітаємо!

Продам
Нерухомість

Сердечні вітання надсилаємо заступнику голови Тернопільської райдержадміністрації Андрію Ярославовичу КОЛІСННИКУ.
Нехай старання ваші і труди
Помножать успіх в нашім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
З повагою — колеги та друзі.

Щиросердечно вітаємо з днем народження депутата Тернопільської
районної ради Ігоря Ярославовича
ОЛІЙНИКА.
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.
З повагою — колеги та друзі.

Щирі вітання з нагоди ювілею надсилаємо головному спеціалісту відділу економічного розвитку і торгівлі
ТРДА Ірині Петрівні КОЗАК.
У цей святковий світлий день,
Коли настав ваш ювілей,
Ми щиро вас вітаємо,
Добра і щастя вам бажаємо.
З повагою — колеги та друзі.

Щиро вітаємо нашу доню, дружину, маму, сестру та онуку Ірину Петрівну Козак із 40-річним ювілеєм.
Бажаємо їй великого щастя, міцного
здоров’я, здійснення усіх планів та
задумів. Хай над тобою, наша найдорожча, буде мирне небо й світить
яскраве сонечко. Дякуємо, що ти у
нас є, а найбільше, що цими днями
народила ще одну гарну дівчинку. Хай
росте здоровою і має гарну долю.
З повагою та любов'ю, батько, мати,
чоловік, бабуся, сестра Мар'яна з сім'єю та
донечка Діана

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.
вітає з днем народження вчителя з
основ здоров’я Євгена Володимировича ІВАНЮТУ.
Бажаємо вам квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Комунальний заклад Скоморохівської ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем народження сторожа Романа Івановича
БУГЕЛЯ.
Бажаємо вам щастя і достатку,
Ясного неба, сонця, тепла,
В житті щодень лиш злагоди й порядку,
Щоб доля ваша світлою була.
Педагогічний колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем
народження вчителя української
мови та літератури Ірину Богданівну Звір та кухаря Галину Іванівну
БОГОНІС.
Хай вас обминають невдачі і грози,
Хай тільки від радості з’являються сльози,
Ми вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа!
Найщиріші вітання з днем народження надсилаємо директору
будинку культури с.Великий Глибочок Людмилі Іванівній ПАЦІЙ,
керівнику зразкового аматорського
ансамблю бандуристів «Дивоструни» районного будинку культури
Ларисі Василівній Атаманчук,
керівнику народного аматорського
хору «Журавка» с.Острів Степану
Васильовичу Джуровському та
художньому керівнику клубу с.Лучка
Євстахію Євгеновичу Комару. Бажаємо міцного здоров’я, добробуту,
миру та затишку в сім’ях. Нехай у
всіх планах і починаннях вас супроводжують яскравий успіх і творчі
перемоги, робота приносить тільки
задоволення й щедрі результати, а
новий день дарує натхнення, відкриття і звершення в ім’я побудови
нашого краю та всієї України. Божого
вам благословення на повсякчас, на
многії і благії літа!
З повагою — працівники відділу культури
Тернопільської РДА ,районного будинку
культури, районна організація профспілки
працівників культури

Педагогічний колектив Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з ювілеєм вчителя початкових класів Марію
Петрівну ПОПІВ.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі прийміть від нас.
Хай доля вам шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Великоберезовицька
селищна
рада вітає з днем народження
бухгалтера Надію Володимирівну
ОЛЬШАНСЬКУ та члена виконавчого
комітету
Тараса
Богдановича
ЧОРНЕНКА.
Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,
Будьте душею завжди молоді.
Хай вашу долю освітлюють зорі,
А щастя рікою вливається в дім.
Колектив селищної ради, депутатський
корпус, члени виконавчого комітету.

Вітаємо з днем народження вчителя основ здоров’я Острівської ЗОШ
І-ІІІ ст. Євгена Володимировича ІВАНЮТУ.
На довгий вік на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини.
Працівники відділу освіти Тернопільської
РДА та районного методичного кабінету

Колектив
територіального
центру соціального обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
Тернопільського району щиро вітає
з ювілеєм соціального робітника
с.Дичків Любов Володимирівну
Голоутінову та
фахівця
із
соціальної допомоги вдома Тетяну
Йосипівну Гушпет, а також із днем
народженням соціального робітника
Ольгу Тарасівну Чорнозуб.
Бажаємо вам щастя і достатку,
Ясного неба, сонця, тепла,
В житті щодень лиш злагоди й порядку,
Щоб доля ваша світлою була.
Колектив територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з днем народження Марію Андріївну Бастюк.
Із днем народження вітаєм!
Добра і радощів бажаєм,
Здоров’я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.
Хай в небі сонце ніжно сяє,
Веселка барвами заграє,
Щебечуть солов’ї грайливо
На життя довге й щасливе!
Колектив
відділу
освіти
Тернопільської РДА та районного
методичного кабінету щиро вітає
методиста з навчальних дисциплін
районного методичного кабінету
Наталю Богданівну Стрийвус та
секретаря районного методичного
кабінету Ірину Василівну Пукач.
Нехай старання ваші і труди
Помножать успіх в нашім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!
Колектив Тернопільського районного територіального медичного
об'єднання вітає з днем народження
сестру медичного стаціонару Галину Станіславівну РУДУ, молодшу
медичну сестру Надію Афанасіївну
БОБРИК, молодшу медичну сестру
Ірину Миколаївну КИСЕЛИЦЮ, водія Петра Михайловича Шаблія,
молодшу медичну сестру Ларису
Василівну Заяць, сестру медичної
загальної практики-сімейного лікаря
Галину Іванівну Коруд та акушерку
Ганну Степанівну Коробій.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров'я, миру, успіхів надії

Продається земельна ділянка 0,10 га
на території Підгороднянської 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, півтонни
0973171523, 0974400604, 0686067067
Продаю кобилу (16 років), в Тернопільському районі 0673525018

Мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15
к. с.), трактори (від 12 к. с.), мототрактори, двигуни різних потужностей, навісне
обладнання. Гарантія, з/ч, безкоштовна
доставка. Знайдете дешевше — віддамо ще дешевше 0985989484,
493000, 0982591958, 0666653606, www.
tractor_c.com.ua

робота

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

Куплю

Куплю будинок, придатний для постійного 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).

Оголошення
Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухання містобудівної документації на виконання рішення Петриківської сільської ради №494 від 14.03.2017 р. «Детальний

план території земельної ділянки Бондарук П.П. загальною площею 0,0511га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області, кадастровий номер 6125286700:02:001:2883».
Громадські слухання відбудуться 17.07.2017 р. о 17.00 у приміщенні сільської ради села Петриків. Пропозиції та зауваження до містобудівної документації подають до Петриківської сільської ради з 09.00 до 16.00
за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118А.

10.07.2017 року о 10 год. у
приміщенні Тернопільської
районної державної адміністрації, за адресою: майдан
Перемоги, 1, м. Тернопіль (ІІІ
поверх, малий зал, контактний телефон (0352) 53-5622; 43-59-30), буде проведено
конкурсний відбір експертів
для визначення експертної
грошової оцінки земельної
ділянки несільськогосподарського призначення на території Мишковицької сільської ради — земельна ділянка

бних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної,
машинобудівної й іншої промисловості.
Експертам, які бажають взяти
участь в оголошеному конкурсі,
необхідно подати до Тернопільської районної державної адміністрації до 04.07.2017 року наступні документи:
— заяву;
— копії завірених належним
чином установчих документів
учасника конкурсу;
— копії завірених належним
чином документів, що підтверджують кваліфікацію працівни-

ків, які залучаються до виконання
оцінки;
— копію, завірену належним
чином, кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у встановленому законом порядку;
— матеріали, в яких відображається досвід проведення незалежної оцінки земельних ділянок;
— пропозиції учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт
відповідно до калькуляції витрат,
пов’язаних із виконанням робіт,
а також строк виконання робіт з
експертної оцінки земельної ділянки (подають у запечатаному
конверті).

Великогаївська
сільська
рада проводить громадське
обговорення:

«Детальний план території земельної ділянки Кокшарової І.І.
для будівництва індивідуального
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Великі
Гаї Тернопільського району Тернопільської області».
- містобудівної документації
«Детальний план території земельної ділянки ПП «Ничик- АЗ»
для будівництва і обслуговування

закладу громадського харчування
з готелем у с. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області».
Громадське слухання відбудеться 12.07.2017 року об 11 год.
у приміщенні Великогаївської
сільської ради за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н,
с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47.

площею 1,9537 га для розміщення
й експлуатації основних, підсо-

- містобудівної документації
«Детальний план території земельної ділянки для будівництва
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Великі
Гаї Тернопільського району» (замовник Файфурко В.В.).
- містобудівної документації

ДП «УКРСПИРТ» Мишковицьке МПД попереджає про те, що

купатися і ловити рибу у ставку оборотного
водопостачання підприємства категорично заборонено.
Пенсійний фонд інформує

Переплату пенсії легше
попередити, ніж потім її
утримувати

Оголошуємо набір
до патрульної
поліції м. Тернопіль!
Приєднуйся до команди!
Подати анкету http://80.91.161.100
Дізнатися більше http://patrol.police.gov.ua/jobs
Патрульна поліція — це:
- робота, що допомагає зробити життя людей
безпечнішим;
- дружня команда, що стане сім'єю;
- можливості кар'єрного зростання та розвитку;
- заробітна плата від 8000 грн.

Для попередження та виявлення переплат пенсій щомісяця фахівці Тернопільського об’єднаного
управління Пенсійного фонду України звіряють дані
персоніфікованого обліку про застрахованих (працюючих) осіб із даними бази одержувачів пенсій.
При цьому щоразу виявляється значна кількість
працюючих пенсіонерів, котрим через замовчування
про працевлаштування безпідставно виплачувалися
пенсія, надбавки, підвищення до пенсії або нараховувалася індексація до пенсії.

Шановні пенсіонери!

Просимо відповідально ставитися до свого
обов’язку — повідомляти орган Пенсійного фонду
про працевлаштування (в тому числі заняття підприємницькою діяльністю), зміну місця проживання та
інші обставини, що можуть вплинути на розмір пенсії.
Адже легше попередити безпідставне одержання вами
пенсійних виплат, ніж утримувати суми переплат.
Людмила РАДКОВСЬКА, начальник відділу з питань
призначення, перерахунку та виплати пенсій №1 у м.
Тернополі ТО УПФУ Тернопільської області

Колектив Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
висловлює глибоке співчуття прибиральниці Стрембіцькій Ользі Мар’янівні з приводу тяжкої
втрати — смерті батька Дороша Мар’яна Володимировича.
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05.50 Ì/ô
¨8K~\y/²µ+8\w©
¨(U|N}z\zQ¥Q\~U|\w
09.20 Õ/ô “Ïîêðîâñüêi âîðîòà”
¤K~QzNyw©
¨r|wQ~©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨(}\NÉ}N
Íîâèíè
y\~\{\©
¨8K~\y/²µ+8\w©
20.40 Ò/ñ “1942”
¨qKzKv\|^w\N©
22.30 Ò/ñ “Ðîçâiäíèêè”
11.05, 12.25, 20.40 Ò/ñ “1942”
02.00 Õ/ô “Ñiì íÿíüîê”
¨(U|N}z\zQ¥Q\~U|\w
¨qK~vu^\Qy}©
¤K~QzNyw©
¨p\}Éw\^K\w©
¨8Q|\y©
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
ICTV
22.30 Ò/ñ “Ðîçâiäíèêè”
02.00 Õ/ô “Íà âiéíi ÿê íà âiéíi”
qz}NNUw
²K|zKv~U~\z~ ¨qK~vu^\Qy}©
¨p\}Éw\^K\w©
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
·Ky}}~gz~
ICTV
6yNK~\(\y\\z\
·Ky}8K~\y
p^\wK|~NyK\x\^\~K
09.10 Ñïîðò
8K~\yzQy\wwUN}U
²K|zKv~U~\z~³U|Nwy ·Ky}8K~\y
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
²K|zKv~U~\z~
%~}\wxU
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
(Qy^Q}~v^\~}
nU Q~Uu^Kz|K
¡ÀÓL¸®±·´¶ºÚ¸¬¾¿½LÔ 11.00, 13.20 Õ/ô “Ïiä ïðèöiëîì”
·Ky}qQ~
·Ky}qQ~
¡ÀÓL¸®±·´¶ºÚ
13.35, 16.10 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,
ìàòóñi 2”
15”
16.25 Õ/ô “Óïiéìàé øàõðàéêó, ÿêùî 17.45, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ”
çìîæåø”
·Ky}oQU^
·Ky}oQU^
²K|zKv~U~\z~
nU Q~Uu^Kz|K
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
21.25 Ò/ñ “Ïåñ”
p^\wK|~NyK\x\^\~K
(z\x\|KN\zK
22.25 Õ/ô “Äî÷êà ãåíåðàëà”
00.30 Õ/ô “Ïiä ïðèöiëîì”
00.45 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
(}\u
(}\u
·Ky}
(xK^\ y|U}Qv
(}|UoK ~{}\~

·Ky}
qz}NNUw
¨oNQx|Q|\x^Q©
¨³K~Q}KQw©

08.40 Õ/ô “Íåiäåàëüíà æiíêà”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©
¨oNQx|Q|\x^Q©
¨n}zKQyN}^KNQ~NUz©
09.00 Õ/ô “Îïåðàöiÿ “È” òà iíøi
¨oUy~K²\z~©
ïðèãîäè Øóðèêà”
¨¤\gK~KwzxzKÉw\ ¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©
|U}Qv©
¨n}zKQyN}^KNQ~NUz©
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N© ¨oUy~K²\z~©
¨¤\gK~KwzxzKÉw\

|U}Qv©
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N©
03.00, 02.55 Çîíà íî÷i
04.30 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”

%xK
06.43, 07.59 Kids Time
%xK
06.45 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ” 05.39, 06.55 Kids Time
08.00 Ì/ô “Ðåàëüíà áiëêà”
05.40 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
09.45 Õ/ô “×îòèðè Ðiçäâà”
07.00 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
11.15 Õ/ô “Ëþáîâ ç ïîâiäîìëåííÿì” 8QzU\^
13.15 Õ/ô “Çíàðÿääÿ ñìåðòi: Ìiñòî
(}^KN}UK8QzU\^\w
êiñòîê”
8QzU\^(uQ 
16.00 Õ/ô “×åðâîíèé êàïåëþøîê”
(uQ^w\|Qu\y^KÇ~Ny
8QzU\^
21.30 Õ/ô “Ìàñêà Çîððî”
(}^KN}UK8QzU\^\w
00.10 Õ/ô “Ñìàê íî÷i”
00.20 Õ/ô “Ñòåðâ’ÿòíèê”
02.05 Çîíà íî÷i
(xK^\ y|U}Qv
ÓÙÔ

ÑÅÐÅÄÀ
21 ×ÅÐÂÍß

×ÅÒÂÅÐ
22 ÷ÅÐÂÍß

¤¢×¨

¤¢×¨

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
oU|uQ^ \Ç\N\x
²KNg
³KNu\^}=J
(zU}\~Kv~
09.00, 16.30 Ò/ñ “Ïëîùà Áåðêëi”
10.05 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
sKNU|K~~¤KxU~Q}±U~UN}^Uz
¶y^KÇ~
13.40 Íàøi ãðîøi
14.05 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
(zU}\
A\x}
17.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
²\z~~vx\y
suQ^ gzN}
²\z~¤}^K
qN¨qyU}zK^~©
(U|N}z\/~\
qN¨³\^}~\yQ^w©
21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”
±Q{K\}
22.55, 05.50 Âi÷íå
³U|Nwy
µQQwK{K~
02.10 Ò/ñ “Òàêñi”
04.30 Ò/ñ “Òðàâìà”

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00 Íîâèíè
+^KxU~QN
06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò
06.20, 08.20 ÀãðîÅðà
oU|uQ^ \Ç\N\x
(wKy\}K
²KNg
³KNu\^}=J
(zU}\~Kv~
q¨¤Çz³\K}\yzUv~©
q¨%~{Qu\wN}©
10.20 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
qN¨²KU\~K~UuK^y©
Aot¥t²%±6o¹%²²¿
o K~zK~~uKw«}UQ^}zzUv~
z¶y^KÇ~U
6xzUv~
qN¨³\^}~\yQ^w©
(U|N}z\/~\
14.05 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
²K|zQU^«q\U
q¨q~Uu^\zNyKxKK|K
(uQ^Qu\^}K¿yz}|U}
N^\}~K\yu\zK~Uv}Q^}\^UÇ
(uQ^Qu\^}K¿yz}|
o/¥~K\yu\zK~Uv}Q^}\^UÇ
²\z~~vx\y
suQ^ gzN}
²\z~¤}^K
qN¨qyU}zK^~©
¨(gQw©²(Q|Qy\
1+1
21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
22.55, 05.50 Âi÷íå
16.45, 19.30 ÒÑÍ
¨(~U|K~\y ³U|Nwy
02.10 Ò/ñ “Òàêñi”
©
04.30 Ò/ñ “Òðàâìà”
¨¹\}^zQNU©
¨±U~U~y©
1+1
12.35 Ò/ñ “Ìàòóñi”
13.50, 14.55, 20.15, 21.15 Ò/ñ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
“Ñâàòè - 5”
16.45, 19.30, 01.40 ÒÑÍ
16.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
¨(~U|K~\y
Ðîêñîëàíà”
©
½ÓL³¹Ü¶¬Ë¾¾ËÔ
¨±U~
23.20, 01.45 Õ/ô “Ìîâ÷àííÿ ÿãíÿò”
U~y©
15.15, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
×
Ðîêñîëàíà”
½ÓL³¹Ü¶¬Ë¾¾ËÔ
¨³\|^\xU©
¨³^Kz\~KzK|©
06.00 Ì/ô
23.40, 02.05 Õ/ô “Õîëîäíå ëiòî 53 ãî”
¨(U|N}z\zQ
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
×
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨³\|^\xU©
Íîâèíè
¨8K~\y/²µ+8\w©
05.55 Ì/ô
¨(U|N}z\zQ
¨qKzKv\|^w\N©
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
11.05, 12.25, 20.40 Ò/ñ “1942”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨8Q|\y©
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
Íîâèíè
¨8K~\y/²µ+8\w©
22.30 Ò/ñ “Ðîçâiäíèêè”
¨qKzKv\|^w\N©
02.00 Õ/ô “Êðiçü âîãîíü”
11.05, 12.25 Ò/ñ “1942”
¨qK~vu^\Qy}©
¨p\}Éw\^K\w©
¨8Q|\y©
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
ICTV
20.40 Ò/ñ “1942” Çàêëþ÷íà
22.30 Ò/ñ “Ðîçâiäíèêè” Çàêëþ÷íà
p^\wK|~NyK
02.00 Õ/ô “Ó íåái “Íi÷íi âiäüìè””
\x\^\~K
¨qK~vu^\Qy}©
8K~\yzQy\wwUN}U
¨p\}Éw\^K\w©
·Ky}8K~\y
²K|zKv~U~\z~
ICTV
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
10.45, 13.15 Õ/ô “Äî÷êà ãåíåðàëà”
8K~\yzQy\wwUN}U
·Ky}qQ~
·Ky}8K~\y
13.25, 16.10 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,
²K|zKv~U~\z~
15”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
17.45, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ”
(Qy^Q}~v^\~}
·Ky}oQU^
¡ÀÓ»ºÁ¬¯±¼ºÚ®Ô
(Qy^Q}~v^\~}
·Ky}qQ~
¡ÀÓ»ºÁ¬¯±¼ºÚ®Ô
13.30, 16.10 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà, 15”
00.20 Õ/ô “Ïàïóãà, ùî ãîâîðèòü íà
17.45, 21.25 Ò/ñ “Ïåñ”
iäèø”
·Ky}oQU^
(}\u
/~NKv|Q^
(}|UoK ~{}\~
22.25 Õ/ô “×îðíà êíèãà”
·Ky}
01.05 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
(}\u

(}|UoK ~{}\~
·Ky}
¨oNQx|Q|\x^Q©
¨oNQx|QNwK~\©

¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©
¨n}zKQyN}^KNQ~NUz©
¨oNQx|Q|\x^Q©
¨oUy~K²\z~©
¨oNQx|QNwK~\©
¨¤\gK~KwzxzKÉw\ ¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©
|U}Qv©
¨n}zKQyN}^KNQ~NUz©
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N© ¨oUy~K²\z~©
¨¤\gK~KwzxzKÉw\

|U}Qv©
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N©
03.00, 02.25 Çîíà íî÷i
%xK

05.29, 06.45 Kids Time
05.30 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ” 03.00, 02.15 Çîíà íî÷i
06.50 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
%xK
qQ Qz\}KNQ^|}\
04.45, 23.50 Õ/ô “Âòðà÷åíèé ðàé”
³\\z~y
(uQ^w\|Qu\"y^KÇ~Ny
21.40 Õ/ô “Ëåãåíäà Çîððî”
(uQ^w\|Qu\y^KÇ~Ny
21.50 Õ/ô “Òðè ìóøêåòåðè”
00.10 Õ/ô “×åðåïè”
(xK^\ y|U}Qv
(xK^\ y|U}Qv

Ï’ßÒÍÈÖß
23 ×ÅÐÂÍß
¤¢×¨
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
r}}Éx
(wKy\}K
²KNg
µQ^}\^UKy\~
³KNu\^}=J
(zU}\~Kv~
09.00, 16.30 Ò/ñ “Ïëîùà Áåðêëi”
6xzUv~
10.20 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà
“Àíòèòåðîð”
qN¨²KU\~K~UuK^y©
qN¨³\^}~\yQ^w©
12.40, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
¨(gQw©²(Q|Qy\
14.05 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
oU^K²K|U¥x\z
A}\z|\wUgKÇ~"
17.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
²\z~~vx\y
suQ^ gzN}
²\z~¤}^K
¹QwuU\~K}¶y^KÇ~
uQ^Q}{zK~~yK~K}
21.50 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”
22.55, 05.50 Âi÷íå
³U|Nwy
oU|uQ^ \Ç\N\x
02.10 Ò/ñ “Òàêñi”
·\yYcaUN
04.30 Ò/ñ “Òðàâìà”
q¨»Q|^yQ|^y©
1+1

ÑÓÁÎÒÀ
24 ×ÅÐÂÍß
¤¢×¨
¶u^\N}\^Ux}}
06.30, 07.00, 08.00, 12.50, 23.20,
00.10 Ïîãîäà
³U|Nwy
%{^\+^K³U|Nwy
ºQygK^y^KÇ~
(wKy\}K
08.30, 23.00 Ñâiò on line
09.00 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
09.30 Ì/ô “Õðèñòîôîð Êîëóìá.
Îñòàííÿ ìàíäðiâêà”
A}\z|\wUgKÇ~"
A\x}
·\y"YcaUN
13.00 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”
¤~{KcJ
¹\\zUvyx(u\^}
¹\\zUvyx
qN¨(yK^x}KNwQ^}Q~U
}KÉw~Uw\^Uz©
21.00 Íîâèíè
8\NQy^QQ~KUN}\^U
qN¨qyU}zK^~©
±Q{K\}
r}}Éx
²KNg
qN¨n±K^}U~(y\^NQQ
u^Q|N}KzÉ©
qN¨²KU\~K~UuK^y©
q¨8Qvgy^Kg\^~g
NQQyU\~Q^Uz©

1+1

ÍÅÄ²Ëß
25 ×ÅÐÂÍß
¤¢×¨
(zU}u^Kz\NKz«
06.30, 07.00, 08.05, 11.50, 22.50,
23.20, 00.10 Ïîãîäà
²KNg
oU|uQ^ \Ç\N\x
r}}Éx
(wKy\}K
³KNu\^}~vNQ^zUN
qN¨(yK^x}KNwQ^}Q~U
}KÉw~Uw\^Uz©
¡ÀÓº¾¬Ü¸¹L¸L½ÂËÔ
µQK}^K~UNQ\~
qN¨n±K^}U~
(y\^NQQu^Q|N}KzÉ©
±N}QyUUN}\^UÇ
·\yYcaUN
³Q^ v~KNQU
qN¨6^Q{\~Nyvu}Uz~y©
q¨pQ~~KU~Q~Q^U¥|A©
17.15 Õ/ô “Öiíà ñîëi”
³Q^ K uK}K
21.00 Íîâèíè
qN¨µ^K|Uv~UNz}K±K^U©
qN¨qyU}zK^~©
23.00 Ñâiò on line
µQ^}\^UKy\~
oU|uQ^ \Ç\N\x³U|Nwy
qN¨²KU\~K~UuK^y©
q¨¤wKqQ^Qz«~y\
pQ~Q^K³Q^Qw\{©
q¨%~{Qu\wN}©

1+1

06.00, 19.30 ÒÑÍ
¨p^\ U©
¨(~U|K~\yogU|~v©
¨µKÉw~vy\|oU^©
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
¨(yK\~K8N¨
16.45, 19.30 ÒÑÍ
¨(~U|K~\y ¨(zU}NyQ}}©
12.45 Õ/ô “Òàíåöü ìåòåëèêà”
©
¨oQU^~UvyzK^}K©
¨¹\}^zQNU©
¨8\NwU y\wUyK©
¨±U~U~y©
¨7~Kv~K g©
12.40 Ò/ñ “Ìàòóñi”
¨¥U{KNwUg©
13.55, 14.55 Ò/ñ “Ñâàòè - 5”
16.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
×
Ðîêñîëàíà”
¨¥U{KNwUg©
06.10 Ì/ô
¨oQU^~Uv¤Çz©
06.30 Õ/ô “Òðåíü áðåíü”
¨±KQ~yU{U{K~}©
08.25 Õ/ô “Äàéòå êíèãó ñêàðã”
10.15 Õ/ô “Íàé÷àðiâíiøà òà
×
íàéïðèâàáëèâiøà”
12.00 Õ/ô “Äiàìàíòîâà ðóêà”
¨³\|^\xU©
14.00 Ò/ñ “Øëþá çà çàïîâiòîì:
05.55 Ì/ô
Ïîâåðíåííÿ Ñàíäðè”
¨(U|N}z\zQ
¨³\|^\xU©
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
20.30 Ò/ñ “Øëþá çà çàïîâiòîì:
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Ïîâåðíåííÿ Ñàíäðè”
Íîâèíè
22.10 Õ/ô “Áiäíà Liz”
¨8K~\y/²µ+8\w©
00.00 Õ/ô “Äîðîãà íà Àðëiíãòîí”
¨qKzKv\|^w\N©
qu¨oUy}\^¸\vp^uKy^\zU©
11.05, 12.25 Ò/ñ “1942”
03.00 Õ/ô “Àññà”
¨8Q|\y©
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
ICTV
¨³\|^\xU}~©
qu¨oUy}\^¸\vp^uKy^\zU© 05.05 Ò/ñ “Âiääië 44”
23.00 Õ/ô “Àññà”
qz}NNUw
qu¨¶y^KÇ~KKx}KUN}\^U©
nQ{Kw
¨¹QyKv~KwQ~Q©
¿~z³^Qw«É^K
¨²K}^\g©
ICTV
12.35, 13.00 Õ/ô “Ñëiïà ëþòü”
·Ky}qQ~
qz}NNUw
14.20 Õ/ô “Ïðèáóëüöi”
p^\wK|~NyK\x\^\~K
16.20 Õ/ô “Ïðèáóëüöi 2. Êîðèäîðè
8K~\yzQy\wwUN}U
÷àñó”
·Ky}8K~\y
²K|zKv~U~\z~ ·Ky}oQU^
²K|zKv~U~\z~³U|Nwy
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
/~NKv|Q^
20.05 Õ/ô “Ïðèáóëüöi â Àìåðèöi”
11.05, 13.20 Õ/ô “×îðíà êíèãà”
21.45 Õ/ô “Ïî÷àòêîâèé êîä”
·Ky}qQ~
14.20, 16.10 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà, 15” 23.30 Õ/ô “Âîâêè”
01.15 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
17.45 Ò/ñ “Ïåñ”
(}\u
·Ky}oQU^
·Ky}
%~}\wxU
04.45 Ò/ñ “Ñëiä÷i”
¨²K}^\g©
00.35 Õ/ô “Ñëiïà ëþòü”

02.00 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
(}\u
¨oNQx|Q|\x^Q©
·Ky}
¨¤K^K\yQ~K±Kv|K~U©
¨oNQx|QNwK~\©

¨¤\gK~KwzxzKÉw\|U}Qv©
15.15 Õ/ô “Äðóæèíà çà êîíòðàêòîì”
08.00 Õ/ô “Íàðå÷åíà ìîãî äðóãà”
¡ÀÓ¥º°±¹¹´¶·L¶¬¼Ë¬µÂ±®ºÚÔ 17.10 Õ/ô “Ìàìà íàïðîêàò”
¡ÀÓº°L·´½ÈÅ¬½¾Ë¸½®ºÚ¸Ô
¨oUy~K²\z~©
18.30 Õ/ô “Äðóæèíà çà êîíòðàêòîì” 23.25 Õ/ô “Äæåíòëüìåíè óäà÷i”
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N©
20.25, 22.45 Õ/ô “Ìàìà íàïðîêàò”
¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N©


06.15 ÒÑÍ
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
¨(~U|K~\yogU|~v©
¥\}Q^Q¨¥\}\KxKzK©
09.40 Ì/ô Ìàði÷÷èí êiíîçàë. “Ìàøà
i âåäìiäü”
¨8\NwU y\wUyK©
10.50, 12.00, 13.05, 14.10, 15.05,
¨(zU}
~Kzz\^U}/~|\~QU©
¨µ(²µ|Q~©
21.00 Õ/ô “Iíøà æiíêà”
¨%^{wQ~}yU~\©
¨(zU}NyQ}}©
¨µKÉw~vy\|oU^©

×
¨³\|^\xU©
05.50 Ì/ô
06.25 Õ/ô “Íàé÷àðiâíiøà òà
íàéïðèâàáëèâiøà”
¨qK~vu^\Qy}©
¨p\}Éw\^K\w©
¨6^QU8Q yK8KvUuQy\©
¨6^QU8Q yK
³Q^QKzK~}KQ~~©
12.00 Õ/ô “Ç ðå÷àìè íà âèëiò!”
13.50 Ò/ñ “Øëþá çà çàïîâiòîì: Òàíöi
íà âóãiëëi”
20.30 Ò/ñ “Øëþá çà çàïîâiòîì: Òàíöi
íà âóãiëëi”
23.10 Õ/ô “Iíòåðäiâ÷èíêà”

ICTV
07.05 Ò/ñ “Âiääië 44”
10.30 Õ/ô “Ïî÷àòêîâèé êîä”
12.15, 13.00 Õ/ô “Ïðèáóëüöi”
·Ky}qQ~
14.50 Õ/ô “Ïðèáóëüöi 2. Êîðèäîðè
÷àñó”
17.00 Õ/ô “Ïðèáóëüöi â Àìåðèöi”
·Ky}}~gz~
6yNK~\(\y\\z\
¡ÀÓ»¬½¾ÂLÃ¬½¿Ô
22.50 Õ/ô “13 é ðàéîí. Öåãëÿíi
¸¬Ü¾¶´Ô
00.35 Õ/ô “Âîâêè”
02.05 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
03.35 Ò/ñ “Ñëiä÷i”


¨oNQx|Q|\x^Q©
¨oNQx|QNwK~\©
¨¤K^K\yQ~K±Kv|K~U©
¨³K~Q}KQw©
¡ÀÓº°L·´½ÈÅ¬½¾Ë¸½®ºÚ¸Ô
¨¤\gK~KwzxzKÉw\|U}Qv©
¨(U|N}z\zQ|}
QyN}^KNQ~N©
¨¿N\^\wNNz\{\}UK©



03.15 Çîíà íî÷i

06.09, 08.19 Kids Time
03.00 Çîíà íî÷i
06.10 Õ/ô “×àðëi i øîêîëàäíà ôàáðèêà”
03.00, 01.25 Çîíà íî÷i
04.30 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
08.20 Õ/ô “Åëâií òà áóðóíäóêè 2”
04.10 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
05.25, 06.43 Kids Time
%xK
05.30 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ” ¡ÀÓ¡¼º¹L¶´¬¼¹LÚ
Ïiäêîðþâà÷ ñâiòàíêó”
06.33, 07.55 Kids Time
%xK
12.15 Õ/ô “Òðè ìóøêåòåðè”
06.35 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ” 8QzU\^
14.20 Õ/ô “Íåéìîâiðíi ïðèãîäè Àäåëü
(uQ^w\|Qu\
(}^KN}UK8QzU\^\w
Áëàíñåê”
y^KÇ~Ny
15.00 Õ/ô “Åëâií òà áóðóíäóêè 2”
¡ÀÓL¯¬®´°¬¾¹´Á°²±¹¾·È¸±¹Ø®Ô
³\\z~y
¡ÀÓ¡¼º¹L¶´¬¼¹LÚ
18.45 Õ/ô “Øàíõàéñüêi ëèöàði”
(xK^\ y|U}Qv
Ïiäêîðþâà÷ ñâiòàíêó”
19.00 Õ/ô “Íåéìîâiðíi ïðèãîäè Àäåëü 21.00 Õ/ô “Ñàìîòíié ðåéíäæåð”
ÓÙÔ
ÓÙÔ
ÓÙÔ
00.00 Õ/ô “Ñiíiñòåð 2”
Áëàíñåê”
01.50 Õ/ô “Ñòåðâ’ÿòíèê”
06.10, 12.50, 05.20 Àãåíòè
06.10, 12.50, 05.20 Àãåíòè
%{Q~}Nu^KzQ|z\N}U 21.00 Õ/ô “Ëiãà âèäàòíèõ
°²±¹¾·È¸±¹Ø®Ô
Nu^KzQ|z\N}U
Nu^KzQ|z\N}U
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
ÓÙÔ
23.00 Õ/ô “Ñiíiñòåð”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
(\{\|~U
01.15 Õ/ô “×åðåïè”
(\{\|~U
(\{\|~U
8K~\y¶y^KÇ~\
(\{\|~U
8K~\y¶y^KÇ~\
8K~\y¶y^KÇ~\
sU^y\zv g
sU^y\zv g
ÓÙÔ
sU^y\zv g
sU^y\zv g
8QK~KwUN}yK
09.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êà ìîÿ”
8QK~KwUN}yK
8QK~KwUN}yK
14.45, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð”
(\{\|~U 13.10 Ò/ñ “Ñàëÿìi”
14.45, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð”
14.45, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
16.45, 20.00 Ò/ñ “Äîëþ íå îáäóðèø”
sU^y\zv g
µ\y" \¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
21.45, 00.00 Ò/ñ “Ìàìî÷êà ìîÿ”
³\|UÇ}~6Q{\w
09.00, 15.20 Ò/ñ “Êëþ÷i âiä ùàñòÿ.
21.00 Ò/ñ “Êëþ÷i âiä ùàñòÿ.
21.00 Ò/ñ “Êëþ÷i âiä ùàñòÿ.
¨(U|Kwu\uUN}Uz¹KN}~K©
³K~}\
Ïðîäîâæåííÿ”
Ïðîäîâæåííÿ”
Ïðîäîâæåííÿ”
(uQUK~v^Qu\^}K
21.20 Ò/ñ “ß æèòèìó”
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ñàëÿìi”
23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 02.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 22.20 Õ/ô “Ñïðàâè ñiìåéíi”
8QK~KwUN}yK
íàìiðè”
íàìiðè”
íàìiðè”
µKÉw~vy\|KwK~\¤\|
8QK~KwUN}yK
q\yQ^K
02.40 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi



µKÉw~vy\|KwK~\qwyK
íàìiðè”
%{Q~}Nu^KzQ|z\N}U
05.00
Õ/ô
“Òèõi
áåðåãè”
05.25
Õ/ô
“Ñëóõàòè
ó
âiäñiêàõ”
05.05
Õ/ô
“Îñòàííié
ãåéì”

ÓÙÔ
%{Q~}Nu^KzQ|z\N}U 06.20 Õ/ô “Çâèíóâà÷åííÿ”
07.55, 09.00, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà
06.20 Õ/ô “Ãðà÷i”

07.55, 09.00, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà
ïàðòíåðè”
07.55, 09.00, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà
8K~\y¶y^KÇ~\ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
05.35 Õ/ô “Íåáåçïå÷íi ãàñòðîëi”
(\{\|~U
ïàðòíåðè”
8K~y\zv¨(zU|\y©
ïàðòíåðè”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
07.05 Õ/ô “Äâà êàïiòàíè”
05.25 Õ/ô “Ìiëüéîíè Ôåðôàêñà”
8K~\y¶y^KÇ~\
8K~y\zv¨(zU|\y©
10.30, 17.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâè”
8K~y\zv¨(zU|\y©
(\{\|~U
¨8Q\zv|\yK©
06.55 Õ/ô “Íåáî ñêðiçü îäíàêîâå...”
sU^y\zv g
10.30, 17.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâè”
12.00, 00.40 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi
10.30, 17.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâè”
sU^y\zv g
¨(yK|\~©
08.20 Ò/ñ “Äåíü ãíiâó”
8QK~KwUN}yK
12.00, 00.40 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi
âáèâñòâà”
12.00, 00.40 Ò/ñ “Ñóòî àíãëiéñüêi
11.10 Ò/ñ “Áàáèíå ëiòî”
¨¤^}U}U©
11.40 Õ/ô “Ñïîêóòà”
14.45, 15.30 Ò/ñ “Æiíî÷èé ëiêàð”
âáèâñòâà”
½Ó¬®¬ÚÔ
âáèâñòâà”
14.45, 15.30 Ò/ñ “Áàãàòòÿ íà ñíiãó”
17.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâè”
¡ÀÓ³º¹Lº½º·´®ºÚ¿®¬¯´Ô
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
½Ó¬®¬ÚÔ ¨(zU|\y© ½Ó¬®¬ÚÔ ¨(zU|\y©
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
¨¥Q{Q~|yK^~\{\^\ y©
21.00 Ò/ñ “Êëþ÷i âiä ùàñòÿ.
¨(zU|\y© ¨¥Q{Q~|yK^~\{\^\ y©
¨(zU|\y© 19.30 Õ/ô “Ñïîêóòà”
21.00 Ò/ñ “Êëþ÷i âiä ùàñòÿ.
¨(yK|\~©
Ïðîäîâæåííÿ”
¨¥Q{Q~|yK^~\{\^\ y©
23.45 Ò/ñ “Êîä 100”
¨¥Q{Q~|yK^~\{\^\ y©
Ïðîäîâæåííÿ”
21.15 Õ/ô “Áàíäè Íüþ Éîðêà”
19.00 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
¨ouK|y\zvNzU|\y©
23.45 Ò/ñ “Êîä 100”
23.30 Õ/ô “Õåëëáîé II: Çîëîòà àðìiÿ” 23.30 Ò/ñ “Çàêîí i ïîðÿäîê: Çëî÷èííi 23.45 Ò/ñ “Êîä 100”
00.20 Õ/ô “Ïèëà - 2”
22.30 Ò/ñ “Ãîëîâíèé êàëiáð”
íàìiðè”
¨ouK|y\zvNzU|\y©
¨8Q\zv|\yK©
¨ouK|y\zvNzU|\y©
8QK~KwUN}yK
¨ouK|y\zvNzU|\y©
01.50 Õ/ô “Áàíäè Íüþ Éîðêà”
02.00 Õ/ô “Õåëëáîé II: Çîëîòà àðìiÿ” ¨8Q\zv|\yK©
¨³^Kz|K}}³^\QNUÇ©
¨8Q\zv|\yK©
%{Q~}Nu^KzQ|z\N}U
¨¥Q{Q~|xK~|}Ny\Ç6|QN©
¨µKÉw~Uy^wU~K~\{\NzU}©
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Підживлення натуральне — помідори будуть гарні
Добрива сприяють росту і розвитку кущів помідорів, рясному цвітінню, зав'язуванню
плодів і їх швидкому дозріванню, а отже, збільшенню кількості врожаю. Томати можна
підживляти як добривами на основі хімічних елементів, придбаними в торговельній
мережі, так і натуральними, зробленими власноруч. Пропонуємо рецепти засобів для
підживлення томатів, які легко можна приготувати самотужки.
Вперше помідори потрібно
підживити через 14 днів після висаджування розсади. Далі продовжувати удобрювати до середини
липня один раз на 2 тижні.

Підживлення помідорів
яєчною шкаралупою

Подрібнену шкаралупу з 3-4
яєць замочують у 3-х літрах теплої
води, ємність закривають кришкою (нещільно) і ставлять у темне місце на 3 дні. Коли з’явиться
неприємний запах (це наслідок
розкладання сірководню), тоді й
поливають розсаду.

Удобрювання томатів
йодом

Ця речовина прискорює дозрівання плодів, а також попереджає
розвиток небезпечного захворювання — фітофторозу. В 10 л води
розчинити 4 краплі спиртового
розчину йоду. Отриманою рідиною поливати помідори (по 2 л під
кожну рослину).

Підживлення попелом

Деревний попіл — відмінне
джерело калію і фосфору, а значить, допомагає стимулювати цвітіння і плодоношення томатів.

У 10 л води розмішують 1
склянку деревного попелу і поливають грядки з помідорами.
Також можна використовувати
сухий попіл, який висипають під
кущики: 1ст. л. на 1 рослину.
Попіл використовують і для
позакореневого підживлення. Для
цього до 3 л води додають 300 г
попелу і кип'ятять протягом 10
хвилин, настоюють 5 годин, доводять об'єм рідини до 10 л і додають туди трохи господарського
мила, щоб рідка підгодівля краще
трималася на листках. Потім розчин проціджують і обприскують
ним рослини.

Удобрювання томатів
дріжджами

Можна використовувати як
свіжі, так і сухі. Оскільки дріжджі
не містять основних елементів
живлення рослин, то дріжджовий
розчин — швидше стимулятор
росту, ніж добриво.
Способів приготування добрив є три.
1. Один пакет сухих швидкорозчинних дріжджів змішують
із 2 ст. л. цукру й додають трохи
теплої води, щоб суміш стала рідкою. Потім отриману субстанцію

розчиняють у 10 л води і використовують по 0,5 л на кожну
рослину.
2. Трилітрову банку на 2/3
заповнюють чорним хлібом, доверху наливають в неї теплу
воду з розчиненими в ній свіжими дріжджами (100 г) і ставлять
у тепле місце на 3-5 днів. Далі
настій проціджують і розбавляють водою (1:10). Для молодого
куща помідора використовують
0,5 л розчину, а для дорослого —
близько 2 л.
3. 100 г свіжих дріжджів розчиняють у 10 л води і отриманою
рідиною відразу ж поливають помідори.

Підживлення помідорів курячим послідом

Ефективно використовувати
розбавлений водою свіжий курячий послід, який є для рослин
комплексним мінеральним добривом: у ньому багато азоту й
фосфору.
Для цього відро (10 л) на 1/3
заповнюють курячим послідом,
до країв ємності доливають воду,
настоюють на відкритому повітрі
протягом 7-10 днів. Потім 0,5 л
розчину розмішують у 10 л води

і отриманою рідиною поливають
міжряддя (5-6 л на кв. м).
Важливо! Стежте, щоб розчин
не потрапив на листки томатів,
тому що це може викликати їх
опіки.

Удобрювання томатів
коров'яком

Готують це добриво таким чином: 1/2 відра гною заливають водою до країв ємності, накривають
кришкою і ставлять у тепле місце
на тиждень. Потім ретельно перемішують і розбавляють водою
(1:10). На кожен кущ витрачають
по 0,5-1 л. Розчин коров'яку краще
чергувати з іншими народними
засобами.

Підживлення помідорів кропивою
Настій готують із молодого
листя, оскільки саме в ньому накопичується багато азоту, калію
і заліза. Ємність (її розмір залежить від того, скільки добрива
потрібно для вашого городу) на
2/3 заповнюють кропивою, потім туди наливають воду, але не
до верху, накривають кришкою
і настоюють 7-10 днів у теплому
місці. Після того 1 л розчину розмішують у 10 л води і отриманою
рідиною поливають помідори під
кущ (1-2 л на рослину).
Таким добривом не можна зловживати. На місяць робіть не більше 2 підгодівель кропивою.

Пасинкування помідорів
Як правильно пасинкувати помідори

Пасинки можна або обламувати, або обрізати садовими ножицями. Однак не під корінь, а залишаючи кількаміліметровий
«пеньочок». Не зайвим буде також і видалення листя під китицями, щоб рослина порадувала великою кількістю плодів високої якості. Проте обривати зелену масу можна лише під тими
китицями, де всі квіточки вже перетворилися в плоди.
Не варто обламувати відразу всі зайві листочки, бо кущ усі
сили витратить на їх відновлення. Тому за один день рекомендується обривати не більше двох листків з рослини. І передусім ті, які повернуті на північ або вглиб куща. Тоді рослині буде
світліше, до плодів краще потраплятиме ультрафіолет і збільшиться доступ повітря.

Формування кущів томатів
із потрібною кількістю стебел

Чи потрібно пасинкувати помідори?

Пасинкування — це видалення зайвих бічних пагонів (пасинків), які ростуть із пазух листя, а не від основного стебла.
Розростаючись, вони утворюють пишні кущі. Зелена маса споживає більшу частину поживних речовин, що надходять від
коренів, тому плодів буде або мало, або багато дрібних, тобто
— низький урожай. З якою метою, як і коли здійснюють пасинкування помідорів, докладно розповість ця стаття.

Коли пасинкувати кущі помідорів

Проводити процедуру треба один раз на тиждень впродовж
усього літа — до кінця плодоношення. Найбільш активно пасинки формуються після того, як на кущах з'являються перші
квітконіжки. Обламувати їх рекомендується вранці, щоб за день
ранка, що утворилася після видалення пасинка, встигла затягнутися.
Видаляти паростки потрібно, поки вони виросли не дуже великі (3-5 см завдовжки). Це необхідно для того, щоб рослина не
витрачала поживні речовини на їх зростання, а також, щоб надмірно не травмувати кущ, обриваючи великі пагони.
Слід зазначити, що встигають дозріти тільки ті плоди, які
зав’язалися до 1 серпня. Решта паростків і суцвіть вже не сприятимуть збільшенню врожаю. Тому досвідчені городники зійшлися на думці, що їх слід видалити для збереження поживних
речовин. Тоді плоди, що зав’язалися, краще ростимуть, швидше
дозріють і будуть більшими.

Пасинкування здійснюють також із метою формування кущів помідорів з одним, двома або трьома стеблами, враховуючи
сорти томатів — індетермінантні (високі), напівдетермінантні
(середні), детермінантні (низькі).
У високих, як правило, формують одне стебло. Для цього
необхідно видалити всі пасинки. Бажано залишити «пеньок»,
заввишки 1 см. Це сприятиме більш повільному утворенню нових пагонів. На високорослих помідорах слід залишити близько
10 квітконіжок.
Якщо рослини напівдетермінантних сортів (до 1,8 м) висаджені не надто густо, в них можна формувати як два, так і
три стебла. У помідорів цього виду часто після пасинкування
основне стебло припиняє ріст. Тому не варто відразу видаляти
всі пагони, щоби була можливість сформувати кущ з кількох
стебел.
Аби сформувати два стебла, окрім основного пагону, залишають найміцніший пасинок, що активно розвивається. Всі інші
видаляють. Для отримання трьох стебел на одному кущі потрібно залишити два добре розвинутих сильних пасинка. Решту видалити.
Низькорослі (детермінантні) сорти томатів, зазвичай, не
потребують пасинкування. Однак найчастіше саме на рослинах низькорослих сортів помідорів, сформованих в одне стебло,
отримують ранній урожай. Для цього потрібно видалити всі пасинки, залишивши 2-3 квітконіжки.

Побічна користь пасинкування

Відірвані листочки і пасинки кладемо в пристовбурні кола
плодових дерев. Починаючи в’янути, вони виділяють специфічні фітонциди, які відлякують плодожерок.
Частину пасинків ставимо в склянку з водою і через тиждень,
коли з’являться корінці, висаджуємо також в пристовбурні
кола. Чотирьох-п’яти вкорінених пасинків досить для підсадки
під одне дерево.
Дієві пасинки і у вазочці на кухні — чудово відлякують мух.
Такий пучок можна оновлювати щотижня.
Гарних урожаїв!

Ходить гарбуз
по городу…
Зібрати гарний урожай гарбузів
можна, скориставшись деякими
порадами досвідчених городників.
Формування кущів. Якщо в 1 батіг —
усі бічні відростки видаляють. На стеблі залишають не більше 3-х зав'язей. Над останньою не чіпають 3-4 листки, а точку росту
обривають. Те саме роблять, формуючи в
2 пагони, але, крім головного, на якому має
бути 2 плоди, залишають 1 бічний батіг з одним плодом.
Коли стебла виростають завдовжки понад 1 метр, їх спрямовують у потрібний бік
і присипають землею в кількох місцях, аби
додаткове коріння вдосталь забезпечувало
рослину поживними речовинами. Сформовані маленькі гарбузи бажано ізолювати від
ґрунту підстилкою з картону.
Особливості поливання. Поливати гарбуз потрібно нечасто, але промочуючи ґрунт на 1 метр завглибшки. Найбільше
вологи рослина потребує до цвітіння і під
час дозрівання плодів. Аби кора гарбуза не
розтріскувалася, поруч із рослиною горлечком донизу закопують пластикову пляшку з
водою (не менше 3 літрів), у кришці й дні
роблять отвори. Це забезпечить тривале й
рівномірне надходження вологи.
Підживлення. Перше роблять у фазі
3-5 справжніх листків. Під кущ, бажано у вологий розпушений ґрунт, вносять розсипом
5-7 г нітрофоски. Другу підгодівлю проводять у фазі початку утворення батогів. Під
кожен кущ вносять по 10-15 г нітрофоски.
Між підживленнями можна розсипати по
2-3 склянки деревного попелу на 1 кв. м
площі. На збіднених ґрунтах рекомендують
застосовувати розчин коров'яку у воді (1:10)
по 2 л на кущ на початку вегетації і по 3 л під
час масового дозрівання плодів.
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Спорт для всіх

Всеукраїнський марафон у файному місті
Уже цієї неділі, 18 червня, в Тернополі відбудеться грандіозна подія — перший півмарафон Ternopil Half Marathon «Grand lake»-2017, на який з’їдуться
спортсмени з різних куточків України.

Довжина дистанції — 21 кілометр. Також можна взяти участь у фанових забігах на 10 та
5 кілометрів. Старт і фініш спортивного дійства — на Театральному майдані, де буде передстартова зона для учасників, місця для переодягання та відпочинку, камери схову для речей.
Кожен, хто фінішує на дорослій і дитячій дистанціях, обов’язково отримає пам’ятну медаль.
— Ми хочемо залучити до цього заходу сім’ї. Організовуємо дитячі забіги на 100, 500, 1000
метрів для дітей різного віку. Маршрут забігу пролягатиме набережною Тернопільського ставу. Це — не класичний марафон, де тільки рівнина й асфальт, — зазначає координатор змагань Роман Задорожний.

Справи збірної

Важлива перемога після несподіваної поразки
У виїзній зустрічі кваліфікації до Чемпіонату світу-2018 із Фінляндією національній збірній Україні необхідно
було реабілітуватися після несподіваної ганебної поразки від мальтійців у нещодавньому товариському поєдинку. «Синьо-жовті» з великими труднощами уникнули чергового ляпаса від ще одного аутсайдера європейського футболу.

У першому таймі підопічні Андрія Шевченка, як і в протистоянні з Мальтою, продемонстрували бліду гру. Постріл у площину
воріт від Руслана Малиновського та удар головою Євгена Селезньова вище цілі — це все, на що спромоглися наші збірники до перерви. У фінів за цей час був лише неточний удар із 12-ти метрів.
У другій 45-хвилинці українці почали бігати й агресивніше
грати в атаці. Особливою активністю відзначалися Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка. Саме вони невдовзі організували перше взяття воріт. Андрій навісив із флангу в карний майданчик на

Малиновського. Руслан прийняв м’яч і пробив, але на заваді став
фінський голкіпер Лукаш Градецькі. Коноплянка першим прибіг
на добивання і відкрив рахунок у зустрічі. До речі, це чи не найкращий матч Євгена у складі національної збірної за останній рік.
Після цього наша команда традиційно збавила оберти. Обидва тренери змінили центрфорвардів (замість Теему Пуккі вийшов Йоел Пох’янпало, Артем Бєсєдін — замість Селезньова), які,
як згодом виявиться, зіграють ключову роль у розвитку подій на
полі. На 72-й хвилині після серії навісів та ударів у штрафній зоні
«синьо-жовтих» Ярослав Ракицький, вибиваючи шкіряного, влучив у поперечку, від якої кулястий відскочив у воротарський, звідки Йоел Пох’янпало відновив рівновагу.
Але сумувати українським уболівальникам довелося недовго. Через три хвилини після флангового прострілу низом від
Ракицького Бєсєдін головою підрізав м`яч у ворота Градецькі
— 1:2. Це перший гол молодого нападника за головну команду
країни. В завершальні 20 хвилин збірна України мала більше шансів збільшити перевагу, ніж Фінляндія знову зрівняти рахунок. Таким чином, наші збірники з 11-ма очками ділять третю-четверту
сходинки турнірної таблиці з Туреччиною, проти якої 2 вересня
«синьо-жовті» зіграють наступний поєдинок у рамках відбору
до ЧС-2018. Лідирують у «турнірці» ісландці та хорвати, які цього
туру зійшлися в очній дуелі (1:0 на користь острів’ян).
«Кінець сезону, всі втомлені. Я не хочу оцінювати футболістів індивідуально чи розбирати тактичні моменти, адже на
перший план вийшла мотивація гравців. Неможливо демонструвати хороший футбол у такому фізичному стані. Ми витиснули максимум із того, що могли. Це була битва, війна триває.
Футболісти вистояли і довели, що вони — чоловіки. Для мене це
— найголовніше. Я подякував їм не за гру, а за боротьбу. В таких
іграх треба показувати весь характер», — зазначив після матчу
головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко.
Попереду в нього багато роботи. Добре, що є позитивний результат, але з такою грою «синьо-жовтим» не буде що робити у фінальній стадії світової першості…

Радість чемпіонів, сльози аутсайдерів

Шосте чемпіонство після провалу минулого сезону здобули футболісти «Челсі»,
які впевнено йшли до цієї мети впродовж
усієї турнірної дистанції. При цьому вони
встановили рекорд англійської Прем’єр-ліги
за кількістю перемог у сезоні, вигравши 30 із
38-ми матчів. Окрім «аристократів», Англію
в Лізі чемпіонів представлятимуть «Тотенхем», «Манчестер Сіті», «Ліверпуль» і «Манчестер Юнайтед» (чинний переможець Ліги
Європи). Вперше за 20 років лондонський
«Арсенал» не зміг вийти в ЛЧ. «Каноніри»
фінішували в національному чемпіонаті на
5-й позиції і разом з «Евертном» гратимуть
у ЛЄ. Вилетіли з АПЛ: «Сандерленд», «Мідлсбро», «Халл Сіті», замість них гратимуть
«Ньюкасл», «Брайтон» і «Хадерсфілд», які
підвищилися в класі.

ських чемпіонатів. 29-річний аргентинець
провів у першості Іспанії в сезоні 2016/17
34 матчі, забивши 37 голів. Для нього це вже
четверта така нагорода (попередні — 2010,
2012, 2013 роки). Стільки ж разів «Золоту
бутсу» отримував гравець мадридського
«Реала» Кріштіано Роналду.

НІМЕЧЧИНА

В цій країні чемпіоном уп’яте поспіль
стала «Баварія». Новачок елітного німецького дивізіону «Ляйпциг» уперше в історії
завоював «срібло» Бундесліги 1 і разом із
«Баварією», дортмундською «Борусією» і
«Хофенхаймом» гратиме в ЛЧ. Зона ЛЄ:
«Кельн», «Герта», «Фрайбург». Вилетіли:
«Дармштадт», «Інгольштадт», замість них
— «Штутгарт» і «Ганновер».

ІСПАНІЯ

Рекордний 33-й титул чемпіона країни
здобув мадридський «Реал», забивши в усіх
38-ми матчах чемпіонату. Зона Ліги чемпіонів: «Реал», «Барселона», «Атлетіко», «Севілья». Зона Ліги Європи: «Вільяреал», «Реал
Сосьєдад», «Атлетік». Вилетіли: «Гранада»,
«Осасуна», «Спортінг», замість них — «Леванте», «Жирона», третій представник Прімери визначиться у плей-оф між «Хетафе»,
«Уескою», «Кадісом» і «Тенеріфе».
Гравець «Барселони» Ліонель Мессі
став володарем «Золотої бутси» — нагороди найкращому бомбардирові європей-

ІТАЛІЯ

Як і торік, чемпіонство виборов
«Ювентус». Зона ЛЧ: «Ювентус», «Рома»
і «Наполі». Зона ЛЄ: «Аталанта», «Лаціо»,

Спортивний калейдоскоп
18 червня на стадіоні у Великих Гаях відбудуться фінальні змагання XVIІ Сільських спортивних ігор Тернопільського
району. Дійство розпочнеться об 11:00.
Запрошуємо всіх поціновувачів спорту!
У рамках чемпіонату аматорів тернопільська «Нива» перемогла на виїзді
«Рочин» із Соснівки Львівської області.
Це був 50-й матч тернополян в аматорській
лізі. Таким чином «нивівці» змінили серію
поразок трьома перемогами поспіль. Єдиний гол головою після розіграшу кутового
забив нападник «зелено-жовтих» Святослав Дзядикевич. В останньому турі (17
червня) тернополян чекає дербі за 6-ту
позицію з одноклубниками з Теребовлі.
Поєдинок стартує о 15:00 на стадіоні у Великих Гаях.
Комітет з атестації футбольних клубів
Федерації футболу України прийняв
рішення про видачу «Ниві» (Тернопіль) атестату для участі в чемпіонаті
другої ліги сезону 2017/18. Разом із нашою командою таке право отримали ще 4
аматорські клуби — «Львів», харківський
«Металіст-1925», житомирське «Полісся»,
сімферопольська «Таврія». Найближчим
часом до них приєднається волочиський
«Агробізнес». Старт чемпіонату заплановано на 15 липня. 23 червня сформують
склад команд-учасників, формат змагань
та календар проведення матчів другої ліги.
Минулої середи відбулися повторні
матчі 1/8 фіналу Кубка Тернопільщини. «Збруч» (Підволочиськ)-«Збараж» 2:2
(перша гра 1:1), «Прогрес» (Заліщики)«Скала-Айва» (Скала-Подільська) 7:1 (3:4),
«Бережани»-«Агрон-ОТГ» (Тернопільський
р-н.) 1:0 (1:5), «ДСО-Поділля» (Тернопільський р-н.)-«Козова» 3:0 (1:0), «Кристал»
(Чортків)-«Ліга-Сіті» (Вигнанка, Чортківський р-н.) 1:0 (4:1), «Арсенал» (Білокриниця, Кременецький р-н.)-«Поділля» (Велика
Березовиця, Тернопільський р-н.) 1:1 (2:10)
Результати матчів чемпіонату Тернопільщини серед команд вищої ліги: «Бережани»«Агрон-ОТГ» 0:1, «Прогрес»-«ДСО-Поділля»
1:1,«Колос»(Зборів)-«Кременець-Академія»
3:2. Перша ліга: «Скала-Айва»-«Збруч»
2:3, «Шумськ»-«Копичинці» 2:5, «Збараж»«Тернопіль-Педліцей» 1:1, «Трибухівці» (Бучацький р-н.)-«Скалат» 1:0.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Європейські чемпіонати

АНГЛІЯ
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«Мілан». Вилетіли: «Пескара», «Палермо»,
«Емполі», замість них — «Верона», «СПАЛ»
(уперше за 49 років) та абсолютний новачок еліти італійського футболу «Беневенто» (на фото).

ФРАНЦІЯ

Футболісти «Монако» перервали чемпіонську серію ПСЖ, який до цього 4
роки поспіль виборював золоті медалі
французької першості, і вперше за 18 років здобули 8-й титул чемпіона Франції.
В парижан цьогоріч лише «срібло». Разом
із «Ніццою» та «Монако» вони гратимуть
у Лізі чемпіонів. Зона ЛЄ: «Ліон», «Марсель», «Бордо». Вилетіли: «Бастія», «Нансі» і «Лор’ян», замість них — «Страсбург»,
«Ам’єн» і «Труа».
Найрезультативнішим
чемпіонатом
топ-5 європейських ліг стала італійська
Серія А — 1123 м’ячі за сезон. На другому
місці — іспанська Прімера (1118 голів), далі
— англійська Прем’єр-ліга (1064), французька Ліга 1 (991) і німецька Бундесліга 1
(877). Найрезультативнішою командою в
топ-5 європейських ліг стала каталонська
«Барселона» — 116 голів.
Підсумки національних чемпіонатів
Бельгії, Нідерландів, Португалії, Швейцарії, Шотландії, Туреччини та Росії — в одному з наступних номерів «Подільського
слова».
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Перша ракетка України Еліна Світоліна,
як і торік, зупинилася у чвертьфіналі
турніру «Roland Garros», поступившись
4-му номеру жіночої тенісної асоціації Сімоні Халеп із рахунком 6:3, 6:7, 0:6. Таким
чином українка ввійшла в топ-5 найсильніших тенісисток світу.
У повторному матчі плей-оф ПФЛ
«Суми» зіграли внічию 1:1 із «Балканами» (перший поєдинок 2:0 на користь сумського колективу) і зберегли право грати
наступного сезону в першій лізі України.
43-річний екс-голкіпер збірної України Юрій Вірт став головним тренером
рівненського «Вереса», який наступного сезону виступатиме у Прем’єр-лізі.
До цього він працював у клубі старшим
тренером. Раніше повідомлялося, що команду з Рівного може очолити наставник
«Волині» Віталій Кварцяний, але під тиском луцьких уболівальників фахівець відмовився від такого варіанта.
Збірна України з дзюдо успішно виступила на Континентальному турнірі в Румунії, вигравши 2 золоті, срібну і 3 бронзові
медалі. Найяскравішим вийшов виступ дівчат у категорії понад 78 кг, де із 4-х півфіналісток були 3 українки. В результаті «золото» отримала Галина Тарасова, зі «сріблом»
залишилася Василіса Кириченко, Анастасія
Сапсай здобула «бронзу». В чоловіків «золото» в категорії до 66 кг завоював Геворг
Хачатрян, який у фіналі переміг іспанця Альберто Мартіна Гайтеро. Ще дві бронзові медалі у важковаговиків — Андрій Савицький
став третім у вазі до 100 кг, Андрій Колесник
у категорії понад 100 кг.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Торти без випічки — легко і швидко
Сирний будиночок

Інгредієнти:
300 г нежирного сиру;
16 шт. пісочного печива;
2 столові ложки сметани;
1/2 склянки цукру;
дрібка солі;
ванілін;
потертий на дрібній тертці
шоколад або какао;
1-2 банани;
1 склянка молока для змочування печива.
Приготування.
Сир перетерти через сито, додати сметану, сіль, ванілін, цукор
і шоколад або какао. Якщо сир сухий — сметани потрібно більше.
Печиво занурити з двох боків у
молоко і викласти в 3 ряди на целофан. Щедро змастити сирною
масою. На середину покласти банан.
За допомогою целофану підняти крайні ряди вгору. Так залишити торт на кілька годин у холодильнику, щоб застиг. Розгорнути
целофан і викласти на блюдо.
Глазур:
50 г масла;
2 столові ложки молока;
3 столові ложки какао;
1/2 склянки цукру.
Розтопити в каструлі всі інгредієнти і довести до кипіння.
Поварити кілька хвилин і залити
тортик.

Пташине молоко
Інгредієнти:
30 г желатину;
4 ст. л. цукру;

У форму із шоколадною масою
вилити молочну. Покласти в холодильник до повного застигання.

Вишневий торт

Багато господинь полюбляють тішити
рідних домашніми солодощами.
Щоб зекономити час, можна скористатися
простими рецептами тортів без випічки.
4 ст. л. какао;
1 склянка молока;
400 г сметани;
350 г вершків;
1 склянка цукру.
Приготування. Залити склянкою холодної води 10 г желатину.
Дати настоятися. Перемішати цукор і какао, додати до желатину.
Підігріти, щоб желатин повністю
розчинився. Вилити в форму, зма-

щену маслом. Покласти в морозильну камеру на 20-30 хвилин.
20 г желатину залити 1 склянкою холодного молока, залишити
на кілька хвилин. Сметану, вершки, склянку цукру збити до густої маси.
Желатин вилити в ємність із молочною масою, збивати міксером,
до повного розчинення. Залишити
на 10 хвилин, щоб суміш охолола.

Інгредієнти:
150 г бісквітного печива;
125 г масла;
300 г сиру;
150 г натурального йогурта;
100 г вершків (11%);
2 cт. л. лимонного соку;
1 п. желатину (10 г);
50 г цукру;
ванілін;
1 п. вишневого желе;
свіжа вишня.
Приготування.
Печиво подрібнити у блендері
до крихти. Вершкове масло розтопити і додати до печива.
Дно форми вистелити папером
для випікання, викласти масу,
розрівняти і злегка притиснути
долонями. Помістити в холодильник на 30-40 хвилин.
Желатин замочити у вершках.
Після того, як він набухне, 20-30
хвилин гріти на водяній бані, помішувати, поки повністю не розчиниться.
Сир змішати з йогуртом, цукром, лимонним соком і ваніліном, додати до крему желатин,
перемішати.
Викласти крем на корж і помістити на 2 години в холодильник.
Половинки вишень викласти
на торт, залити теплим желе і
залишити до повного застигання.

Торт із печивом, шоколадом і згущеним
молоком

Інгредієнти:
250 г бісквітного печива;
200 г гіркого шоколаду;
100 г масла;
1/2 склянки вареного згущеного
молока.
1/2 склянки вершків.
Мус:
500 мл вершків;
2 ст. л. вареного згущеного молока;
Глазур:
150 г гіркого шоколаду;
150 мл вершків;
50 г масла.
Приготування.
З'єднати шоколад, вершкове
масло, варене згущене молоко,
вершки і поставити на вогонь.
Постійно помішувати, доки не
утвориться однорідна маса. Дати
охолонути.
Печиво поламати, але не дрібно, і з'єднати з шоколадною масою. Викласти у форму, розрівняти. Збити вершки з вареним
згущеним молоком. Викласти на
масу і покласти в морозильну камеру на дві години.
Вершки, шоколад і масло розтопити. Дати охолонути і полити
торт. Помістити в холодильник.
Кондитерський шприц заповнити вареним згущеним молоком і прикрасити торт.
Смачного!

Дитячий майданчик
Фотомить
Газета "Подільське
слово" започатковує нову
рубрику, в якій ми будемо публікувати найцікавіші та найпотішніші
фото малюків.
Тож, якщо ви хочете
побачити своїх діточок
на сторінках районки
— присилайте фотографії ваших дітей, онуків,
племінників з короткою
інформацією про них
на електронну адресу
podilske_slovo@ukr.net

Загадки

Валерія Бачинська,
2,5 роки, м. Тернопіль

Іде по соломі — не шарудить, іде по воді — не тоне,
іде по вогню — не горить.		
(Тінь)

Без крил, а літає. Ніхто
її не б’є, а плаче.
(Хмара)

Рогатий, а не бик, Пливе, а не качка.
(Місяць)
Влітку коні спочивають,
взимку діточок катають.
Коні ці не просять їжі.
Хто ж вони? Звичайно ...
(Лижі)

Не гавкає, не кусає, а в
будинок не пускає. (Замок)
Кінь сталевий, а хвіст з
льону.
(Голка)

Ніг нема і рук нема, а в
сорочку вдягнута. (Подушка)
Гарне, добре, на всіх дивиться, а людям на себе дивитися не дозволяє. (Сонце)

Старий мудрий пугач
Горох у городі виріс небувалий.
Горобці город пограбували.

Миші в шафі шаруділи,
.
Шість шарфів шерстяних з`їли

Лабіринт
Давним-давно жив на дубі старий пугач і уважно спостерігав
за всім, що коїлося навкруги. Одного дня він побачив маленького
хлопчика, який допомагав старому нести важку корзину. Наступного — як дівчинка кричала на свою матір.
Щодня птах бачив дуже багато всього незвичайного й
різного, але мовчав про те, що бачив.
Поступово він почав менше говорити, а більше слухати людей, які розмовляють один з одним або розповідають різні історії. Якось почув, як жінка стверджувала,
що бачила слона, котрий стрибав через паркан. Потім
— як чоловік хвалився, який він ідеальний і ніколи не
робить жодних помилок.
Із кожним прожитим днем старий пугач говорив усе менше й
менше, а слухав усе більше й більше і незабаром знав про все, що
відбувалося довкола. Поступово він став мудрішим, і його навіть
прозвали мудрим старим пугачем.
Мораль: менше кажи, більше спостерігай та слухай і станеш
мудрим і розумним.

