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Ми живемо у незалежній країні, ім’я якій Україна. Роки незалежності — то
роки нашого воскресіння, єднання, осмислення своєї долі й історії. Їм передували століття, якими українці йшли до своєї держави. Прийняття Конституції
є закономірною і важливою віхою в історичному розвитку.
У середу, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. З цього приводу ми
зібрали цікаві факти про Основний Закон нашої держави.

Свято
молодості,
спорту
та краси
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Конституція, вимріяна
поколіннями українців
Варто зауважити, що Конституція гетьмана
Пилипа Орлика, прийнята 5 квітня 1710 року,
була однією з перших в Європі та світі. Адже конституцію Сполучених Штатів Америки було схвалено лише 1787 року, Франції та Польщі — 1791
року, Російської імперії — 1905 року.
Чинна Конституція України була прийнята
Верховною Радою о 9:20 ранку 28 червня 1996
року. Депутати весь день і всю ніч працювали
над проектом, залишаючись у сесійній залі без
перерв. «За» ухвалення Основного Закону проголосували 315 народних депутатів із 300 необхідних.
Процес підготовки затягнувся на шість років
— з 1990 по 1996 рік. Прийняття документа гальмувалося перманентними протистояннями між
Президентом України та парламентом на фоні
тривалої соціально-економічної кризи в країні.
Впродовж 1990-1996 рр. було запропоновано 15 проектів від Конституційної комісії, політичних партій, науковців. Комуністи пропонували зберегти назву УРСР, відновити радянську
форму правління, обмежити права Президента
й увійти в новий союз. А Крим міг би позбутися
статусу автономії, якби була прийнята редакція
Конгресу українських націоналістів.
Найбільш гострі дискусії точилися навколо
питань розподілу повноважень між гілками
влади, щодо державної символіки, приватної
власності, статусу Республіки Крим та російської мови.
За півроку до прийняття документа в російській «Независимой газете» був опублікований
матеріал під назвою «Україна може отримати
дуже хорошу Конституцію», в якому московські
експерти надзвичайно позитивно відгукнулися
про документ.
Активний період роботи тривав три місяці.
У березні 1996 року проект документа був винесений на обговорення Конституційної комісії
і рекомендований до розгляду Верховною Радою. 2 квітня проект Конституції внесли до порядку денного засідань, а після двох місяців доопрацювання прийняли в першому читанні. При
підготовці до другого читання внесли близько
шести тисяч поправок. Комісія працювала над
проектом без вихідних, з 9 до 22 години.
27 червня 1996 року парламент вирішив розглядати проект на одному засіданні без перерв.
У результаті бурхливих дискусій за підсумками
безперервної 24-годинної роботи депутатам
вдалося узгодити всі положення документа. Голосування проводили по кожній статті окремо і
цілими розділами.
21 червня 1996 року було прийнято доповнення Олександра Мороза про виключне право
народу визначати і змінювати конституційний
лад і про те, що це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовими
особами.

Тодішній Президент України Леонід Кучма не
був присутній на доленосному засіданні парламенту, однак за кілька хвилин до остаточного
прийняття документа прийшов до сесійної зали.
Народні депутати привітали його оплесками.
Кучма у своєму короткому виступі назвав прийняття Конституції історичною подією. Після
безсонної ночі нардепам влаштували скромний
банкет з цукерками і шампанським.

І, що найважливіше, міжнародне
співтовариство схвалило Конституцію України, назвавши її однією з
найдемократичніших у світі.
Додамо, що День Конституції України — 28
червня — єдине державне свято, закріплене в
Конституції.
22 серпня 2011 року у Києві була презентована перша мініатюрна Конституція України. Автори ідеї пояснили, що мета — привернути більше
уваги суспільства до законодавства. Мініатюрна
рукописна книжечка «Конституція України», розміром 2х3 см, охоплює 160 рукописних сторінок,
літери висотою не більше 1 мм. Створювали її
близько 2 місяців. За словами автора мініатюри
Ігоря Степанова, цей екземпляр — перший як в
Україні, так і в країнах СНД. Міні-макет книжечки
художник передав Музею книги та друкарства.
Чинна Конституція — документ, який визначає основи суспільного і державного
ладу, права й свободи людини і громадянина, порядок організації і функціонування органів державної влади та органів місцевого
самоврядування. Це — документ, який ми
маємо шанувати і поважати. А чи саме так ми
ставилися до Конституції протягом двадцяти років її існування? На жаль, ні. І тепер вже бачимо,
що спроби її ґвалтівної ревізії ні до чого доброго
не приводили. Країна та суспільство заплатили
за це дуже високу ціну, і це нам усім урок на майбутнє.
Сьогодні важливо, щоб кожен громадянин
України знав та гідно реалізовував передбачені
Основним Законом права й обов’язки. А держава, в особі її інститутів, повинна забезпечити
належні умови для такої всебічної реалізації,

Шановні земляки!

Щиросердно вітаємо вас із визначним національним святом — Днем
Конституції України!

Прийняття Основного Закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої незалежності, навіки закарбувало волю народу
України жити у власній суверенній державі.
Цей пам’ятний день відкрив перед нами шлях
до розвитку і зміцнення правової європейської країни.
Однак демократичний розвиток ніколи
не був легким. А нашій країні — особливо
непросто, адже, ствердивши соборність та
свободу більш ніж два десятиліття тому,
сьогодні ми змушені доводити своє право
бути самостійними, відстоювати права і
свободи у неоголошеній та підступній війні з
агресором.
Тож маємо набратися терпіння і віри.
Мусимо зробити все від нас залежне, щоб
наступні покоління українців пишалися тим,
що живуть на рідній землі!
У цей урочистий день щиросердно бажаємо
добра і миру, міцного здоров’я й родинного затишку, стійкості та витримки усім українцям, особливо — нашим бійцям, які зі зброєю в
руках боронять кордони держави, захищають
усіх нас та майбуття рідної України!
Нехай це свято додає наснаги та впевненості у власних силах і в нашій спільній
перемозі!
Слава Україні!

Олександр ПОХИЛИЙ,
голова Тернопільської
райдержадміністрації

Андрій ГАЛАЙКО,
голова Тернопільської
районної ради

для чого потрібно успішно провести всі заплановані реформи. Впродовж цих років держава
пройшла безліч випробувань та змінилася, насамперед, за останні три з половиною роки. Ми
твердо стали на шлях свободи, демократії і європейських реформ, перед українцями відкрилися кордони, а разом із ними — необмежені
можливості для самореалізації. І з цього курсу
ми не звернемо…

Фотоархів.
Як Настасівській
школі 150 років
святкували

Дні здоров'я
у літніх
таборах
району
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Щоб троянда
тішила
пишним цвітом

Лілія КУЛЕНИЧ.

ТОВ ЕКК “Роміс”

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

Роботи із землеустрою:

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

Все буде
смачно.
Полуниця.
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Спорт для всіх

Свято молодості, спорту та краси

Фінальні змагання сільських спортивних ігор Тернопільського району, які з часу народження незалежної Української держави проводить
фізкультурно-спортивне товариство «Колос», часом порівнюють із жнивами. Бо жнива — це підсумок роботи сільських трудівників за рік, а на спортивні ігри приїжджають ті команди та спортсмени, які за підсумками спортивного року здобували найкращі результати. Тому це надзвичайно цікаве
видовище. Цього року ХХVІІ сільські спортивні ігри Тернопільського району відбувалися на стадіоні села Великі Гаї 18 червня.
Під звуки урочистого маршу
Державний Прапор України та
прапор Тернопільського району
внесли чемпіон світу з гирьового спорту Роман Сіправський із
Великої Березовиці та чемпіон
козацьких ігор Євген Семеняк із
Великих Гаїв.
Диктор, художній керівник
будинку культури села Великий
Глибочок Роман Винник розповів про досягнення спортсменів
Тернопільського району. Починаючи з 1991 року, вони 8 разів
ставали переможцями та 12 разів
призерами сільських спортивних
ігор Тернопільщини. Команді села
Малий Ходачків впродовж років
не було рівних на обласних спортивних іграх у змаганнях з перетягування линви, команді смт
Великі Бірки — з шахів, командам
Великих Гаїв та Великої Березовиці — з міні-футболу. Сім’я депутата Тернопільської районної ради
Арсена Чудика з Дичкова увійшла
в історію проведення сільських
спортивних ігор Тернопільської
області як така, що шість разів поспіль тримала першість у змаганнях «Найкраща спортивна сім’я».
Тернопільський район виховав
спортсменів-біатлоністів — чемпіонку світу та Олімпійських ігор
Олену Підгрушну з смт Велика Березовиця, члена чоловічої збірної
України, учасника Олімпійських

Старший суддя змагань Володимир Столяр, голова фізкультурноспортивного товариства «Колос» Тернопільського району Іван Кульбіцький,
заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник, голова Великогаївської об’єднаної територіальної громади Олег Кохман, т.в.о. начальника
відділу молоді та спорту РДА Ганна Галич, перший заступник голови РДА
Володимир Осядач, голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко,
голова фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Тернопільської області Георгій Гунтік

ігор Дмитра Підручного з Острова, срібного призера Чемпіонату
світу серед юніорів Назара Цебринського з Великої Березовиці,
члена збірної команди юніорів
Мар’яну Брикайло з Великої Луки,
члена національної збірної Марію
Кручову з Мишкович, а також легкоатлетку Ольгу Зазуляк з Настасова, яка стала срібною призеркою
Чемпіонату світу.
І цього дня спортивними доріжками стадіону крокували
спортсмени, які сьогодні — одні з
кращих у районі, а завтра, можли-

во, захищатимуть честь держави
на змаганнях вищого рівня. Суддя змагань Петро Біднюк доповів
про готовність 27 команд із сіл
Тернопільського району до проведення ігор. Спортсмени та гості
хвилиною мовчання вшанували
пам'ять усіх, хто віддав життя, захищаючи суверенітет України на
сході під час проведення АТО.
Під звуки Державного Гімну
було піднято Державний Прапор та прапор фізкультурноспортивного товариства «Колос».
Цього права удостоїлися пред-

Духовне

Відпуст до Чудотворної ікони в Буцневі
Апостольська столиця Ватикан надала можливість
отримати повний відпуст усім прочанам до Чудотворної ікони Божої Матері, що знаходиться в грекокатолицькому храмі с. Буцнів поблизу Тернополя. У
Декреті йдеться про те, що Апостольська пенітенціарія, силою повноважень наданих їй Святішим Отцем
Франциском, надає можливість всім вірним отримати
повний відпуст, який можна жертвувати за душі в
чистилищі.
«Відпуст надається вірним, які щиро каються за гріхи, сповідаються і приймають св. Причастя та як паломники відвідають парафіяльну церкву Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії в місцевості Буцнів і там помоляться за поширення святої віри в Україні та
в наміренні Святішого Отця візьмуть участь в Богослужіннях на честь Діви Марії або протягом
певного часу заноситимуть молитви до Бога та Богородиці в першу неділю після Різдва Івана
Христителя, на свято верховних апостолів Петра і Павла (12 липня), на свято Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії (22 грудня)», — йдеться в повідомленні прес-служби ТернопільськоЗборівської архієпархії УГКЦ.
З нагоди цієї історичної події 9 липня в храмі Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії в
с.Буцнів Тернопільського району перед Чудотворною іконою Матері Божої відбудеться урочисте проголошення повного відпусту для цього парафіяльного храму.

Нацбанк України випустив монету,
присвячену уродженцю Тернопільщини
Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету номіналом 2 гривні,
присвячену славному уродженцю Тернопільщини — Патріархові УГКЦ Йосифу
Сліпому. Про це повідомили у прес-службі Нацбанку.

«Йосиф Сліпий — символ українського незламного духу, його метою
була консолідація українців у світі. Щоб ушанувати світлу пам’ять Патріарха і привернути увагу суспільства до глибоких духовних цінностей,
нетлінних традицій Української держави, Національний банк ввів в обіг
сьогодні цю пам’ятну монету», — зауважила заступник начальника відділу нумізматичної продукції та маркетингу НБУ Вікторія Сузанська.
Монета "Йосиф Сліпий" поповнила серію "Видатні особистості України", її виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування — "спеціальний анциркулейтед", маса — 12,8 г, діаметр — 31,0 мм, тираж — 35
000 штук. Гурт — рифлений.
На аверсі монети розміщено римський собор (збудований за сприяння Йосифа Сліпого), під
яким написи: СОБОР СВЯТОЇ СОФІЇ, РИМ; та львівський собор, під яким написи: СОБОР СВЯТОГО
ЮРА, ЛЬВІВ (собор Галицької митрополії УГКЦ, очолюваної митрополитом Йосифом Сліпим, у
якому покоїться його прах). На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено портрет Йосифа Сліпого, який ніби затиснутий кутами матових площин, що символізують мученицьку, подвижницьку долю Патріарха, з обох боків від портрета — слова з його заповіту: "…МОЛІТЬСЯ,
ПРАЦЮЙТЕ І БОРІТЬСЯ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ДУШІ, КОЖНОЇ ЛЮДИНИ УКРАЇНСЬКОГО РОДУ І ЗА ВЕСЬ УКРАЇНСЬКИЙ НАРІД…".
Художники ескізів пам’ятної монети — київські митці Володимир Таран, Олександр Харук,
Сергій Харук.

ставники команд-переможниць
минулорічних фінальних сільських спортивних ігор Тернопільського району з Великих Гаїв, Почапинців та Товстолуга.
Слово для привітань мали
перший заступник голови Тернопільської РДА Володимир
Осядач, голова Тернопільської
районної ради Андрій Галайко,
голова обласного фізкультурноспортивного товариства «Колос»
Георгій Гунтік, голова районного
фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Іван Кульбіцький та голова Великогаївської
об’єднаної територіальної громади Олег Кохман.

За доброю традицією було запалено вогонь ХХVІІ сільських
спортивних ігор Тернопільського
району. Цього права удостоїлися
чемпіон області з настільного тенісу Віталій Бойко та юна спортсменка Софія Тимбак.
З програмою основної частини
сільських спортивних ігор учасників та гостей ознайомив старший суддя змагань Володимир
Столяр.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Про хід ХХVІІ сільських спортивних
ігор Тернопільського району читайте на спортивній сторінці газети

Варто знати

На Тернопільщині СБУ фіксуються
прояви агресії російських спецслужб

Контррозвідники з Тернопільщини продовжують фіксувати спроби
російських спецслужб вербувати українських громадян та змушувати їх до співпраці.

Незважаючи на численні заяви керівництва Кремля про його непричетність
до окупації Донбасу, спецслужби Росії
розгорнули масштабний механізм кропіткого та цілеспрямованого збору розвідданих стосовно проведення в Україні
антитерористичної операції.
Задля здобуття інформації стосовно
прізвищ командирів, чисельності, озброєності та дислокації військових частин,
що задіяні у проведенні АТО, російські
прикордонники разом із співробітниками ФСБ заохочують перевізників до
регулярного направлення у Росію нелегальних мігрантів з України, яких згодом самі ж затримують та допитують на
кордоні. Таким чином, замість того, щоб
протидіяти нелегальній міграції, росіяни
стимулюють її, використовуючи як засіб
отримання від безправних мігрантів цінних розвідданих.
Один із мешканців Тернопільщини
після повернення з Росії самостійно
звернувся у регіональне управління
СБУ та детально розповів контррозвідникам про те, як російські прикордонники та ФСБшники затримали його та
намагалися завербувати для перевезення мігрантів з України.
Тернополянин тривалий час заробляв
на життя перевезенням пасажирів і посилок за кордон, в тому числі й у Російську
Федерацію. У 2016 році він погодився доправити у Санкт-Петербург групу місцевих заробітчан, які планували потрапити
у Росію з території Білорусії, нелегально
перетнувши кордон поза пунктом пропуску.
За кількасот метрів від російськобілоруського кордону мікроавтобус із
мігрантами затримали російські прикордонники. Вночі посеред лісу озброєні прикордонники почали виводити
українців з авто по одному, нібито для
складання протоколу про скоєння адміністративного правопорушення. На-

томість, заробітчан відводили в бік, де їх
вже чекали офіцери ФСБ, які фактично
проводили допити.
Водій розповів, що ФСБшники абсолютно безцеремонно випитували в усіх
затриманих, чи були вони на Євромайдані, чи служили вони в АТО, чи знайомі вони особисто із учасниками бойових
дій, а також багато інших аналогічних
питань, абсолютно не пов’язаних із фактом їх затримання. Крім того, російські
силовики намагалися схилити тернополянина повернутися на територію Білорусії, щоб провезти вже відомим водію
маршрутом чергову групу нелегалів. У
випадку згоди, українцеві обіцяли щедру
винагороду та гарантії безперешкодного
перетину україно-російського кордону в
майбутньому.
Попри перебування під тиском озброєних військових, водій знайшов у собі
сміливість відмовитися від співпраці з
російськими спецслужбами, внаслідок
чого був беззастережно видворений на
територію сусідньої Білорусії. Сьогодні ж тернополянин звертається до своїх краян із закликом уникати ситуацій,
якими можуть скористатися російські
спецслужби і змушувати до державної
зради, а навіть потрапивши у такі скрутні обставини, в жодному разі не «здавати» безпеку України.

В свою чергу, Служба безпеки
наголошує, що громадянам
України, яким довелося потрапити у подібні обставини, після
повернення на Батьківщину
слід невідкладно звертатися до
органів СБУ і в жодному разі не
виконувати злочинних завдань,
до яких їх змушували представники інших держав.

слово
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Вітання

Новини | Коротко про головне

23 червня професійне свято
відзначають державні службовці України
Шановні друзі!
З фахового рівня і чесності кожного з вас, ставлення до людей, вміння
швидко й якісно приймати рішення починається довіра до влади. Сумлінно виконуючи свої обов'язки, керуючись принципами патріотизму, професіоналізму і порядності, ви служите народу України, сприяєте ефективному функціонуванню державного механізму.
Тож нехай ваші дії будуть мудрими, а щоденна праця викликає повагу
та довіру громадян. Бажаємо, щоб кожен день вашого життя був щасливим і радісним, а родинне тепло і затишок допомагали у виконанні почесного і відповідального професійного обов’язку.
Олександр ПОХИЛИЙ, голова Тернопільської райдержадміністрації
Андрій ГАЛАЙКО, голова Тернопільської районної ради

Наші гроші

Президент доручив уряду
вже восени підвищити пенсії

Петро Порошенко переконаний, що покращення економічної ситуації в країні нині дає
можливість здійснити кроки, спрямовані на підвищення забезпечення пенсіонерів, які
найбільше потребують підтримки з боку держави. Про це він заявив на засіданні Національної ради реформ, присвяченому пенсійній реформі.

Серед заходів, які можна
здійснити вже цього року, Президент назвав осучаснення
пенсій.
«Уряд має здійснити швидкі
практичні кроки, які вже нині полегшать життя пенсіонерів. Це моя
вимога, як Президента, і, впевнений, — вимога суспільства», — наголосив він.

«Людина, яка виходить на пенсію у 2016-2017 роках, маючи високу заробітну платню, отримує
високу пенсію. Людина, яка вийшла на пенсію у 2009-2010 роках,
має такий самий стаж, сплачувала внески із середньої заробітної плати, але пенсію на сьогодні
отримує набагато меншу. Насамперед, отримають підвищення

пенсій найменш захищені», — додав Петро Порошенко.
Окрему увагу Петро Порошенко звернув на питання обмеження
пенсій для працюючих пенсіонерів та їх оподаткування: «Я наголошую на тому, що ми зацікавлені
в тому, щоб пенсіонери продовжували працювати. Не треба їх витісняти з робочих місць».

Реформи

Запровадять новий підхід
до навчання першокласників

На першокласників та учнів початкової школи з нового року чекають зміни. Відчують
їх і батьки, адже в Україні вводять інтегроване навчання.

Про це заявила міністр освіти
і науки України Лілія Гриневич,
мовляв, початкова освіта має відповідати віковим особливостям
дітей. За її словами, пілотний проект буде запроваджений наступного навчального року у 100 українських школах.
«Для дітей природно сприймати світ через діяльність, зокрема,
через гру — у шестирічному віці,
а далі — через діяльнісне навчання», — зазначила Лілія Гриневич.

Вона наголосила, що кожен
день у початковій школі буде тематичним. А це означає, що навколо
«теми дня» «крутитимуться» усі
уроки: читання, природознавство,
мистецтво, математика, що сприяє
розвитку інтегрованого сприйняття світу у дитини.
Окрім цього, вчителі мають
опанувати інші форми роботи з
дітьми, управління класом.
«Сьогодні шестирічки повинні, склавши руки, просидіти за

партою як мінімум чотири уроки,
що абсолютно не відповідає природним властивостям дітей цього
віку і психологічно їх ламає. У малюків, навпаки, треба розвивати
допитливість до світу. Їм треба
дати радість пізнання. Це можна
зробити лише через діяльнісне
навчання, яке передбачає, що діти
разом роблять проекти, частіше
виходять на вулицю, пізнають навколишній світ», — розповіла міністр освіти.

Актуально

«Паспортна лихоманка» в Тернополі у самому розпалі
Люди з самого ранку вишиковуються в чергу, аби не лише оформити біометричний паспорт, а записатися у чергу на подання документів для його оформлення. Зокрема, таку картину впродовж останніх
днів можна спостерігати біля паспортного сервісу «Документ», що на вулиці Руській.
Нагадаємо, на Тернопільщині також працює система електронної черги для запису на оформлення ІД-картки
та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. До сервісу підключені обласне управління ДМС, Тернопільський міський відділ, Кременецький, Чортківський, Тернопільський районні сектори міграційної служби.
Електронна черга створена для того, щоб уникнути скупчень громадян у підрозділах міграційної служби, кажуть в управління ДМС в Тернопільській області. Окрім цього, ні керівництво міграційної служби області, ні працівники підрозділів не мають доступу до системи
електронної черги, таким чином виключено вплив на попередній запис.
Громадяни, які мають доступ до Інтернету, можуть записатися до електронної
черги, не виходячи з дому, за посиланням http://dmsu.gov.ua/online
Ще один спосіб записатися в електронну чергу — скористатися терміналом у підрозділах міграційної служби. Також можна отримати послугу без попереднього запису. Для цього у день звернення в підрозділ міграційної служби необхідно отримати в терміналі талон
без вказаного часу прийому, який дає можливість того ж дня, щойно з’явиться вільне місце,
отримати послугу. Талон діє лише впродовж одного дня.

Податкові новини

Податок на елітні авто: що потрібно для звірки?
У Тернопільській ОДПІ повідомили, що об’єктом оподаткування транспортним податком є
легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти
років (включно) та середньоринкова вартість яких становить
понад 375 розмірів мінімальної
зарплати, встановленої законом
на 1 січня податкового (звітного) року (у 2017 році — 1 млн 200
тис грн).
Так, аби дізнатися, чи необхідно сплачувати податок або переві-

рити правильність нарахованого
вам податку, необхідно звернутись у податкову інспекцію за місцем своєї реєстрації (прописки)
та пред’явити копію технічного
паспорта автомобіля і паспорт

громадянина України.
Також, як інформували в інспекції, впродовж п’яти місяців
2017 року до бюджету міста Тернополя і Тернопільського району надійшло 691,6 тисяч гривень
транспортного податку.
Докладні консультації із цього
питання — у Центрі обслуговування платників Тернопільської
ОДПІ та за телефоном: 43-46-30,
43-46-10.
Відділ організації роботи
Тернопільської ОДПІ
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Верховна Рада прийняла за основу проект закону про Конституційний суд №6427-д. У першому читанні ініціативу підтримав 231
народний депутат на пленарному засіданні в четвер. Автори ініціативи пропонують, щоб суддів призначали на 9 років без можливості
повторного призначення. Передбачається, що кандидатів будуть
відбирати на конкурсній основі. На суддів КС буде поширюватися
закон про державну службу. Відтак, суддею КС, згідно із законопроектом, зможе бути громадянин України, який володіє державною
мовою, на день призначення досяг 40 років, з вищою юридичною
освітою і стажем професійної діяльності не менше 15 років. Повноваження судді будуть припинені після досягнення ним 70 років.
У середу, 21 червня, набув чинності Закон України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього
ув’язнення», яким скасовується так званий «закон Савченко».
Згідно з законом, частину п'яту статті 72 викладено в новій редакції, відповідно до якої попереднє ув'язнення зараховується судом
у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за
день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті.
При призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї
статті, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.
Згідно з ухваленим у листопаді 2015 року «законом Савченко», у разі
засудження особи до позбавлення волі суд зараховує термін попереднього ув'язнення в строк відбуття покарання з розрахунку "один
день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі". За даними заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна, за час дії
«закону Савченко» на вулиці України передчасно вийшло більше 10
тисяч осіб, які вже вчинили більше 2 тисяч тяжких злочинів.
Парламент ухвалив закон, яким штраф за паркування автотранспорту на місцях, призначених для інвалідів, підвищено в
3,7 раза — з 465 до 1700 гривень. Згідно з документом, паркування
на місцях для інвалідів водієм, який не має підтверджувальних документів про наявність у нього або в одного з пасажирів інвалідності
(крім відверто виражених ознак інвалідності), тягне за собою штраф
для водіїв у розмірі від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020-1700 гривень). Такий самий штраф загрожує
суб’єктам господарювання за необлаштування місць для інвалідів на
парковці або на тротуарах. Також прописується право на паркувальне місце для інвалідів біля житлових будинків. Крім того дозволено
буде евакуювати автомобілі, що займають місця для інвалідів.
Верховна Рада планує спростити звітність для малих підприємств. Законопроектом передбачається звільнення мікро- та малих
підприємств від подання звіту про управління, для середніх підприємств — відображення у звіті про управління так званої нефінансової
інформації. Крім цього пропонується встановити, що незначні недоліки, виявлені в первинних документах, не є підставою для невизнання господарської операції. Підприємства, які здійснюють діяльність
із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, мають складати фінансову звітність за міжнародними стандартами.
В Україні хочуть заборонити продаж «домашнього» молока. У
Міністерстві аграрної політики та продовольства України шукають
способів відмовитися від продукту, який виробляють приватні домогосподарства, а саме від молока другого сорту, мовляв, майже в
усіх країнах світу від нього вже давно відмовилися.
«Молоко, яке невчасно охолоджується і не проходить фільтрацію
після доїння, є сировиною, яку важко переробляти в якісну продукцію. При цьому всі сучасні переробники, які оновили устаткування й
виробляють молоко екстра ґатунку, тобто європейських стандартів,
не можуть «працювати» з молоком другого сорту, — каже директор
департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Віталій Луй. — Саме тому, гадаю, що в межах 8-10 років «домашнє»
молоко повністю заборонять продавати на переробку. Утім, це не
стосується реалізації на ринках, якої не заборонятимуть».
Водночас він зауважив, що всім селянам, які тримають вдома корів,
потрібно вживати певних заходів. Серед таких — об’єднання в кооперативи або створення мінімальних молочних сімейних ферм, за
якими майбутнє. Наразі ж така ініціатива міністерства лише на рівні
обговорень.
Цього року на Тернопільщині вперше працюють за окремою
програмою митного перевиконання і спрямування цих коштів
на ремонт і будівництво доріг загального значення. Таким чином, близько 13 млн грн вже надійшло на казначейські рахунки
Служби автомобільних доріг у Тернопільській області.
За словами голови Тернопільської ОДА Степана Барни, така практика вже дала більше ніж 117 млн грн перевиконання, й відповідно до
індикативних показників це дає можливість області претендувати на
суму 54 млн грн. При цьому він зауважив, що є очікування, що митне
перевиконання цього року з власних коштів дасть можливість спрямувати на будівництво доріг в області щонайменше 100 млн грн.
Земельний фонд села Петриків Тернопільського району поповнився ділянкою площею 0,23 га, яка раніше перебувала у державній власності. Розпорядження про передачу ділянки підписав
голова Тернопільської ОДА Степан Барна. Як йдеться у документі,
землю передали у зв’язку зі зміною меж населеного пункту. Відповідно вона перейшла у комунальну власність громади. Ділянка
призначена для розміщення й експлуатації основних, підсобних та
допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної й іншої промисловості.
Любителів велоспорту запрошують на «Петриків крос-кантрі
– 2017». Щорічні велосипедні змагання «Петриків крос-кантрі»
для велосипедистів Тернопільської області відбудуться 25 червня.
Для учасників змагань створено кілька категорій, в яких вони зможуть зайняти призові місця. До участі у змаганнях запрошують усіх
охочих. Місце проведення: лісовий масив села Петриків. Початок
реєстрації учасників велоперегонів о 10:00. Детальна інформація:
http://shpryha.te.ua
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Земельна реформа

Продавати чи орендувати?
ДОРАДА, відбулася нещодавно й у Тернопільському прес-клубі. До обговорення
цієї надважливої теми запросили представників різних сфер. Ось їх думки.

Вже кілька місяців поспіль у країні тривають «інформаційні бої». Одні політичні
сили і їх прихильники переконують українців, що зняття мораторію на продаж землі
— це можливість збагатитися селянам та
жити достойно. Інші ж, навпаки, лякають,
що прийдуть на їхні паї погані дядечки,
котрі куплять землю за «три копійки» і
робитимуть з нею все, що захочуть. І в той
час, як політики переконані у своїй правоті, селяни розводять руками, бо, з одного боку, не хочеться абикому свій рідний
чорнозем продавати, а з іншого — чимала
сума грошей у такий скрутний час ніколи
не буде зайвою. Тож з цього приводу чи не
у кожній громаді проводять «круглі столи»,
прес-конференції. Така дискусія, організована Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України

Андрій Строєвус, власник земельного
паю зі Збаразького району:
«Як кажуть у нас в селі, якщо вже навіть
співаки починають агітувати за продаж
землі, то, значить, щось там таки «сховано».
Так ось, у цьому процесі продажу чи не продажу землі дуже важливо не загубити того,
що власне є селом, тих людей, які там живуть і працюють. Доконечно ми маємо зрозуміти одну річ — село то не кормоцех, і не
дай Боже в такий його перетворити, допустити до цього процесу величезні агрофірми, які знівелюють село. Тому надзвичайно
важливо, аби земля була використана за
призначенням. І зрозуміло, що свою землю
ніхто не виснажуватиме, не «захімлюватиме», як кажуть в народі, не вбиватиме заради викачування грошей по максимуму».
Андрій Галяс, директор проекту «Розвиток полуничних кооперативів»:
«Я представляю організацію, що співпрацює з фермерами, які здебільшого працюють в ягідництві та садівництві. Вони
не готові нині вкладати кошти в цю справу,
якщо не мають «довгої» землі, тобто якщо
не впевнені, що зможуть розпоряджатися

нею завтра та післязавтра, адже ягідництво
і садівництво передбачають тривалий процес вирощування. Зокрема, для полуниці
один цикл триває 4 роки, для малини —
8, сади ж взагалі потребують від 15-ти до
20-ти. Тим часом саме цей сектор сільського господарства створює багато робочих
місць, є дуже перспективним і вигідним.
Ось вам і відповідь на запитання, чи потрібен ринок землі — безперечно, що він потрібен. Лише не треба запроваджувати його
бездумно, даючи можливість скуповувати
землю будь-кому і у великих кількостях для
майбутнього перепродажу. Сільськогосподарські землі повинні використовуватись
за призначенням і тільки!»
Віктор
Мартинюк,
виконуючий
обов’язки начальника Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській
області:
«Чи існує в Україні ринок землі вже сьогодні? Давайте проаналізуємо. Згідно з Земельним кодексом, у нас є 5 видів земель
цільового призначення. Якщо людина отримує ділянку для будівництва житлового будинку, то потім, чи будує вона, чи ні, може
вільно продати цю землю, або подарувати чи
обміняти, тобто укладає цивільно-правові
угоди. Те саме, якщо хтось має селянське
господарство. Тобто ринок землі фактично
існує. Єдиним винятком залишається пай,

тому що є перехідні положення Земельного
кодексу і заборона на відчуження та зміну
цільового призначення у будь-який спосіб.
І саме тут криється вся сутність тіньового
обігу землі. Сьогодні крупні агрохолдинги,
представники яких, до речі, здебільшого не
місцеві, всіма можливими способами, використовуючи і моральний тиск, і маніпуляції
з ознаками шахрайських дій, намагаються
привласнити земельні паї селян. Вони укладають з людьми (найбільше жертв — серед
пенсіонерів) не завжди законні цивільноправові угоди, щоб у майбутньому мати
можливість позбавити власників права на
землю і придбати її. Тому для нормального
функціонування вже фактично існуючого
ринку землі необхідно лише спрямувати в
законне русло всі дії щодо паїв. А для цього
потрібно виробити норми закону вузькими
і жорсткими, і такими, щоб вони були зрозумілими для громадян».
Учасники дискусії висловлювали ще
багато доводів як за, так і проти зняття
мораторію на продаж землі. Та всі вони
були одностайні в одному: уряд, ухвалюючи будь-яке рішення, має, насамперед,
думати про селян і зробити на законодавчому рівні все, щоб їхні права і свободи
були захищеними.

Зоряна ДЕРКАЧ.

слово
Фотоархів
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з любов’ю до вас!

50 років
9

Якось один майстер фотографії зауважив: «Світлина, як вино, найцінніша — давня». У багатьох
є сімейні фотоальбоми. Найцікавіше дивитися на старі фотографії, де тато і мама беруть
шлюб, а тебе ще нема, де найкращі у світі бабуся та дідусь такі молоді й гарні. Боже, та вони
такого ж віку, як я сьогодні! Час пливе, як бистра річка. А як швидко ростуть наші діти. Ніби недавно фотографували сина чи донечку, яких у сповитку несли до церкви, щоб охрестити. А вже
на фото їхні діти — наші онуки, які йдуть у перший клас, закінчують школу, святкують щасливий день весілля. Дякуємо всім, хто причетний до винаходу фотоапарата…

Настасівській школі
святкували 150 років

с. Настасів. 150-років школі. Директор школи Богдан Джинджиристий

«Коли дивлюсь на це фото, то не впізнаю себе. Ніби, і двох десятиліть не минуло, а як усе
змінилось у житті!» — каже директор Настасівської загальноосвітньої школи Богдан Іванович
Джинджиристий про фото №9, поміщене в ювілейному числі газети «Подільське слово»
за 3 березня цього року. На світлині бачимо ще зовсім молодого директора, який гостинно
запрошує всіх на урочини, присвячені 150-річчю відкриття у селі першої школи.

Трохи історії. Школу з українською мовою навчання у Настасові було відкрито
у далекому 1849 році з дозволу австрійських властей. Відомо, що у 1861-му її управителем був Іван Рогальський — син одного
з варшавських повстанців. Цікаво, що він,
крім навчання письма, математики та інших
дисциплін, впровадив обов’язкові курси з ведення сільського господарства. У 1896 році у
школі навчалися 305 учнів. У 1920-му в Настасові вже була чотирикласна школа з
польською й українською мовами навчання. Через десятиліття село мало дві школи:
двокласну початкову з польською мовою викладання і чотирикласну українську.

Тиждень вишиванки, 2016 рік

Перші випускники середньої школи

Українсько-польська школа, 1925 р.

25 серпня 1947 року у Настасові відкрили середню школу. Першими її відомими випускниками були кінорежисер, заслужений діяч мистецтв України Мирослав
Джинджиристий, професор Хмельницького
технологічного інституту Федір Бачинський,
кандидат геологічних наук Мирослав Зозуляк. У школі також навчалися відомі в
Україні та світі люди, зокрема, громадський
діяч у США Роман Слободян, ветеринар,
громадський діяч Антін Базар, поети Ігор
Бережний, Ярослав Павуляк, мовознавець і
психолог Климентій Ганкевич, господарник
Михайло Гомівка, літератор Володимир Дорожовський, діячі національно-визвольного
руху Іван та Ярослав Жмурки, художниця
Xристина Куріца-Ціммерман, краєзнавці Ігор
Миколів, Богдан Пиндус, мистецтвознавець
Олег Смоляк, географ Іван Тесля та інші
Історія зберегла імена тодішніх педагогів,
які були суворими та вимогливими, але водночас творчими, цікавими, уважними до дітей і люблячими. Це — О.М. Онопрієнко, А.К.
Хлівний, Т.Є. Плохунова, Л.П. Кірсанова, С.М.
Борденюк, С.М. Гержан, К.І. Чечелєва, Л.П. Романенко.
Усі свої вміння і знання вони передавали
учням. У пам’яті випускників цих років залишилися цікаві спогади про вечори, конкурси,
походи, зустрічі.
1974-го у Настасові відчинила двері новозбудована школа на 450 місць, де тепер
навчаються учні. Це була велика подія не
тільки в селі, а й у районі.
З полегшенням зітхнули вчителі й учні, бо
нарешті закінчилася біганина по корпусах.
Для уроків фізичного виховання була спортивна зала. Тоді ж, за сприяння директора
школи, вчителя біології Богдана Павловича
Пиндуса, учні й учителі заклали парк площею 2 гектари, висадивши понад 100 видів
дерев та кущів. Нині це — гордість школи й
місце відпочинку мешканців села. 25 квітня
1996 року рішенням Тернопільської обласної
ради він визнаний дендропарком місцевого
значення.
Нині у Настасівській ЗОШ І-ІІІ ст. навчаються 262 учні. Освітній процес здійснюють 33

педагоги. У школі хороші умови для навчання та виховання учнів. Створено кабінети
природознавства, української мови та літератури, географії, математики, інформатики,
іноземної мови, основ здоров’я. Тут є великі
майстерні для проведення уроків трудового
навчання.

Учні та вчителі пишаються кабінетами хімії та фізики з надсучасним обладнанням. До
речі, новітнє обладнання для кабінету фізики
заробили перемогами в олімпіадах обласного рівня вчитель Василь Володимирович
Михайленко та його здібні учні. Школа має
доброго мецената в особі корпорації «Агропродсервіс», керівництво якої надало кошти
на капітальний ремонт і придбало обладнання для їдальні й актової зали. За сприяння
випускника школи, голови Тернопільської
районної ради Андрія Галайка та голови
Тернопільської РДА Олександра Похилого надійшли кошти на капітальний ремонт
спортивної зали. За останні роки 120 вікон
замінено на енергозберігаючі, ще залишилося 58. «Звичайно, сучасні діти мають кращі
умови, — каже Богдан Джинджиристий, —
проте життя не стоїть на місці. Хотілося б, для
прикладу, облаштувати душові кабіни, щоб
учні могли помитися після занять фізкультурою, але це, вважаю, справа часу. Головне,
щоб було кому та кого навчати…»
Дивлячись на фотографію №9, директор
школи пригадує, що зроблена вона 28 серпня 1999 року, тобто майже два десятиліття
тому, коли в селі святкували 150-річчя з дня
відкриття в Настасові однокласної української школи. «На ці урочини зібралося багато
гостей — випускники та вчителі різних років,
представники районних та обласних органів
влади, голови колгоспів. Настасівчани тоді
дуже дивувалися, бо не пригадують, щоб у

селі було стільки людей. Панувало особливе
піднесення — розповідає Богдан Іванович.
— До цієї знаменної події було відкрито музейну кімнату історії села.
Багато вчителів доклали свої сили для
розвитку освіти у нашому селі, але основний
тягар ліг на плечі директорів Володимира
Сергійовича Пелеха, Миколи Ілліча Буцька,
Софії Федорівни Пащенко, Андрія Кузьмича
Хлівного, Миколи Івановича Сіренка, Бориса
Семеновича Вдовиченка та вже згадуваного
Богдана Павловича Пиндуса».
Теперішній директор Богдан Іванович
Джинджиристий не любить розповідати про
себе, проте довідалася, що народився він у
Настасові 11 листопада 1953 року. Закінчив
цю ж школу, де нині вчить дітей історії та
впродовж двадцяти років працює директором. Усі учні і вчителі для нього — велика
родина. Ніколи не ділить учнів на гірших чи
кращих, бо вважає, що кожному Небо дало
талант.

Зустріч з воїном АТО Олегом Курашем

На святі рідної мови

Не змогла не запитати Богдана Івановича про ще одне фото. Воно у цьому ж ювілейному
номері опубліковане під №18 та має підпис «с. Настасів. Учні школи на збиранні картоплі».
Світлина, як вважає директор, могла бути зроблена наприкінці 70-х — на початку 80-х років
минулого століття, коли учнів залучали до деяких сільськогосподарських робіт. З розвитком
технологій відпала потреба використовувати на полях робочу силу. Хто зображений на
фото, з’ясувати не вдалося. Це справа часу і, можливо, нового цікавого допису.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото з архіву
Настасівської школи.

с. Настасів.
Учні на
збиранні
картоплі
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Літо 2017: гуманізм, доброта, милосердя
Саме під цим гаслом організації Товариства Червоного Хреста відбулися Дні здоров’я у дванадцяти пришкільних оздоровчовідпочинкових таборах Тернопільського району. Їх основне завдання — сформувати в учнів моральні святині та принципи, а також
закріпити навички здорового способу життя, надання першої медичної допомоги. На заходи запрошували медиків, рятувальників.
Допомогу в проведенні Дня здоров’я надали районна організація Товариства Червоного Хреста, відділ освіти, сектор молоді та спорту
Тернопільської РДА. Дітям читали невеликі лекції. Вони мали можливість брати участь в іграх, вікторинах, розвагах.
Адже надворі літо — найкраща пора року! І її треба провести весело та з користю.
Сторінку підготувала Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

Усміхнись життю
Розвивати уявлення про здоровий спосіб життя, його
складові; виховувати інтерес до фізичної культури, сучасної науки про здоров’я; дати поняття про те, як доглядати
за особистими речами, розширити й узагальнити знання
школярів про особисту гігієну. Ось мета і завдання, які поставили організатори Дня здоров’я, який відбувся у пришкільному таборі «Промінчик» у селі Малий Ходачків.
«Поглянь, дитино, все довкола так щиро посміхається тобі: і сонце, й небо, ліс і поле.
То й ти у відповідь їм посміхнись. Ти привітайся з днем чудовим, пташками, травами,
струмочком голубим. І знай: усе це є природа, люби, примножуй, бережи її!» Ці поетичні рядки стали початком свята і налаштували на позитив. Адже той, хто посміхається,
отримує посмішку у відповідь. Таким обрали і девіз свята: «Якщо хочеш, щоб життя тобі
усміхнулося — спочатку сам усміхнися життю».
Після представлення журі та команд відбулася захоплююча гра, яка мало чим нагадувала поєдинок. Це був швидше обмін досвідом та знаннями у випробуваннях, які
називалися «Хто швидше», «Одягни слово», «Склади слово», «Чи знаєш ти?», «Корисно
та шкідливо». Усі діти взяли участь у рухливій гімнастиці «Літо», співали пісні та розповідали вірші на тему здоров’я.
Особливо сподобалася казка «Колобок» на новий лад, де у гумористичній формі
висміювали бруднулю — Колобка. Його спекли гарним і червонобоким, поклали на
чисту тарілочку, а він, невдячний, утік від дідуся та бабусі і потрапив у не дуже приємні
пригоди.
Вихователі побажали дітям, щоб виросли здоровими. Тоді вони радітимуть світові,
а світ радітиме їм.

Весело про
серйозне
13 червня у пришкільному
відпочинковому таборі «Шанс»
Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст. відбулася гра-квест «Циферблат життя —
здоров’я». Всі учасники об’єдналися
у команди «Мандарин», «Лимон» та
«Ківі». Кожна команда проходила 9 станцій — етапів, де вчителі проводили з гравцями
різні ігри і давали творче завдання. Вони ж оцінювали роботу і ставили бали у маршрутному листі. Станції розташовувалися на подвір’ї школи, на спортивному майданчику, у
шкільному саду, тож діти весь час перебували на свіжому повітрі.
Команди повернулися до місця збору і підрахували жетони та бали в маршрутному листі. Найбільшу кількість балів набрала команда «Ківі», відтак стала переможцем
квесту. Проте найголовнішим для всіх було — отримання нових знань і захоплюючі
конкурси.
Підготували гру-квест керівник табору Оксана Іванівна Дідух та заступник керівника
Наталія Орестівна Романяк.

Діти з Мишкович
чекають у гості
рятувальників
«Я — за здоровий спосіб життя» — так називався захід, проведений в оздоровчому таборі «Сонечко», який у час літніх канікул діє при Мишковицькій
ЗОШ І-ІІІ ст.
Щоб перевірити, як діти засвоїли впродовж року знання щодо власної гігієни,
правильного харчування, поводження на водоймах тощо, організатори дійства
розділили їх на дві команди — «Капітошки» та «Смайлики». Діти мали пройти деякі
випробувань, щоб довести, насамперед, собі, що вони володіють багатьма навичками здорового способу життя: знають про значення фізкультури у житті людини
та самі займаються спортом; не розгубляться, коли треба буде надати першу допомогу. Зі всіма випробуваннями діти впоралися.
Проте були й розчарування — не приїхали пожежники, на яких малеча дуже
чекала. І хоч на те була вагома причина, діти все ж засмутилися. «Ми дуже любимо,
коли до нас приїжджають пожежники на своїх машинах, — розповідали вихованці
дитячого табору, — ви не думайте, ми не хочемо, щоб у нашому селі щось горіло. Хай все буде добре! Але з пожежниками дуже цікаво. Вони дозволяють нам
оглядати машину, залазити у кабіну. Під їх наглядом можна навіть гасити полум’я
спеціальним розчином з рукава». Шановні пожежники, діти вас люблять і хоч як їм
цікаво було на Дні здоров’я, проте вас бракувало.
Організатори Дня здоров’я у таборі «Сонечко» — Мар’яна Ромашевська-Будай,
Галина Драбик, Галина Семчишин, Галина Бичковська, Ганна Сисак, Ольга Брошко,
Надія Безпалько — дякують усім 50 вихованцям табору за активність, креативність
і творчість.

Циферблат
життя та
здоров'я
Кожна людина має свій життєвий годинник. Він починає відлік часу, коли вона
народжується, і зупиняється, коли покидає цей світ. Від чого залежить тривалість
життя людини? Чому потрібно робити вранці зарядку, дбати про чистоту тіла? Як
впливають на тривалість життя та здоров’я погані звички? Що таке хвороби століття
та як їм протистояти? Ці та інші запитання хвилюють нині кожного.
«Циферблат життя та здоров’я» — так назвали свій захід, присвячений здоровому
способу життя, вихователі та вихованці пришкільного табору «Барви сонячного
літа», що діє при Товстолузькій ЗОШ І-ІІІ ст. Діти говорили про цінність життя та
необхідність його збереження. Під час цікавих конкурсів і вікторин відповідали на
запитання, розгадували кросворди, малювали, співали і танцювали.
Надворі — літня пора, довгоочікувані канікули, тож не зайве було нагадати про
правила поводження на водоймах, першу допомогу при укусах тварин, отруєнні, пораненнях і забоях.
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У Байківцях перемогла дружба
7 червня вихователі літнього оздоровчого табору «Smile» на базі Байковецької школи запропонували учням взяти участь у квесті, який пропагує здоровий спосіб життя. Маршрут гри складався з дев’яти станцій: «Скарбничка народної мудрості»
(учасники мали з’єднати прислів’я та пояснити їх значення), «Країна Чистоти» (знайти у кросворді заховані назви зображених на малюнках предметів гігієни), «Здорове
харчування» (із запропонованих зображених продуктів скласти меню для сніданку,
обіду та вечері), «Дерево життя» (створити дерево життя, вибравши із написаних на
листочках паперу лише ті речі, що є корисними для здоров’я), «Антиреклама» (серед
запропонованих зображень відібрати малюнки товарів, які рекламують по телевізору шкідливі продукти, та створити гасло антирекламного ролика одного продукту).
На станції «Вікторина здоров’я» команди мали правильно відповісти на поставлені запитання суддів. Сьома станція мала назву
«Бабусині рецепти». Командам треба було
назвати зображені рослини та пояснити,
як їх використовують у народній медицині. На станції «Доповни речення» учні мали
вставити пропущені слова, які, звичайно
ж, стосувалися здоров’я. Завершився захід
змаганням команд у естафетах на швидкість і кмітливість.
Діти з двох команд «Дзвіночки» та «Невгамовні» не залишили суддям жодних сумнівів стосовно своїх знань щодо здорового
способу життя та правил поведінки в екстремальних ситуаціях. А якщо вже буде дуже
скрутно, то на допомогу прийдуть батьки й учителі.
Цього дня не було переможців і переможених. За дев’ять конкурсів команди набрали однакову кількість балів. Тож, як у таких випадках кажуть, перемогла дружба!

Подорож стежинами здоров’я
у Великих Бірках
«Ви порізали руку — що слід негайно зробити? Ви залишилися вдома самі і попеклись окропом. Впали й отримали великий синець. Дорослих вдома немає, а у вас сильно розболілася голова. Під час прогулянки ви знайшли підозрілий предмет, який може
виявитися вибухівкою. Як діяти у таких ситуаціях?..» Погодьтеся, не всі дорослі зможуть
одразу правильно відповісти на подібні запитання. Проте з цими завданнями успішно
впоралися вихованці Великобірківського табору «Дивосвіт» на конкурсі «Подорож
стежинами здоров’я». Спочатку, як було передбачено правилами, учасники отримали
маршрутний лист, розгадали шифр, заповнивши вільні клітинки відповідями. Таким чином вони дізналися, за яким маршрутом кожен із них буде пересуватись. Організатори
конкурсу нагадали про правила вихованості та почуття такту до своїх суперників.
Програма заходу була цікава й насичена. І непроста. Але від того ще цікавіша. Ось
лише деякі теми, над якими працювали діти: «Здорове харчування», «Гігієнічні знання»,
«Спорт і здоров’я», «Безпека на вулиці та в побуті», «Заповідні місця України» тощо. Та
найбільше захопила подорож до супермаркету. Діти повинні були покласти в кошик
тільки корисні товари, а шкідливі — в смітничок. І хоч все було намальовано на папері: і товари, і кошик, і смітничок, діти після цієї гри замисляться, чи варто ризикувати
здоров’ям, витрачаючи кошти, які батьки дають на гарячий сніданок, приміром, на чіпси,
сухарики, ароматизовані кольорові напої, інші продукти, котрі небезпечні для здоров’я.
«Проведення таких ігор може стати традиційним щорічним заходом для навчального
закладу, — зауважила одна з організаторів дійства Наталія Івасечко, — адже учні завжди з нетерпінням чекають на захоплюючі пригоди, під час яких вони мають можливість показати свої знання, вміння та творчі здібності, виконати цікаві завдання.
Суддями інтелектуальних ігор були: Юлія Балабан, Наталія Грицан, Галина Крупська,
Оксана Юськевич, Андрій Дутка, Наталія Івасечко. Тут не було переможців та переможених. Основне — діти вдосконалили свої знання щодо здорового способу життя.

Пахучі чаї з Буцнева
Якось у одного іноземного підприємця, який займався виробництвом соків та нектарів, запитали, який його улюблений напій. Мільйонер не без гордості відповів: «Мамин компот». Нині у сільських магазинах можна купити різні овочеві та фруктові соки,
запашну каву, чаї, інші напої. Але найкориснішим, найціннішим для людини є те, що
виросло там, де вона живе. У цьому, зокрема, переконалися вихованці пришкільного
відпочинково-оздоровчого табору з села Буцнів на традиційному «Дні здоров’я».
Почався захід із вранішньої зарядки, яку разом
із дітьми роблять вчителі. Далі вихованці здійснили екскурсію у місцевий фельдшерськоакушерський пункт, який у Буцневі називають
«сільський центр здоров’я». Повернувшись на
шкільне подвір’я, діти пограли у гру «Хто охайний, той приємний». Ніби і про звичні речі говорили діти та їх вихователі, але, на жаль, не
всі і не завжди дотримуються цих простих правил. Діти відгадували загадки на тему гігієни,
брали участь у естафеті «Не помилися» та грі
«Рятівник». Це, вважають наставники, закріпить їх знання про гігієну, нагадає, що брудні
руки — причина багатьох хвороб. Сподобався дітям відеоролик «Поради тітки Сови» про
гігієну волосся, шкіри, про косметичні засоби
для дітей.
Найзахоплюючим виявився похід у ліс по лікарські трави. Зібравши їх, діти та вихователі приготували цілющі чаї з м’яти, звіробою, суничника, дикої груші, які потім
усі разом дегустували. «Найкраще все-таки своє, те, що подарувала рідна земля», —
зробили висновок діти.
День здоров’я у пришкільному оздоровчо-відпочинковому таборі в Буцневі став
темою спецвипуску шкільної газети «Країна здоров’я».

«Журавлики» з Почапинців
мандрували у країну здоров’я
Кожен навчальний день у Почапинській ЗОШ І-ІІІ ст. традиційно розпочинається
із зарядки. Це налаштовує дітей на добре навчання, хорошу поведінку. Нині канікули,
учні відпочивають. У пришкільному оздоровчому таборі «Журавлик» гарних традицій не порушують — день розпочинається вправами на свіжому повітрі під бадьору музику. Таким був і початок Дня здоров’я, який відбувся 2 червня.
Після традиційної зарядки діти подискутували на тему «Здоров’я та його ознаки».
Цікаво, що на думку дітей здорова людина — це не лише та, яка не має явних чи прихованих хвороб. Це також людина, яка не курить, не вживає спиртного, не «зависає»
надовго у тенетах Інтернету. Здорова людина не повинна вживати ненормативну
лексику, у свята і неділю має бути на Богослужіннях у церкві, допомагати батькам,
поважати старших, займатися благодійністю.
Після дискусії відбулася «Подорож країною Здоров’я» — рольові ігри й активний
відпочинок на спортивному майданчику.
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Справи приватні

Вітаємо!

Продам
Нерухомість

Вітаємо з 80-ти
річчям дорогу дружину, маму, бабусю
з с. Великий Глибочок Софію Трофимівну НОВАК.
Бажаємо здоров’я на
довгі роки,
Щоб вас стороною обходили незгоди.
Щоб щастя і радість не знали розлуки,
Щоб душу зігріли вам діти і внуки.
Хай сипляться гроші вам дощем із неба,
І Господь посилає все, що вам треба!
З любов’ю — чоловік Іван, син Сергій,
внуки Валя і Василько,
правнуки Владислав і Матвій.

Щиросердечно вітаємо з днем народження дорогу маму, бабусю, прабабусю, сестру Валентину Антонівну БЛАЖЕВСЬКУ із с. Біла.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
З любов’ю — діти, внуки,
правнуки і вся родина.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.
вітає з ювілеєм вчителя біології Оксану Богданівну ПРАЦІНЬ.
На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла ваша ювілейна дата,
Нехай вона повік не одцвітає,
Нехай добро до вас щоденно прибуває.
Виконком Ігровицької сільської
ради щиро вітає завідувача лікарської амбулаторії сімейної практики
ти медицини с. Ігровиці Володимира Антоновича ШПИТКОВСЬКОГО
та весь колектив зі святом медичного
працівника.
У день медпрацівника з любов'ю
І повагою великою
Бажаємо вам берегти здоров'я
І посміхатися від душі!
Щиросердечно вітаємо депутата
Тернопільської районної ради Володимира Михайловича ПЕРОГА.
Нехай кожна мить буде повна надії
І нехай пощастить здійснити усі свої мрії!
Удачі, натхнення й духовного росту,
Хай буде в житті усе легко та просто!
З повагою — колеги та друзі.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.
вітає з днем народження вчителя початкових класів Наталію Богданівну
КОЛЯСУ.
Хай втіляться в життя усі надії,
Здійсняться задуми і заповітні мрії.
Коли довкола все в цвіту буяє,
Нехай душа від радості засяє!
Працівники відділу освіти Тернопільської РДА та районного методичного кабінету щиросердечно вітають
інженера-програміста
районного
методичного кабінету Володимира
Вікторовича ГАВВУ.
Сонця променистого на вашому обрії,
Долі вам бажаємо щедрої та доброї,
Хай всі мрії ваші збуваються,
Бажаємо того, що щастям називається.
Сердечні вітання надсилаємо головному спеціалісту відділу розвитку
інфраструктури та з питань цивільного захисту ТРДА Роману Васильовичу ТОТОЖНЮКУ.
Хай здоров'я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує вам багато літ!
З повагою — колеги та друзі.

Вітаємо з днем народження водія
автотранспортних засобів відділу
фінансово-господарського забезпечення ТРДА Петра Миколайовича
ЛУЦКА.
Багато хай в житті любові буде і тепла,
І кожен день стає яскравим і веселим,
Щоб доля ніжною, прихильною була,
А ще — безхмарним, ясним небо.
З повагою — колеги та друзі.

Комунальний заклад Скоморохівської ЗОШ І- ІІІ ст. вітає з днем народження вчителя початкових класів,
музики і християнської етики Тетяну
Вікторівну МУЛЯР.
В житті хай лунають лиш теплі слова,
А серце ніколи від болю не плаче.
І крутиться весело вам голова
Лише від любові, добра та удачі.
Вітаємо з днем народження вихователя Миролюбівської ЗОШ І ступеня - садка Ірину Петрівну ЗУБ.
Щоб проліском ніжним життя твоє квітло,
Весною буяла душі доброта.
Любові, добра тобі, чистого неба
І просто людського тепла!
З повагою колектив школи-садка.

Колектив CПП «Мричко» щиро
вітає з днем народження головного
бухгалтера
Надію
Миколаївну
ВІВЧАР і слюсаря з ремонту
автомобілів
Павла
Юрійовича
ЗЮБРИЦЬКОГО.
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.
Колектив Тернопільського районного територіального медичного
об’єднання вітає з днем народження
молодшу медичну сестру Олександру Василівну РЕМЕЗ, акушерку
Наталію Василівну САЛАМАНДРУ,
завідувача ФАПу, акушерку Мар'яну
Василівну КУЛЬЧИЦЬКУ, молодшу
медичну сестру Оксану Михайлівну
СЕНТИК.
Хай здоров'я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує вам багато літ!
Працівники відділу
культури
Тернопільської РДА, районного будинку культури, центральної районної бібліотеки, районна організація
профспілки працівників культури
щиро вітають з днем народження
бухгалтера відділу культури Тернопільської РДА Світлану Миколаївніу МАРЧУК.
З днем народження вітаємо,
Від всього серця бажаємо
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай посміхається життя,
Та буде кращим майбуття.
Колектив Великоберезовицької
селищної ради, депутатський корпус, члени виконавчого комітету
щиросердечно вітають з ювілеєм
колишнього селищного голову Марію Іванівну КАЛИНКУ та депутатів
селищної ради Івана Григоровича
ПРИШЛЯКА і Павла Романовича
НАМІСНЯКА.
Бажаємо щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті вам згоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі любові вам бажаємо
І хай вам Господь Бог допомагає.
Колектив Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з днем
народження фахівця соціальної допомоги вдома Надію Борисівну
ПРОЦАЙЛО.
Хай щастя панує у вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і вас береже,
Бажаємо прожити у силі й здоров’ї
Вам многії літа! Щедрої долі!
Працівники Ігровицького садочка
«Світ малечі» вітають кочегара Юрія
Ярославовича ГУКА.
Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло.
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було!

Земельну ділянку 0,10 га на території Підгороднянської сільської ради.
Мальовниче місце, межує з озером та
лісом 0961533373
Земельну ділянку 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.
0352420342
Житловий будинок, ділянка 0,099 га,
в селищі Микулинці Теребовлянського
району. Всі комунікації, гараж, господарські прибудови, вулиця близько до
автобусної зупинки 0962363513

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 терито-

рії земельної ділянки для розміщення та обслуговування блокованих тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності Борсук-Бернадина В.С. загальною площею 0,0100 у селі Петриків Тернопільського
району Тернопільської області по вулиці Зелена».
Громадські слухання відбудуться 24.07.2017 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

Підгороднянська сільська рада проводить громадське обговорення містобудівної документації

«Детальний план території на земельну ділянку Чорного Г.І. площею 0,0499 га під будівництво індивідуального житлового будинку в с. Підгородне Тернопільського району Тернопільської області».
Громадські слухання відбудуться 1 серпня 2017 р. о 15.00 год. в приміщенні клубу с. Підгородне, вул. Бережанська, 1. Тел. для довідок: 55-04-97, 55-03-50.

Романівська сільська рада проводить громадське обговорення містобудівної документації «Детальний план території відокремленого фермерського господарства на території Романівської сільської ради
Тернопільського району Тернопільської області на земельну ділянку в с.Ангелівка за межами населеного
пункту (земельна ділянка Горішевської Н.І)». Громадське слухання відбудеться 24 липня 2017 року о 15:00 у
приміщенні Романівської сільської ради за адресою: с. Романівка, вул. Шевченка, 4.
Виконком Романівської сільської ради оголошує конкурс на визначення виконавця робіт із проведення інвентаризації земель с. Романівка та с. Ангелівка. Звертатись за адресою: 47715 с.Романівка,
вул.Шевченка, 4, Тернопільська область, Тернопільський район, тел. 0352496400.
З метою утеплення підвалів для проживання людей в зимовий період

потрібен пінопласт і шифер

в селище Миронівське (Світлодарська дуга, Дебальцеве),
а також транспорт для доставки.
 0672549506, 09503378089.

В управлінні патрульної поліції в м. Тернополі триває набір

на посади інспекторів, поліцейських, який триватиме до 11.07.2017 року
Ми пропонуємо:
- заробітну плату від 8 000 грн;
- додаткові виплати у розмірі 2 000
грн. на місяць за несення служби у
містах;
- щорічну оплачувану відпустку
тривалістю від 30 днів;
- безоплатне обслуговування поліцейського та членів його сім’ї у
закладах охорони здоров’я МВС;
- компенсацію 75% вартості
санаторно-курортного лікування
та відпочинку для поліцейського та
50% для членів його сім’ї;
- гарантовану матеріальну допомогу
у разі ушкодження здоров’я під час
несення служби;
- можливість отримання вищої
освіти у вищих навчальних закладах системи МВС за державним
замовленням.

Обов’язки інспектора патрульної поліції:
- патрулювання визначеної території
для забезпечення публічної безпеки і порядку;
- швидке й ефективне реагування на
правопорушення;
- виїзд на виклики громадян по лінії
102;
- забезпечення безпеки дорожнього
руху;
- надання невідкладної допомоги
громадянам;
- здійснення заходів, спрямованих на
розкриття злочинів по гарячих слідах, а також протидія злочинності.
Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вік від 20 до 35 років;
- повна загальна середня або вища
освіта;

- посвідчення водія категорії В;
- готовність до служби в будь-якому
місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.
Необхідні якості та навички:
- висока мотивація та орієнтація на
якісні зміни в державі;
- прагнення допомагати людям;
- вільне володіння українською
мовою;
- здатність швидко приймати
рішення та діяти в екстремальних
ситуаціях;
- дисциплінованість, організованість, відповідальність;
- комунікабельність, ввічливість,
стриманість;
- вміння аргументовано висловлювати свою думку.
За довідками звертатися
за тел. (098) 6184503

1 липня 2017 року громадські формування
можуть втратити ознаку неприбутковості
16 липня 2016 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від
13 липня 2016 року №440, якою затверджено новий Порядок ведення Реєстру
неприбуткових установ та організацій.

У зв’язку з цим необхідно внести зміни до статуту
громадських формувань. Детальну інформацію можна отримати на веб-сайті Головного територіального
управління юстиції у Тернопільській області у банері «До уваги неприбуткових організацій».
Якщо неприбуткові організації не приведуть
документи у відповідність до вимог Податкового

кодексу України, з 1 липня 2017 року вони виключаються з Реєстру неприбуткових організацій і
втрачають пільговий статус.
При цьому термін розгляду документів, встановлений Законом України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб-фізичних осіб-підприємців», становить від трьох до тридцяти робочих днів. Крім того,
у зв’язку з великим навантаженням на державних
реєстраторів термін може бути продовжений ще на
п’ятнадцять днів.
Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області закликає громадські формування негайно внести необхідні зміни до статутів!
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09.55 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà
“Àíòèòåðîð”
qN¨±K^yµzQ~©
qN¨6^Q{\~Nyvu}Uz~y©
qN¨³\^}~\yQ^w©
¶^|~Kz«y{^\wK|~Kw
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23.20, 02.10 Õ/ô “Ìîðñüêèé
13.35, 14.55, 20.15, 21.15 Ò/ñ
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06.00 Ì/ô
¨8K~\y/²µ+8\w©
¨(U|N}z\zQ
09.20 Õ/ô “Áiäíà Liz”
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23.30 Ò/ñ “Âïiçíàé ìåíå, ÿêùî
¨8Q|\y©
çìîæåø”
¨(}\NÉ}N
01.20 Õ/ô “Iíòåðäiâ÷èíêà”
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10.35 Õ/ô “Òþðÿãà”
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·Ky}oQU^
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¨n}zKQyN}^KNQ~NUz©
¨AK}K~K}K}K©
¨oUy~K²\z~©

¨(U|N}z\zQ|}
QyN}^KNQ~N©
03.50 Çîíà íî÷i
¨oK{U}~K©
%xK
05.59, 07.19 Kids Time

06.00 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
06.20 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ” 03.01 Çîíà íî÷i
07.20 Õ/ô “Ìàñêà Çîððî”
%xK
10.00 Õ/ô “Ëåãåíäà Çîððî”
05.29, 06.59 Kids Time
12.45 Õ/ô “Ñàìîòíié ðåéíäæåð”
05.30 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
15.45 Õ/ô “Øàíõàéñüêi ëèöàði”
07.00 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
8QzU\^
(uQ^w\|Qu\y^KÇ~Ny
(}^KN}UK8QzU\^\w
21.20 Õ/ô “Âàñàái”
00.50 Õ/ô “Ñiíiñòåð”
23.10 Õ/ô “Ñiíiñòåð 2”
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07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
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±UNyK^K|KU~\^wÉ
oUy~\z%wQ^y
È|~Ky^KÇ~K
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¶\yNUÈz^\uK
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AU}uK^K|
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±K{Uu^^\|
³^\~KN
²K UzU}K~~
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qUwy~{
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06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ ”Ñïðàâà
Äîéëiâ”
8K~y\zvU}~QN
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
³^\zU~Uv~UzUN}U
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30,
6{\\ Q~~n^\~KgU|\y
³\{|xyK
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
µ²+¶yKQv|\Ny\uu\|Uv
²QzU|\wK¶y^KÇ~K
¹KN<Kvw
±K{Uu^^\|
q}K{\|~K
¨¹K^Uz~vyy©
q\x^U}^K|UÇ
³^\yU~\
Èz^\wKyN
AU}uK^K|
14.00, 01.00 Õ/ô “Ïàäiííÿ êîìåòè”
ºy\K|\wK ~\{\y\w\^}
²K UzU}K~~
±QKu^Kz|
¨pKyUu©
22.35, 04.00 Õ/ô “Ó ïîøóêàõ ÷àñó”

Засновники: Тернопільська районна
державна адміністрація, Тернопільська районна рада.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
ТР №186 від 31.10.1995.
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×
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¨p\}Éw\^K\w©

ICTV
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03.00, 02.20 Çîíà íî÷i
04.10 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
%xK
05.59, 08.39 Kids Time
06.00 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
07.10 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
08.40 Ì/ô “Óïñ..: Íîé âiäïëèâ!”
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oU|uQ^ \Ç\N\x
²KNg
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(zU}\~Kv~
09.00, 16.30 Ò/ñ “Ïëîùà Áåðêëi”
09.50 Ò/ñ “Íà ìåæi. Ãðóïà “Àíòèòåðîð”
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qN¨³\^}~\yQ^w©
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Ku}K~~©
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©
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13.00 Õ/ô “Ñëóæáîâèé ðîìàí. Íàøi
÷àñè”
14.55 Ò/ñ “Ñâàòè - 5”
16.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
Ðîêñîëàíà”
20.10, 21.10 Ò/ñ “Ñâàòè - 6”
¨³^Kz\~KzK|©
23.40, 02.10 Õ/ô “Ïðèíöåñà Ìîíàêî”
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¨(U|N}z\zQ
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè
¨8K~\y/²µ+8\w©
¨qKzKv\|^w\N©
10.10, 12.25 Ò/ñ “Êàòÿ”
¨8Q|\y©
¨(}\NÉ}N
y\~\{\©
¨³\|^\xU©
20.40 Ò/ñ “Êàòÿ” Çàêëþ÷íà ñåðiÿ
23.30 Ò/ñ “Âïiçíàé ìåíå, ÿêùî
çìîæåø”
02.05 Õ/ô “Ñòåæêèäîðiæêè”
¨qK~vu^\Qy}©
¨p\}Éw\^K\w©

ICTV
p^\wK|~NyK\x\^\~K
8K~\yzQy\wwUN}U
·Ky}8K~\y
²K|zKv~U~\z~
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
(Qy^Q}~v^\~}
11.25, 13.20 Õ/ô “Øèðîêî êðîêóþ÷è”
·Ky}qQ~
13.30, 16.10 Ò/ñ “Âîëîäèìèðñüêà,
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¨³QN©(Q^UK
·Ky}oQU^
/~NKv|Q^
22.15 Õ/ô “Âiðóñ”
00.05 Õ/ô “×.åðâîíà ñïåêà”
(}\u
(}|UoK ~{}\~
·Ky}
qz}NNUw


¨oNQx|Q|\x^Q©
¨oNQx|QNwK~\©
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
¤\N}U~w©
¨n}zKQyN}^KNQ~NUz©
¨oUy~K²\z~©
¨(U|N}z\zQ|}
QyN}^KNQ~N©
¨¿N\^\wNNz\{\
}UK©
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03.00, 01.45 Çîíà íî÷i
03.50, 07.00 Ò/ñ “Òàòóñåâi äî÷êè”
%xK
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
(uQ^w\|Qu\y^KÇ~Ny
21.40 Õ/ô “Êîïè íà ïiäõâàòi”
23.45 Õ/ô “Ñóïåðôîðñàæ”

06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ ”Ñïðàâà
Äîéëiâ”
8K~y\zvU}~QN
³^\zU~Uv~UzUN}U
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 23.45,
6{\\ Q~~n^\~KgU|\y
±QKu^Kz|
²QzU|\wK¶y^KÇ~K
q\x^U}^K|UÇ
¹KN<Kvw
±K{Uu^^\|
q}K{\|~K
¨pKyUu©
±KvN}Q^yKNU²·U
13.00, 00.30 Õ/ô “×îðíà Ðàäà”
¨¹K^Uz~vyy©
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
±UNyK^K|KU~\^wÉ
Èz^\wKyN
²K UzU}K~~
(\\
ºy\K|\wK ~\{\y\w\^}
22.05, 04.00 Õ/ô “×îðíà äîëèíà”
AU}uK^K|

µN©(u^KzK
q\vUz©
8K~y\zvU}~QN
Èz^\wKyN
07.30, 15.50, 18.50, 21.30, 22.30,
6{\\ Q~~n^\~KgU|\y
(\\
²QzU|\wK¶y^KÇ~K
¹KN<Kvw
±K{Uu^^\|
q}K{\|~K
(KN~KwQ|~KU|\^\z«
»\|Q~~y|xK}yUz
AU}uK^K|
14.00, 01.00 Õ/ô “Ïîêëèê ïðåäêiâ”
q\x^U}^K|UÇ
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30
³^\zU~Uv~UzUN}U
¨pKyUu©
²K UzU}K~~
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(wK~KwK~|^UzyK
22.35, 04.00 Õ/ô “Äîâiðñÿ ÷îëîâiêîâi”
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Невигадана історія | Життя як воно є

Щоб не довелося лікувати душу

В аптеку зайшов чоловік років п’ятдесяти
— сивина на скронях, бліде в зморшках обличчя… Збентеженість у погляді свідчила,
що він чимось пригнічений.
– Допоможіть. Може, якесь зілля у вас є,
бо ліків від моєї недуги я досі не знайшов у
жодній аптеці.
– А що болить у вас? — зацікавлено запитали його.
– Душа…
Знизавши плечима, жінка в білому халаті спробувала дізнатися, що насправді з
людиною трапилося.
– Яка причина вашого захворювання?
Гадала почути у відповідь щось, на
кшталт: «Негаразди в сім’ї», «Розлучення».
Однак до неї долинуло тихе, вимовлене з
болем чи то з докором:
– Фіалки.
– Як? — запитально подивилася на чоловіка.

І той, перевівши важке дихання, витерши піт, що виступав на скронях і на чолі,
повідав про дитинство, про свою матір.
– Дуже любила мене мати. Жили удвох
на околиці села. Батька свого я не пам’ятаю:
мама казала, що москалі живцем кинули
його у криницю… Коли я підріс, поїхав
учитися до міста, там і залишився. Очі відвідувача наповнювалися слізьми, і час від
часу він прикладав руку до серця.
– Спочатку часто приїжджав до матері — по три, а то й більше разів на рік. Але
місто засмоктало мене: труднощі на роботі,
вдома ненагодована сім’я… Згодом отримали квартиру. Планував поїхати до матері,
привезти її — нехай побачить мою господу.
Відтак передумав — доведу до ладу і вже
тоді поїду. Минуло ще два роки. Мати вже
сусідкою листи передавала. Дуже просила
приїхати. Я знав, що зроблю це обов’язково,
але не міг знайти вільного часу. То вікна до-

фарбовував, то ванну плиточкою облицьовував, а то ще
якась робота.
Уже пізно восени я все-таки
зібрався навідати маму. Їду в
поїзді, на душі ніяково. Силоміць хочу уявити зустріч з мамою: приїду, впаду на коліна,
обцілую руки матері, нехай
вибачить старенька, що призабув дорогу
до її порогу… Пам’ятаю, там ще тоді стеля
у сінях обвисла. Тепер, мабуть, і обвалилась. Нічого, візьму відпустку і все доведу
до ладу. Оновлю хатину, обгороджу садибу,
дровець на зиму придбаю…
Десь далеко вдарив дзвін. Якась незнана
тривога пробігла по всьому тілу. Забилося
серце в грудях. На плечах — рюкзак. Купив
матері хустину. Казала, що холодно їй взимку — придбав тілогрійку, теплого светра.
Може, зрадіє старенька… Зупинивсь, як

Сад. Город | Поради до часу

Щоб королева квітів
тішила пишним цвітом

Троянда, зокрема в’юнка, є окрасою літнього саду. Але буває, що цвіте вона не рясно або
й зовсім не квітне. Найпоширеніша причина цього — неправильний догляд.
Отож, читайте, як правильно доглядати за колючою красунею, щоб упродовж літа милуватися її красою і насолоджуватися п’янким ароматом.
Під час цвітіння обробку виконують увечері, коли припиняється літ бджіл. Рано вранці, до
вильоту бджіл, необхідно змити
отрути великою кількістю води.

Обрізка кущів троянди

Троянди потребують обрізки
старих і відмерлих, слабких і пошкоджених пагонів та дикої порослі — дрібних відгалужень із
листям і шипами, які з'являються
в прикореневій зоні (листочки
набагато дрібніші й можуть мати
інший відтінок кольору). Якщо
вчасно не видаляти дикі відростки, рослина перестане цвісти.
Обрізати кореневу поросль слід
біля самої землі.

Підготовка до зими

Підживлення

Відсутність цвітіння може бути
ознакою того, що рослинам не вистачає поживних речовин. У перший рік після висаджування троянди підживляють органічними
добривами — настоєм коров'яку
(1:10) або курячого посліду (1:20)
з розрахунку 3-5 л на один кущ.
Навесні після зняття укриття
та обрізки, слід підгодувати рослини аміачною селітрою (30 г на
1 кв. м). Через 2 тижні процедуру
повторити.
На початку бутонізації здійснюють ще одну підгодівлю, використовуючи комплексні добрива
на основі азоту (30 г на 1 кв. м).
Перед першим цвітінням
троянди підживлюють настоєм
коров'яку (1:10) і курячого посліду (1:20) — 3-5 л на кущ.
Після першої хвилі цвітіння
(кінець липня — початок серпня)
вносять комплексні мінеральні добрива без азоту (за інструкцією).
Остання підгодівля — після
відцвітання троянди. Її мета — забезпечення ріст пагонів. Для цього варто використовують суперфосфат (30 г на 1 кв. м).
Увага! Надмірне внесення азотних добрив призводить до нарощування зеленої маси, що згубно
впливає на процес формування
бутонів. Краще замінити азотні
добрива сумішшю калійної солі й
суперфосфату.

Якість ґрунту

Однією з причин відсутності
квітів на кущах є висаджування їх

на невдалому місці, що може призвести не тільки до недостатнього
цвітіння, а й до загибелі рослини.
Важливо знати, що в'юнкі троянди
вкрай погано переносять протяги
і повну тінь. Слід зауважити, що
троянда потребує пухкого родючого ґрунту. Тож перед висаджуванням куща його необхідно
розпушити на глибину до 70 см.
Добре саджати кущі на рівному
відкритому місці — така поверхня забезпечує належний водний
режим, адже троянди не люблять
застійної води (ґрунтові води повинні залягати не ближче 1,5 м).
Кращими ґрунтами для троянди є легкі суглинки й супіщаники.
В інші ґрунти треба вносити органічні добрива, зокрема коров’ячий
гній, з додаванням глини.

Боротьба з хворобами

У троянд багато шкідників:
попелиця, павутинний кліщ, листогризучі комахи, пильщики,
трипси. Найпоширеніші — борошниста роса, рак кори. Попередити появу борошнистої роси
можна за допомогою дворазового
обприскування сплячих бруньок і
пагонів 1% бордоською рідиною.
А ось профілактикою раку кори
стане підгодівля троянд калійними добривами (у вересні суперфосфатом і сульфатом калію по
20-30 г кожного), правильне і своєчасне укриття рослин на зиму,
знищення уражених пагонів.
Необхідно вчасно обприскувати троянди препаратами, що
запобігають появі захворювань.

Починають заходи з середини літа. Припиняють підгодівлю
комплексними добривами та органікою. З липня підгодовують
виключно калійними і фосфорними добривами. Останню підгодівлю роблять у другій декаді вересня калійної магнезією
— розсипають гранули на поверхні ґрунту. В цей час не варто
зрізати квіти для букетів, оскільки це провокує пробудження. Видаляють листя, адже у троянд не
існує природного листопада. Це
послужить сигналом — час спати.
Також залишають на кущі кілька
відцвілих бутонів, тоді почне дозрівати насіння, а рослина — готуватися до зими.
Не варто поспішати з укриттям, краще дочекатися настання
перших мінусових температур і
витримати рослини 10-12 днів
при температурі 2-5 градусів
морозу, щоб повністю зупинити
ріст. Оптимальний термін для
укриття троянд — перша або ж
друга декада листопада. Роблять
це в суху погоду, коли встановиться температура в межах 5-7
градусів морозу. Пагони пригинають ближче до землі (перед цим
підстеливши хвойні гілки або
дубове листя) і прикріпляють їх
до землі за допомогою дерев'яних
або металевих шпильок. Далі
ставлять каркасні дужки і накривають їх лутрасилом, агротексом
або спанбордом. Якщо взимку
синоптики прогнозують різке
зниження температури, вкриті
троянди можна додатково присипати шаром снігу.

укопаний. На подвір’ї багато
людей. Похорон. Кого ховають? Матір?!
Підійшла сусідка: «Мати
до останньої хвилини виглядала тебе. Так на ослоні
біля вікна й заснула, не прокинувшись уже більше… У
сінях для тебе приготувала
мішечок картоплі, квасолі, у
ящику — бурячки, капуста, морква… На
столі залишила конверт… із грішми — тобі
настаралася. Сама недоїдала, а яку копійчину мала — для тебе берегла… Ти не приїжджав, а дуже вже хотіла побачити, весь час
згадувала, кликала у снах: “Синку, синочку…”
І коли тепер приходжу на могилу матері,
на мене завше дивляться маминими очима
фіалки, посаджені тут сусідкою.
Володимир ПОГОРЕЦЬКИЙ

Господині у записничок

Заморожені овочі та фрукти
влітку — знахідка взимку
Дуже зручно мати під рукою пакет із замороженими
овочами або фруктами. На жаль, ще не всі господині
користуються цим корисним способом зберігання.
Сьогодні наша редакція пропонує вашій увазі добірку
продуктів, які необхідно заморозити!
Абрикос, слива, вишня

Така заготовка приємно порадує холодними зимовими
днями. Заморожувати їх слід,
видаливши попередньо кісточку і розклавши у пластикові пакети із застібкою.

Яблука, айва, груші

Процедура заморозки цих
фруктів непроста. Необхідно
нарізати їх на невеликі скибочки, потім помістити в миску і обприскати лимонним соком, щоб
не темніли. Після цього потрібно злегка підсушити на повітрі
й на підносі помістити в морозильну камеру. Потім розкласти
у пакети із застібкою.

Зелений горошок,
кукурудза, спаржева
квасоля

Перед заморожуванням ці
продукти необхідно бланшувати, потім остудити, виклавши на
чисту тканину. Далі розкласти їх
у пакети із застібкою і помістити
в морозилку.

Болгарський перець

Великий найкраще заморожувати для салатів, а середній
— для фарширування. Після
заморозки необхідно скласти
їх один в один, зробивши пірамідку.

Морква

Натерти на крупній тертці і
розкласти у пластикові пакети
із застібками. Помістити в морозилку. Для овочевої суміші
моркву нарізати на маленькі кубики і бланшувати. Коли охолоне, помістити в морозилку.

Баклажани, кабачки

Слід нарізати їх на невеликі кубики або кружечки, потім
розкласти в пластикові пакети

і помістити в морозилку. Така
заготовка ідеально підійде для
приготування супів.

Цвітна капуста

Перед заморожуванням її
необхідно бланшувати, розібрати на суцвіття і помістити в
пластикові пакети.

Броколі

Цей овоч не потрібно бланшувати перед заморожуванням.
Його слід ретельно помити, висушити, розділити на суцвіття і
заморозити, помістивши в пластикові пакети або контейнери.

Помідори

Маленькі помідори варто заморожувати цілими, зробивши
прокол, щоб вони не потріскалися. Великі — нарізаними на
невеликі кільця або кубики.

Гриби

Перед заморожуванням їх
необхідно почистити, помити,
просушити і помістити в пластикові пакети із застібкою.

Ягоди

Для заморожування придатні будь-які ягоди. Тільки при
цьому в одних форма і смак
зберігаються краще, а в інших
— трохи гірше. Можна сміливо
заморожувати малину, ожину,
смородину, суницю і полуницю. Дехто вважає за краще подрібнювати їх у блендері і заморожувати з доданням цукру,
а взимку використовувати як
солодкий наповнювач для йогуртів або коктейлів.

Зелень

Найкраще заморожувати в
контейнерах. Попередньо слід
помити й дрібно нарізати.
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Спорт для всіх

Свято молодості, спорту та краси

Як завжди, програма ХХVІІ сільських спортивних ігор Тернопільського району була насиченою та цікавою.
Команди змагалися з волейболу, міні-футболу, гирьового спорту, перетягування линви, легкої атлетики, армспорту. Програма ігор передбачала входили змагання спортивних сімей, а також із шахів та шашок.

Початок на стор. 2

Найбільше організатори переживали
за погоду, адже напередодні, у суботу, був
холодний дощовий день із пронизливим вітром. Але погода не підвела — яскраво світило сонечко. Гарного настрою сільським
спортсменам, організаторам та гостям
додавали учасники духового оркестру з
Малого Ходачкова під орудою сільського
голови Володимира Берези. Музиканти
виконували українські патріотичні та весільні твори. Під такі мелодії стає хороше
на душі й хочеться перемагати.

прибули із своєю групою підтримки. Було
багато сільських голів, які щиро вболівали
та раділи з перемог односельців.
П’ять із половиною годин тривала основна частина змагань. Скрупульозно підрахувавши бали, очки та голи, судді назвали
найкращих спортсменів і команди.
В особистому заліку у змаганнях з легкої
атлетики на дистанції 1500 метрів перемогу
здобув Андрій Підгрушний (Велика Березовиця), на дистанції 100 метрів — Володимир Назарко (Товстолуг), на дистанції 60
метрів — Дмитро Ізбянський (Великі Гаї).

У залік ХХVІІ сільських спортивних ігор
Тернопільского району зараховано перемогу шахістів із Великих Бірок, майстрів настільного тенісу з Почапинців та шашкістів
з Великої Березовиці.
У командному заліку перемогу з волейболу здобули спортсмени з Мишкович,
з легкої атлетики — бігуни з Товстолуга.
Найкращі майстри з міні-футболу та армреслінгу проживають у Великих Бірках, а
найсильніші перетягувачі линви – у Малому Ходачкові. У гирьовому спорті рівних
не було спортсменам із Товстолуга. Най-

Переможці ХХVІІ сільських спортивних ігор

Сім’я Олександра Шума з Великих Бірок —
найкраща спортивна сім'я.

У загальному заліку
перше місце посіла
команда з Великих Гаїв

Окреме слово про тих, хто прийшов поспостерігати. Сільські естафети подібного
рангу — це не футбол чи хокей, коли глядачі
зазвичай прикуті до своїх місць. Тут інакше.
Змагання з різних видів відбувалися в усіх
куточках стадіону. Тож кожен ішов туди,
де йому було цікавіше. До слова, найбільше
глядачів і невгамовних уболівальників збирають гирьовий спорт, армспорт (рукоборство) та перетягування линви. Звичайно, кожен вболіває за представника свого села та
бажає лише йому перемоги. Деякі команди

У армспорті рівних не було Дмитру Дячуку з Великих Бірок (у ваговій категорії до
70 кг), Роману Степулі з Великих Бірок (до
90 кг) та Сергію Кулику з Байковець (понад 90 кг).
У гирьовому спорті вітання з перемогою
приймали Андрій Базарніцький із Товстолуга (вагова категорія до 70 кг), Михайло Костич з Малого Ходачкова (до 80 кг),
Юрій Мурдза з Почапинців (до 90 кг) та
Роман Сіправський із Великої Березовиці
(понад 90 кг).

кращою спортивною сім’єю визнано сім’ю
Олександра Шума з Великих Бірок.
У загальному заліку ХХVІІ сільських
спортивних ігор Тернопільського району
перше місце посіла команда з Великих Гаїв,
друге — з Малого Ходачкова, третє — команда з Почапинців.
Усі переможці, а також ті спортсмени та
команди, які посіли друге та третє місця,
були нагороджені грамотами, призами і подарунками. Презенти отримали всі діти, які
брали участь у змаганнях.
9 липня у місті Скалат Підволочиського району відбудуться обласні сільські
спортивні ігри, у яких візьмуть участь
найкращі спортсмени Тернопільського
району. Бажаємо їм удачі!
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.
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Спортивний калейдоскоп
Новим головним тренером львівських
«Карпат» став 38-річний іспанець Серхіо Наварро. Перший тренерський досвід він отримав у сезоні 2004/2005, коли
працював наставником різновікових
категорій у структурі іспанського клубу
«Кастельон». 2011-го став методологічним
директором казанського «Рубіна». Впродовж останніх трьох сезонів працював на
аналогічній посаді у «Вільяреалі». До штабу Наварро ввійдуть його співвітчизники
— асистент Іван Медай і тренер з фізпідготовки Хосе Пастор, а також Михайло
Дячук-Ставицький, який раніше тренував
молодих «карпатівців», і тренер воротарів
Володимир Марчук.

Тернопільська «Нива» завершила сезон мінімальною поразкою в дербі з
теребовлянськими одноклубниками.
Тернопіль і Теребовля тричі зустрічалися
на футбольному полі — всі три зустрічі
завершилися нічийними результатами.
Цього разу фортуна посміхнулася теребовлянцям. Футболісти обох клубів активно розпочали поєдинок, який викликав
чималий ажіотаж серед уболівальників.
У середині першого тайму господарі пропустили після контратаки. Олег Никеруй
прострілив у воротарський майданчик.
М’яч після серії рикошетів опинився в
Олександра Боженка. Несильним ударом нападник теребовлянців переправив шкіряного в сітку воріт. Тернополяни
мали нагоди відновити рівновагу, однак
невдало зіграли на завершальній стадії атаки. Таким чином, теребовлянська
«Нива» завершила аматорський чемпіонат на 6-й позиції в турнірці — на рядок
вище від тернопільських одноклубників,
які наступний сезон розпочнуть у другій
лізі України. 25 червня «зелено-жовті»
зберуться у Тернополі після короткої відпустки і розпочнуть безпосередню підготовку до нових випробувань. Підготовчий
період «Нива» (Тернопіль) проведе вдома
і зіграє щонайменше три контрольні поєдинки. Імена суперників стануть відомі
найближчим часом.
У ФК «Тернопіль» може з’явитися новий інвестор. Почесний президент «муніципалів» Сергій Надал зустрівся з потенційними інвесторами футбольного
клубу, які працюють в аграрній галузі. «В
нас на місцях є серйозні спонсори. Наразі ведуться перемовини, обговорюються
різноманітні варіанти співпраці. Все йде
до того, що «Тернопіль» отримає нових
інвесторів. Це було би дуже доречно.
Якщо нам підставлять плече підтримки —
можна буде думати про серйозний розвиток колективу», — зазначив головний
тренер клубу Петро Бадло. Нагадаємо, за
підсумками сезону-2016/17 тернополяни
посіли останнє місце в першій лізі. Тернопільську команду допустили до змагань у
другій лізі, але наразі невідомо, коли футболісти розпочнуть тренування та з яким
кадровим потенціалом, адже в багатьох
гравців уже завершилися контракти.
У центральному матчі 7-го туру вищої
ліги чемпіонату Тернопільщини «ДСОПоділля» (Тернопільський р-н) приймав
лідера змагань — «Бережани». Господарі поля більше володіли м’ячем, але
вже з 57-ї хвилини програвали 0:2. Однак
гості в завершальній 10-хвилинці зустрічі
зрівняли рахунок. Незважаючи на втрату
очок, бережанці далі очолюють турнірну
таблицю. У спину їм дихає «Агрон-ОТГ»
(Тернопільський р-н), який з рахунком 2:1
переміг зборівський «Колос». В іншому поєдинку «вишки» аутсайдери «КременецьАкадемія» і «Козова» зіграли в нульову
нічию. Результати 9-го туру першої ліги:
«Тернопіль-Педліцей»-«Шумськ» 1:4, «Грабовець» (Тернопільський р-н)-«Збараж»
1:4, «Збруч» (Підволочиськ)-«Копичинці»
0:0, «Тривалети» (Кременецький р-н)«Скала-Айва» (Скала-Подільська) 0:0.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Їжте полуницю протягом року — будете здорові

Полуниця — улюблена ягода дорослих і дітей! Окрім того, що дуже смачна, вона має й чимало корисних властивостей.
На жаль, сезон полуниці не такий тривалий, як нам цього хотілося б. А щоб ласувати нею впродовж року, скористайтеся поданими рецептами.

Заморожування
Це — один із найкращих і
найлегших способів збереження
корисних властивостей і неповторного аромату. Є кілька видів
заморожування ягід.
Якщо взимку хочеться поласувати ягідками або прикрасити ними десерт чи випічку, то
заморожують цілі ягоди. Чисті й сухі (без жодної крапельки
вологи!) полунички розкласти
на піднос в один шар і помістити в морозильну камеру на 1,5-2
години. Замерзлі тверді ягоди
пересипати в пакет. Потрібно витиснути з нього все повітря, туго
зав’язати і зберігати у морозильній камері у відділенні для ягід і
овочів. Можна використати пластиковий контейнер.
А ще полуниці заморожують
із цукром. Для цього ягідки без
плодоніжок укладають в тару і
пересипають цукром. Витримують, щоб цукор трохи розчинився. Закривають щільно кришкою
і ставлять у морозильну камеру.
Взимку ними прикрашають морозиво, пудинги, запіканки, подають до шампанського. Солодкий
запашний сік додають до коктейлю, чаю.
Деякі господині розминають
ягоди виделкою або у блендері,
отримане пюре змішують із цукром за смаком, і коли він розчиниться, розливають масу в
пластикові стаканчики й заморожують. Взимку розморожують і
частують рідних і гостей десертом
зі сметаною або збитими вершками, присипавши зверху горіхами
й тертим шоколадом.

латином і цукром. Поставити усе
в холодильник на добу (можна на
ніч), час від часу перемішувати.
Поставити посуд з ягодами на вогонь і варити не більше 4 хв. Після
чого додати лікер і добре перемішати. Гарячим розлити конфітюр
у банки і закатати. Зберігати у
холодильнику. Такі ласощі дуже
смачно їсти з круасаном і чашкою
кави. Кращого сніданку і не придумати.

Полуничний
мармелад зі
смородиновим або
аґрусовим пюре
Варення
Інгредієнти: 1 кг стиглої полуниці, 300 мл води, 1,2 кг цукру.
Приготування. Закип’ятити
воду, поступово всипати цукор.
Зварити сироп – доволі густий і
в’язкий. Ягоди полуниці почистити, перебрати і промити. Зачекати,
поки стече вода і залити звареним
цукровим сиропом. Накрити посудину рушником і залишити на
4 години, щоб ягоди пустили сік.
Потім поставити на вогонь і довести до кипіння, після чого зменшити вогонь і варити, постійно
помішуючи, півгодини. Далі зняти і дати настоятися впродовж 2-х
годин. Знову поставити на вогонь
і після закипання варити, помішуючи також півгодини або й більше — до потрібної густоти. Гаряче
варення розлити у стерилізовані
банки і закатати кришками.

Полуниця
у власному соку
Інгредієнти: на 2 баночки по
0,5 л — 1 кг полуниці, 250 г цукру.
Приготування. Ягоди очистити, промити в холодній кип’яченій
воді. Покласти ягоди в емальований (мідний) посуд і засипати цукром. Поставити в холодильник.
Через 8-10 годин із плодів виділиться сік і покриє ягоди. Викласти полуницю в стерильні банки і
залити соком, що виділився. Накрити кришками, стерилізувати
протягом 5-10 хвилин на маленькому вогні. Закатати. Зберігати в
темному місці, оскільки на світлі
ягоди знебарвлюються.

Полуничне желе
Інгредієнти: 1 кг полуниці, 1,5 кг
цукру, 1,5 ч. л. лимонної кислоти.

Приготування. Щоб ягоди виділили сік, їх засипають половиною цукру і залишають на деякий
час. Після того, як сік з’явиться, в
тару з полуницею висипають решту цукру і доводять до кипіння.
Постійно помішуючи, варять протягом 15 хвилин. Лимонну кислоту розчиняють у гарячому сиропі
і виливають у желе. Проварюють
ще 5 хвилин, постійно помішуючи. Далі желе розливають у стерилізовані банки і закатують.

Полуничний
конфітюр
Інгредієнти: 1 кг добірної полуниці, 0,5 кг цукру, 3 ст. л. сухого
желатину, 4 ст. л. лікеру.
Приготування. Вибрати тверді цілі ягоди полуниці, помити й
очистити від плодоніжок. Покласти ягоди в каструлю, засипати же-

Інгредієнти: 700 г пюре полуниці, 700 г цукру, 300 г пюре червоної смородини або аґрусу.
Приготування.
Полуницю
промивають, видаляють плодоніжки, розминають і при постійному помішуванні розварюють.
Смородину або аґрус промивають, додають трохи води й відварюють до розм'якшення, роблять
у блендері пюре.
Потім необхідну кількість
змішують із полуничним пюре
і, постійно помішуючи, варять у
низькій каструлі, щоб об’єм зменшився на третину. Далі поступово
додають цукор і при постійному
помішуванні варять, щоб мармелад почав загусати. Готовність
перевіряють так: краплю ллють
на блюдце, якщо рідина не розтікається, мармелад готовий. Киплячим мармеладом заповнюють
банки до країв, швидко закатують,
накривають тканиною і залишають до повного охолодження.
Смачного!

Дитячий майданчик
Віслюк,
який співає

Давним-давно жила одна праля,
мала вона віслюка, який допомагав
носити речі для прання на річку й
звідти. Йому не подобалась їжа, яку
давала йому господиня, тому ішов
він на найближче поле й пасся там.
Одного разу зустрів лисицю, вони
потоваришували й разом вирушили
на сусіднє поле ласувати кавунами.
Вони виявилися такими солодкими
й смачними, що віслюк наївся досхочу. Від радості йому захотілося
співати, про що він одразу ж сказав
лисиці. «Не співай, – попередила
вона. – На твій спів
збіжаться люди й
відлупцюють нас за
те, що ми знищили
їх урожай».
Але віслюк не послухав і заспівав.
Лисиця перестрибнула через паркан
і втекла, а бідному
співакові гарненько
дісталося від людей,
які збіглися на його
крики.
Мораль: учися
дослухатися
до думки інших.

Знайди відмінності

Загадки

Сто одеж —
і всі без застібок.

Сидить дівчина в темниці,
а коса на вулиці.
(Морква)

Поміж листя оксамиту
дозрівають серед літа,
мов сережки, червоненькі,
дрібні ягідки смачненькі.

Примостився на баштані
в посмугованій піжамі.
Вигріває круглі боки,
що смачним налиті соком.

На городі в нас грядки,
На грядках — рясні листки:
Там зростають малюки,
Зелененькі …
(Огірки)

(Капуста)

(Вишні)

(Кавун)

Ріс на грядці молодець.
Хап за чуба, — та й кінець,
бо без нього, кажуть люди,
борщику у нас не буде.
(Буряк)

Прислів'я для дітей
Вік живи, вік учись.
Дім без книги – день без сонця.
Вір своїм очам, а не чужим словам.
Знання людині, що крила пташині.
Не пишайся званням, а пишайся
знанням.
Балакун, мов дірява бочка,
нічого в собі не вдержить.
Краще переконувати словами,
ніж кулаками.

Є шапка, але немає голови;
є нога, але без черевика.
(Гриб)

Червоненька сукня, біленьке серденько.
(Малина)

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
Матвійчик Ониськів,

1 рік і 1 місяць.
с. Домаморич Тернопільського району

