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5-6 серпня
цього року в урочищі «Бичова» поблизу
міста Монастириська Тернопільської області вісімнадцятий раз поспіль відбувся
традиційний Всеукраїнський
фестиваль лемківської
культури «Дзвони
Лемківщини»

Жнива-20017.
Повнозерний
колос пахне
хлібом

4

Жінка-легенда
Слава Стецько
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Петриків:
сивочолий
і юний
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Ковток повітря з отчого краю
Перші два фестивалі під назвою «Лемківська ватра» відбулися в 1999 і 2000 роках у селі
Гутисько Бережанського району.
Найперший фестиваль цікавий
тим, що на Ватряному полі тоді
спорудили дерев'яну сцену в карпатському стилі. Ватру запалили
Михайло Ілляш та Оленка Троян — найстарший і наймолодша
лемки села. Участь взяли близько
3 тисяч осіб, 40 мистецьких колективів і окремих виконавців із
Галичини та Києва. Потім фестиваль перейменували на «Дзвони
Лемківщини» та почали проводити у Монастириськах.

Цьогорічне дійство зібрало тисячі лемків з усього
світу. В урочищі «Бичова» вирувала справжня
фестивальна атмосфера
– оригінальні презентації кожного району
області, вуличні музики,
майстер-класи, а також
музей під відкритим небом «Лемківське село»,
який об’єднав десятки
композицій у дерев’яних
будиночках. У концертній програмі виступали
близько тисячі артистів із
фольклорних танцювальних і вокальних колективів, відомі солісти, аматори та хор імені Григорія
Верьовки.
На всіх 18 фестивалях побувала жителька села Підгородне
нашого району, завідуюча місцевим клубом, колишня голова
Тернопільської районної організації товариства «Лемківщина»

Людмила Квасниця. «Багато хто
вважає, що в урочищі «Бичова»
життя бурлить лише у фестивальні дні. Це не зовсім так, — каже
Людмила Тарасівна. — «Лемківське село» — унікальний музей
лемківської культури під відкритим небом. Сюди можна завітати
будь-коли. Але я з сім’єю, друзями й колегами приїжджаю у найурочистіші дні – першу суботу та
неділю серпня кожного року. Це
— місце і час зустрічі всіх лемків,
яких розкидала доля по всьому
світу. Приїжджають і нащадки переселенців із Холмщини, Надсяння, Любачівщини, Ярославщини,
а також представники інших народностей з України та всього
світу. Цими днями тут перебували делегації з Польщі, Словаччини, Бельгії. Кожен фестиваль має
свою родзинку. Цього року — це,
беззаперечно, виступ хору імені
Григорія Верьовки. Артисти виконували українські, татарські,
єврейські пісні та неповторні лемківські. Глядачі їх не відпускали зі
сцени протягом двох годин.
Гарно презентували Тернопільський район. В експозиції — ста-

родавні лемківські вишиванки,
рушники, вироби з бісеру та дерева майстра з Підгороднього Ігоря
Кравчука. Запам’яталась усім аматорка сцени з цього ж села Тетяна
Лоїк, яка виконала тужливу пісню
про важку долю лемківського народу, якого безжально вирвали з
корінням із рідних місць. Довгий
час на фестиваль «Дзвони Лемківщини» приїжджав колектив

«Бескиди» з Підгороднянського
будинку культури. Багато його
учасників уже дуже поважного
віку. Тому їм важко подорожувати. Віримо, що молодь перейматиме традиції та буде їх примножувати».
Батько Людмили Квасниці, Тарас Ступінський, дев’ятирічним
хлопчиком у 1947 році разом із
великою родиною був депортований із рідного села Висова Горлицького повіту Краківського воєводства (нині – Малопольське)
в Україну. Висова — унікальне
місце, де б’ють джерела з мінеральною водою. Таких небагато на
планеті. Тут, біля гори Явір, є святе місце, де було об’явлення Божої
Матері. Тарас Ступінський мріяв
побувати у рідних місцях. Дочка
Людмила його не завжди розуміла, адже її батьківщиною було
і є Підгородне. Але батько часом
казав дитині: «Коли ти побуваєш у тих місцях, де я народився,
зростав, та хоч раз вдихнеш того
чистого гірського повітря, вже не
зможеш жити без нього».
Продовження на стор. 10

Хто такі лемки
Лемки (лемаки, русини, руснаки)
— західна автохтонна етнографічна група українського етносу, що
здавна проживала по обидва схили
Західних та Східних Карпат
(Низькі або Середні Бескиди), між річками Попрад і Дунаєць на заході та Сян, Цироха
і Уж на сході. Територія Лемківщини
має площу близько
8800 кв. км, простягається із заходу на
схід на 170 км та з півночі на південь до 60 км.
Сьогодні вона належить до
складу трьох держав — Польщі
(48%), Словаччини (41%) та України
(11%).
З географічної точки зору, територія Лемківщини умовно поділяється на Північну, яка сьогодні
перебуває у межах Польщі, та Південну — у межах Словаччини. Північна Лемківщина також поділяється на дві частини — Східну і Західну.
Південну Лемківщину називають
Пряшівщиною (м. Пряшів).
Протягом багатьох століть ці

землі перебували під владою сусідніх держав — Польщі, ЧехоСловаччини та Австро-Угорщини.
Зазнаючи культурного, релігійного,
соціального та економічного гніту й асиміляції,
лемки, тим не менше, зуміли зберегти
свою ідентифікацію та самобутню
культуру.
Вони
залишалися автохтонним населенням до 1944 року,
коли в результаті
масових депортацій
змушені були покинути
рідні землі. Частину з них внаслідок угоди між Польським Комітетом Національного Визволення
(тимчасовим урядом) та РНК УРСР
про «обмін населенням» у 1944-46
рр. було виселено на радянську
територію (85 тис. осіб), частину
ж (30-35 тис. осіб) унаслідок внутрішньопольської операції «Вісла»
навесні-влітку 1947 року переселили у західну та північну частини
Польської держави, що до 1945
року належали Німеччині.

Аматорський
чемпіонат
України —
Теребовля хоче
в другу лігу
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На часі

Податок на нерухомість:
хто і скільки заплатить?

28-го серпня спливає термін, коли українці, кoтрі мaють квaртиру площею пoнaд 60 кв. м чи будинoк
пoнaд 120 кв. м, зoбoв'язaні сплатити податок на нерухомість.

За роз’ясненнями ми звернулися до спеціaлістів ДФС

— Фізичними особами податок сплачується протягом 60 днів з моменту вручення
податкового повідомлення-рішення. Цього року податок на нерухомість платники
сплачують за 2016 рік за ставками та з використанням пільг, які були законодавчо
визначені у цей період, - розповідає заступник начальника Головного управління ДФС
у Тернопільській області Петро Якимчук.
- Так, податок нараховується на загальну
площу об'єкта житлової та нежитлової
нерухомості, в тому числі їх часток. Ставки податку встановлювалися рішеннями
місцевих рад. При цьому пільгові розміри
майна, на які не застосовується ставка податку, становлять:
- для квартири/квартир незалежно від їх
кількості - 60 кв. метрів;
- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - 120 кв. метрів;
- для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового
будинку/будинків, у тому числі їх часток),
- 180 кв. метрів.

oргaнoм зa місцем реєстрації влaсникa
нерухoмoсті. Зa нaявнoсті у влaснoсті
плaтникa пoдaтку більше oднoгo oб'єктa
житлoвoї нерухoмoсті різних типів, у тoму
числі їх чaстoк, пoдaтoк oбчислюється, відповідно до сумaрнoї зaгaльнoї плoщі тaких
oб'єктів.
Прoте сумa мoже бути зменшенa зa
рaхунoк нaдaних пільг із пoдaтку нa
нерухoмість. Зoкремa, для фізичних oсіб,
з oгляду нa їхній мaйнoвий стaн і рівень
дoхoдів, місцеві рaди мoжуть встaнoвити
пільги щoдo oб’єктів не лише житлoвoї,
a й нежитлoвoї нерухoмoсті. При цьoму
органи самоврядування звaжaтимуть
нa стaтус, цільoве признaчення aбo інші
хaрaктеристики тaких oб’єктів мaйнa.

то на кожного власника припадатиме лише
40 квадратних метрів, а отже, платити податок не потрібно.

Терміни сплaти та штрaфи зa
«прострочку»

Oргaни ДФС дo 1 липня мaли нaдіслaти
нa aдресу плaтників пoвідoмлення-рішення
прo суму пoдaтку тa відпoвідні плaтіжні
реквізити. Він стягується рaз нa рік. Тaким
чинoм, у 2017 рoці фізичні oсoби мають сплатити пoдaтoк зa 2016-й. Якщo
плaтник пoдaтків прoтягoм 60 днів з дня
вручення
пoдaткoвoгo
пoвідoмленнярішення не сплaчує узгoджену суму
грoшoвoгo зoбoв'язaння, йoгo мaють прaвo
oштрaфувaти у тaких рoзмірaх:

Якщо дані у «платіжці»
є некоректними

Що стосується ситуації, коли у податковому повідомленні-рішенні вказано некоректні
дані, наприклад, щодо квадратури, наданої
пільги, отже, й суми податку, платник зможе
піти у фіскальну службу за місцем реєстрації,
навіть якщо сама нерухомість зареєстрована
в іншому регіоні, й врегулювати це питання.
Водночас можна звірити дані до отримання
платіжок, якщо платник розуміє, що податок не омине, щоб не довелося писати скаргу
щодо неправильності розрахунків, так звану
адміністративну апеляцію.
При виявленні розбіжностей між даними контролюючих органів та даними,
підтвердженими платником податку на
підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, контролюючий орган за місцем
проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку
і надсилає (вручає) йому нове податкове
повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається
скасованим (відкликаним).

Зa що плaтити?

Oпoдaткoвуються житлoві будинки,
прибудoви дo них, квaртири, кoтеджі,
кімнaти у кoмунaлці тa дaчні будинoчки.
Як пояснили фахівці фіскальної служби,
пoдaткoм oбклaдaються не лише житлoві
приміщення, a й гaрaжі, склaди, прoмислoві
будівлі, літні кухні, мaйстерні, пoгреби,
кoтельні тa вбирaльні.

Що не оподатковується?

Зa нерухoмість у зoні відчуження,
гуртoжитки тa aвaрійне житлo плaтити
пoдaтoк не дoведеться. Дo тoгo ж, згіднo із
зaкoнoм, не oпoдaткoвується мaйнo сиріт
тa oдинoких бaтьків, які вихoвують дитинуінвaлідa.
Не пoтрібнo плaтити пoдaтoк із дитячих сaдків, дитбудинків сімейнoгo типу,
кoмунaльних тa держaвних будівель,
хрaмів.
Тaкoж оминуть податкові повинності
промислові будівлі, зoкремa:
— вирoбничі кoрпуси, цехи, склaдські
приміщення прoмислoвих підприємств;
—
будівлі,
спoруди
сільськoгoспoдaрських тoвaрoвирoбників,
признaчені
для
викoристaння
безпoсередньo в сільськoгoспoдaрській
діяльнoсті;
— oб'єкти житлoвoї тa нежитлoвoї
нерухoмoсті, щo перебувaють у влaснoсті
грoмaдських oргaнізaцій інвaлідів тa їхні
підприємствa.

Стaвки пoдaтку

Влaсники житлoвoї тa нежитлoвoї
нерухoмoсті мaють сплaтити пoдaтoк
зa
стaвкoю,
якa
встaнoвлюється
безпoсередньo зa рішенням oргaну
місцевoгo сaмoврядувaння. Так, для жителів м. Тернополя рішенням Тернопільської
міської ради від 26.01.2016 року № 7/5/1
ставка податку на нерухоме майно, не змінилася (1 відсоток від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази
оподаткування). Однак змінилася сума податку, оскільки з 1 січня 2016 року зросла
мінімальна заробітна плата, тому сума податку за 1 кв. м становить 13,78 грн.
В інших населених пунктах області застосовуються ставки, прийняті відповідними радами для своїх територій. Ставки по
сільських радах розміщені на субсайті ГУ
ДФС у Тернопільській області. Крім того,
відповідні рішення можна знайти на сайтах
місцевих рад.

Якщo є квaртира і будинок
oднoчaснo

Oбчислення суми пoдaтку з житлoвoї
нерухoмoсті здійснюється кoнтрoлюючим

правозахисники радять у випадку виникнення такої ситуації звертатися до суду.
Втім, погодьтеся, простий народ рідко виграє справи проти держави.

Якими будуть податки
на нерухомість у 2018-му?

Хто платить, якщо власність
спільна?

Якщo oб'єкт нерухoмoсті перебувaє у
спільній чaсткoвій влaснoсті кількoх oсіб,
тo плaтникoм пoдaтку є кoжнa з них зa
нaлежну їй чaстку.
Але й це ще не все. Якщо об'єкт нерухомості перебуває у спільній сумісній
влaснoсті кількoх oсіб, aле не пoділений у
нaтурі, плaтникoм пoдaтку є oднa з тaких
oсіб-влaсників, визнaченa зa їх згoдoю,
якщo інше не встaнoвленo судoм.
В іншому випадку — навпаки. Як стверджують співробітники фіскальної служби, якщo oб'єкт нерухoмoсті перебувaє у
спільній сумісній влaснoсті кількoх oсіб і
пoділений між ними в нaтурі, тo плaтникoм
пoдaтку є кoжнa з них зa нaлежну їй
чaстку.

За «елітну» нерухомість
доведеться доплатити
«кругленьку» суму

Встановлено додаткову ставку податку.
Так, заможні українці, які є власниками
елітної нерухомості, загальна площа якої
перевищує 300 квадратних метрів для квартири та 500 квадратних метрів для приватних будинків, мають додатково сплатити
25000 гривень на рік.
Проте, якщо нерухомість належить кільком власникам, то загальна площа такого
майна при вирахуванні податку ділитиметься на кількість власників. Наприклад,
якщо у квартирі площею 200 квадратних
метрів проживатиме 5 осіб, які пропорційно володіють частками у цій нерухомості,

— при зaтримці дo 30 кaлендaрних днів
включнo, нaступних зa oстaннім днем стрoку
сплaти суми грoшoвoгo зoбoв'язaння, — у
рoзмірі 10% пoгaшенoї суми пoдaткoвoгo
бoргу;
— при зaтримці більше 30 кaлендaрних
днів, нaступних зa oстaннім днем стрoку сплaти
суми грoшoвoгo зoбoв'язaння, — у рoзмірі 20%
пoгaшенoї суми пoдaткoвoгo бoргу.
Крім того, з моменту виникнення заборгованості нараховується пеня в розмірі 120%
облікової ставки НБУ (нині вона становить
14%).
Якщо ж загальна сума боргу з податку перевищить 689 тис. грн, неплатнику загрожує
кримінальна відповідальність за ст 212 КК
України «Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів».

Опoдaткування орендованої
нерухoмості

Грoмaдянам, які здaють в oренду влaсні
квaртири aбo житлoві будинки з метoю
oдержaння дoхoду, пільги з пoдaтку нa
нерухoме мaйнo не нaдaються. Тoбтo,
oбчислення суми пoдaтку кoнтрoлюючим
oргaнoм буде здійсненo зa всю зaгaльну
плoщу житлa.

Якщо квитанції не отримали

Якщо людина не розписалася за отримання повідомлення — вона не зобов’язана
платити податок. Але не треба розраховувати, що про вас у податковій забудуть,
рано чи пізно квитанцію вручать і доведеться платити відразу за всі попередні
роки. Зрештою, питання це доволі спірне,

2018 року українці сплачуватимуть податки на нерухомість за 2017-й, вони зростуть.
Звісно, якщо не буде змін у законодавстві.
Розмір ставки встановили від 0% до 1,5%
від мінімальної зарплати в усій Україні,
зменшивши найвищий допустимий показник удвічі (нині — 3%). Це пов'язано з тим,
що мінімальна зарплата від початку 2017-го
зросла вдвічі — до 3,2 тис. грн, а податки на
нерухомість вираховують саме у прив'язці
до мінімалки.

У Тернопільській області…

Кількість платників податку становить
36,9 тисяч, кількість винесених податкових повідомлень-рішень становить 44,9
тисяч, тобто одному громадянину може
бути вручено не одне, а кілька податкових повідомлень-рішень. Для порівняння: минулого року кількість повідомлень
становила 25,3 тисяч. Кількість потенційних платників збільшилася на 19,6 тисяч
або в 1,8 раза.
Загалом по області обліковано 99 тисяч
власників нерухомого майна. Додаткові
нарахування здійснено для 12,5 тисяч громадян, площа квартир яких становить від
60 до 70 квадратних метрів (у зв’язку зі зміною пільгової площі з 2016 року).
Чимало експертів сходяться на тому, що
в майбутньому податок на нерухомість доведеться платити всім. Мовляв, це і європейська практика (хоч там податки визначають з огляду на вартість майна, і фахівці
запевняють, що через це податок обходиться дешевше), й українські реалії, де
щороку під оподаткування підпадає дедалі
більше нерухомості. Але не менш важливо, що торік у місцеві скарбниці надійшло
майже мільярд гривень цього податку, що
в 15 разів перевищує позаторішню суму. А
це — не зайвий ресурс.
Лілія КУЛЕНИЧ.
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Сесія

Новини | Коротко про головне

Минулого тижня відбулися два пленарні засідання сесії Тернопільської районної
ради, які провів голова Андрій Галайко. На першому засіданні 31 липня депутати дали
згоду на передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту з районного бюджету
Тернопільському обласному бюджету в сумі один мільйон сто дев’яносто три тисячі
чотириста сорок дві гривні на реконструкцію Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. Цей об’єкт у
2017 році внесено до списку об’єктів співфінансування за рахунок коштів Державного
фонду регіонального розвитку.

Кабінет Міністрів України не підтримує ідею Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про введення в Україні так званих
RAB-тарифів на електроенергію, оскільки формула розрахунку
не відповідає принципам прозорості, а в результаті вона може
призвести до зайвих витрат громадян на електроенергію. Про
це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час
засідання Уряду в середу, 9 серпня.
Він наголосив, що НКРЕКП – незалежний орган, але позиція
уряду «буде голосною». І саме тому Володимир Гройсман вже
доручив міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю
Насалику та віце-прем’єрам Володимиру Кістіону та Степану Кубіву провести аналіз розрахунків, обговорити його з експертним
середовищем та озвучити пропозиції.

За підсумками півріччя районний
бюджет — бюджет розвитку

Друге засідання відбулося 4
серпня. Розглянули низку важливих питань життєдіяльності
району. Заслухали та взяли до
відома інформацію про перебіг
виконання програми соціальноекономічного та культурного розвитку району за перше півріччя
2017 року. Начальник фінансового управління Тернопільської
РДА Ольга Казимирів інформувала про виконання районного
бюджету за перше півріччя 2017
року; про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту
з сільських бюджетів Тернопільському районному бюджету; про
передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту з Тернопільського районного бюджету
сільським бюджетам; про внесення змін до районного бюджету.
«Фактичне збільшення доходів на
22147,4 тисячі гривень (162,9%)
дало змогу додатково профінансувати медицину, освіту, культуру,
інші галузі, — наголосила Ольга
Казимирів. — Відрадно, що сільські ради передають кошти районному бюджету для поліпшення харчування дітей у садочках,
школах, підвищення якості медичного обслуговування, поточний ремонт освітніх, медичних та
культурних закладів, придбання
інвентарю та інші потреби. Це
зробили Плотицька, Ігровицька,
Гаї-Шевченківська,
Петриківська, Настасівська, Смиковецька,
Мишковицька, Малоходачківська,
Почапинська, Великобірківська,
Великоберезовицька сільські та
селищні ради».
Особливістю
цьогорічного
районного бюджету, зауважила
Ольга Казимирів, є те, що поряд із повним фінансуванням
захищених статей на заробітну
плату, відрахування на заробітну плату та енергоносії значні
кошти бюджету спрямовуються
на придбання апаратів для поліпшення медичного обслуговування сільського населення
у
фельдшерсько-акушерських
пунктах, амбулаторіях сімейної
медицини, поліпшення обслуговування громадян у бібліотеках,
клубах, освітніх закладах, низку
соціальних проектів.
На сесії затверджено нормативну грошову оцінку 10 земельних
ділянок на території Байковецької, Настасівської, Чистилівської,
Мишковицької, Великогаївської,
Малоходачківської, Ігровицької
сільських рад.
Депутати погодили зміну меж
населених пунктів Курники та

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству охорони здоров'я, Міністерству економічного
розвитку і торгівлі та Міністерству внутрішніх справ проаналізувати дані щодо закупівель медичних препаратів закладами
охорони здоров’я у країні за завищеними цінами. Про це Глава
уряду заявив під час засідання Кабінету Міністрів України у середу. «Я звертаюся до Міністерства охорони здоров'я спільно з
Мінекономрозвитку, МВС, проаналізуйте, будь ласка, і зупиніть
тих, хто краде у людей, які потребують захисту і підтримки — у
хворих людей», — наголосив Глава уряду.
Він навів дані дослідження Міністерства економічного розвитку
і торгівлі, згідно з якими різні медичні установи купують препарати, а саме: парацетамол, омнопон, аспірин та адреналін — за
ціною, яка до 90% перевищує середньозважену по країні. «І це
лише по чотирьох препаратах. Такі дії потребують уваги правоохоронних органів», — зазначив Прем'єр-міністр.

Лозова на території Байковецької
сільської ради.
На сесії дано згоду на припинення діяльності госпрозрахункового підсобного господарства
комунального закладу Тернопільської районної ради «Тернопільського районного територіального медичного об’єднання»
та продаж його основних засобів
— сільськогосподарської техніки,
а також про припинення діяльності комунального підприємства
«Архбудінвест» та звільнення
його директора.
Депутати одноголосно затвердили проект рішення про створення конкурсної комісії з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки майна. До складу комісії увійшли Богдан Ящик (голова), Олег Грушицький (секретар) та члени комісії:
Віктор Свербиус, Роман Шершун,
Юрій Малецький, Євген Грицишин,
Володимир Дзудзило, Ярослав Решетуха, Роман Мацелюх.
На сесії внесено зміни до
плану збільшення фінансування до районних програм «Ветеран» (по 140208 тисяч гривень
щорічно з обласного бюджету
протягом 2017-2019 років для
поліпшення матеріального становища ветеранів ОУН-УПА
шляхом доплати до пенсії в сумі
508 гривень щомісячно 23 особам), «Турбота» (1335 тисяч гривень у 2017 році з районного бюджету для поліпшення здоров’я
та матеріального становища
пільгових категорій населення,
а саме: компенсація на пільговий проїзд, санаторно-курортне
лікування ветеранів та інвалідів
війни), програми стимулювання громадян, скерованих Тернопільським ОМВК для про-

ходження військової служби
за контрактом у Збройні сили
України (контрактникам відтепер будуть виплачувати одноразову допомогу у сумі 15000
гривень, а не 10000, як було заплановано на початку року), а
також до програми підтримки
осіб, які брали участь в АТО, та
членів сімей загиблих під час
проведення АТО; військовопатріотичного виховання учнівської молоді Тернопільського
району (для створення належної
матеріально-технічної бази для
проведення занять із допризовною учнівською молоддю) та
програми розвитку футболу.
Депутати прийняли програми
облаштування дитячих ігрових
майданчиків у дошкільних дитячих
закладах; облаштування спортивних майданчиків у загальноосвітніх закладах; комплексні програми
«Здоров’я населення Тернопілля на
2017-2021 роки»; взаємодії регіонального сервісного центру МВС
у Тернопільській області щодо
реалізації державної політики в
сфері впровадження реформи із
децентралізації на 2017 рік; сприяння департаменту патрульної
поліції щодо підвищення рівня
безпеки громадян на території
Тернопільського району.
Дано згоду на призначення
директором Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст. Ольгу Іванівну
Паньків.
Затверджено розпорядження
голови районної ради та голови
РДА стосовно надання матеріальної допомоги громадянам району
згідно з поданими заявами. Розглянуто інші питання поточної
роботи.
Галина ЮРСА — ТРР «Джерело».
Фото автора.

Пенсійний фонд

Як визначають тривалість
страхового стажу?
Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за
який щомісяця було сплачено страхові внески в сумі, не меншій за встановлений законодавством мінімальний страховий внесок. Для зарахування в страховий стаж повного місяця сума мінімального страхового внеску нині становить 704 грн (22% ЄСВ від 3200 грн мінімальної зарплати).
Якщо сума сплаченого внеску є меншою за мінімальний страховий внесок, особа має право доплатити потрібну суму для того, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою
за мінімальний страховий внесок, тобто не менше 704 грн. Якщо таку доплату за бажанням особи не
було здійснено, стаж зарахують у пропорційно меншому розмірі за визначеною формулою.
Олена БАБІЙ, завідувач сектору забезпечення наповнення бюджету
фінансово-економічного відділу ТО УПФУ Тернопільської області.

Українцям масово почали затримувати видачу біометричних паспортів. Представник Державної міграційної служби
Сергій Гунько пояснює, що така ситуація склалася через те, що
«Поліграфічний комбінат «Україна» не встигає виготовляти біометричні закордонні паспорти українцям.
«Поліграфкомбінат не встигає персоналізувати всі документи,
які оформляють в підрозділах Державної міграційної служби та
ЦНАПах. Це через аномально підвищений попит на закордонні
паспорти у червні-липні, який не відповідає ні статистиці виїзду
за кордон, ні статистиці оформлення паспортів за минулі роки»,
— зазначив посадовець.
8 серпня в Україні стартував позачерговий призов у армію,
який, відповідно до наказу Президента Петра Порошенка,
буде тривати до кінця місяця. Після цього кампанія буде зупинена до жовтня.
Для проходження служби відберуть близько тисячі людей віком
від 20 до 27 років. В Генштабі пояснили, що причина позачергового набору в армію — недобір строковиків для служби в Нацгвардії під час призову у травні.
В зону бойових дій призовників не відправлять. Натомість, вони
будуть виконувати функції із забезпечення громадянського порядку в областях, у яких проходитимуть службу.
В Україні хочуть почати реєструвати мобільних абонентів
Держспецзв'язок розробило законопроект про обов'язкову
реєстрацію абонентів мобільного зв'язку. При цьому автори пропонують зберегти за клієнтами стільникових операторів
право укладати договір у письмовій або будь-якій іншій формі.
Але збирається при цьому зобов'язати телеком-компанії збирати персональні дані усіх без винятку користувачів.
Законопроект з'явився на сайті Держспецзв'язку 19 липня. Національна комісія з питань регулювання зв'язку на черговому засіданні схвалила законопроект Держспецзв'язку, але зі значними
зауваженнями. Зокрема, регулятор пропонує збільшити перехідний період до шести місяців. За цей час абоненти, які отримують послуги знеособлено, повинні будуть надати свої особисті
дані операторам. НКРЗІ, зі свого боку, готується до нововведень.
Вона розробила порядок реєстрації абонентів без укладення
договору в письмовій формі, тобто prepaid-абонентів. Подати
особисті дані можна буде і в електронній формі.
Започаткований головою Тернопільської ОДА Степаном
Барною проект «Свято Замку», який ближче знайомить з
історією фортифікацій та архітектурними родзинками Тернопільщини, продовжується. У неділю, 13 серпня, саме час
завітати у Заліщицький район та взяти участь в атракціях на території Червоногородського замку. Урочисте відкриття розпочнеться о 12 год. «Проект «Свято Замку» ми реалізовуємо уже
другий рік. Бачимо, як за цей час зросла обізнаність про туристичні принади Тернопільщини. Водночас, ідея полягає не лише
у збільшенні потоку туристів і, звісно, не в одноденній святковій
забаві. Підготовка до таких заходів — це додатковий стимул для
місцевих жителів підтримувати територію чистою та дбати про
навколишній благоустрій. Також це нагода разом подумати і віднайти шляхи додаткового розвитку цих старовинних споруд, зібрати найсміливіші ідеї», — зазначив голова Тернопільської ОДА
Степан Барна.
Жителів та гостей Тернопільщини запрошують на
допрем`єрний показ гостросюжетного історичного кінофільму «Червоний». Згідно з сюжетом кінострічки, герой фільму — воїн УПА Данило Червоний, потрапляє у концтабір ГУЛАГу.
Разом із іншими українцями він не готовий миритися з тоталітарним режимом. Тому кидають виклик керівництву табору, піднімають збройне повстання й здобувають свободу.
Зважаючи на актуальність сюжету, національна прем’єра кінострічки «Червоний» запланована в рамках загальнодержавних заходів із відзначення 26-ї річниці Незалежності України.
Перший показ відбудеться 19 серпня у кінотеатрі «Cinema City»
(м. Тернопіль) о 19 год.
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Розшук

Повернуті із забуття

3 серпня у актовій залі Тернопільської районної ради відбувся семінар «Розшукова робота Товариства Червоного Хреста України в умовах сьогодення». У
заході взяли участь секретарі сільських і селищних рад об’єднаних територіальних громад Тернопільського району.

Голова Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста України Ольга Нижник розповіла, зокрема, про
проведення заходів щодо возз’єднання сімей
внутрішньо переміщених осіб із Донецької та

Луганської областей на терени району; про
розшук людей, які виїхали за кордон на заробітки та проживають там нелегально; про заходи для заробітчан щодо запобігання торгівлі
людьми. Під час семінару висвітлено також питання про розшук осіб, які перебували у концентраційних таборах на території колишнього СРСР; розшук осіб, вивезених нацистами на
примусові роботи до Німеччини під час Другої
світової війни, які не повернулися в Україну;
розшук документів, могил людей, які загинули у 1939-1946 роках на території колишнього
СРСР та за кордоном.
Присутні на семінарі цікавилися, як здійснюють пошук зниклих безвісти у зоні АТО, як
відбувається процедура визволення з полону
військовослужбовців та цивільних осіб, які перебувають у терористів, як проводять ідентифікацію останків загиблих, а також іншим болючими, але актуальними нині питаннями.
Галина ЮРСА — ТРР «Джерело».

Акценти

Де є проблема,
там є і рішення
За останні кілька років на долю України випало чимало сумних
подій, масового травматичного характеру — Майдан, збройні конфлікти, переміщення населення з Криму, Донеччини та
Луганщини.
Такі події тією чи іншою мірою впливають на кожну людину. Багато хто почувається враженим, не може збагнути, що відбувається. Люди відчувають
страх або тривогу, їх може охопити заціпеніння чи апатія.
Можливості пристосування (психологічні, фізіологічні, соціальні) до таких
умов рано чи пізно вичерпуються, що сприяє зростанню посттравматичних
стресових розладів (ПТСР).
У зв’язку з актуальністю такої проблеми, в структурі центрів соціальних
служб, зокрема в Тернопільському районному центрі для сім’ї, дітей та молоді, запроваджено посаду психолога, який надає психологічну підтримку
всім постраждалим. Це, передусім, допомога в опрацюванні травматичного
досвіду, подолання труднощів пристосування до соціуму після травми, кризова підтримка, реабілітація до мирного життя.
— Участь у війні призводить до помітних якісних змін у свідомості особистості. Часто після повернення до мирного життя у людини знижується активність під час вирішення життєвих проблем, втрачається інтерес до громадського життя, нерідко зменчується потреба у душевній близькості з родиною, що
спричиняє відчуження, конфліктну поведінку, небажання йти на компроміси,
спроби вирішити проблеми мирного часу силовими методами, посилення шкідливих звичок, — пояснює психолог відділу соціальної роботи Тернопільського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Світлана
Фролова. — Тому наші фахівці роблять акцент на встановлення контактів та
створення безпечної та довірливої атмосфери спілкування з сім’ями учасників
АТО та внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території Тернопільського району, задля здійснення якісної соціальної роботи та допомоги.
Отож, першочерговими завданнями у роботі психолога Тернопільського
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є проведення
просвітницьких заходів та надання першої психологічної допомоги (ППД).
Це — сукупність заходів загальнолюдської підтримки та практичної допомоги
ближнім, які відчувають страждання і потребу. Також фахівці здійснюють інформування про загальну природу стресової реакції для усвідомлення її проявів та розробляють індивідуальну програму її подолання.
— Ми будемо раді допомогти тим, хто потребує нашої підтримки, — додає
Світлана Фролова. — Також готові спілкуватися із читачами на сторінках
газети «Подільське слово». Тому пишіть на адресу редакції, описуйте проблему, і ми обов’язково разом знайдемо шляхи її вирішення.

Жнива-2017

Повнозерний колос пахне хлібом
П’ять років тому успішний сільський менеджер із Козівки — найвіддаленішого села Тернопільського
району — разом із командою однодумців організував фермерське господарство «Дідик-2012».
Досвід було у кого перейняти,
адже поруч уже давно самостійно господарювали на орендованій у пайовиків землі фермери
Юрій Березовський, Іван Мричко, Анатолій Бучинський, Антон
Баворовський, Василь Скочеляс.
Виважений, розсудливий, вимогливий Андрій Арсенович
вирішив робити нову справу з
хліборобською мудрістю і на совість, як його навчили батьки,
старожили-земляки. Взявся, насамперед, за забезпечення належної
матеріально-технічної
бази, створив насіннєвий фонд,
обробив занедбані поля, розробив повноцінний технологічний
цикл від посіву до збирання сільгоспкультур. Успішно об’єднав
дві складові агробізнесу — вирощування і переробку власної
продукції. У Козівці збудував і
обладнав за всіма вимогами часу
млин. Борошно мелють вищого
і першого ґатунку не лише для
місцевих, а й жителів сусідніх сіл,
а також мешканців Підволочиського й Теребовлянського районів.
Запрошуючи на постійну роботу
у своє фермерське господарство,
не влаштовував іспитів, тестів, довгих співбесід для претендентів, а
це — більше десяти земляків. Згодом усі односельці довірили йому
свої земельні паї.
Сьогодні в Козівці ФГ «Дідик2012» обробляє до 1000 гектарів
ріллі, близько половини цієї площі займає зернова група.
Побувавши разом з керівником, депутатом Тернопільської
районної ради, головою постійної земельної комісії райради Андрієм Дідиком на полі, переконав-

ся — жнивний конвеєр працює
чітко, без збоїв. На новому комбайні «Нью Голанд» у комфортабельній кабіні, що обладнана
комп’ютером, картами родючості
полів, кондиціонером, без найменших втрат збирав горох Євген
Винник, який уже давно працює у
господарстві, тож досвіду й уміння йому не позичати. Усього бобових навесні засіяли 50 гектарів.
Сьогодні ця культура не другорядна, має стабільно високу ціну
як на внутрішньому, так зовнішньому ринках.

ні належні, обіди, вечері вивозять
в поле, зарплата є. Головне, щоб
мир і спокій був у нашому українському домі.
На прощання Євген Винник
тисне правицю і поспішає до кабіни. З бункера комбайна вже завершується сипатися збіжжя в кузов
вантажівки, тож час у загінку.
Джип фермера прямує польовими дорогами туди, де жовті
барви серпневого поля змінює на
чорні рельєфи дискованої ріллі
старанний механізатор Ігор Бучинський. У нього вже восьмий

Керівник ФГ «Дідик-2012» Андрій Дідик, водій Михайло Колосівський,
комбайнер Євген Винник на жнивному лані господарства.

— Уже обмолотили ріпак, горох, взялися до озимої пшениці,
— каже пан Євген. — Транспортує
урожай водій «ЗІЛу-130» Михайло Колосівський. Він уже сьомий
рік у нашій невеликій фермерській родині. У нас тут кожний
володіє двома-трьома професіями, отже, за потреби допомагаємо
один одному. Умови праці створе-

сезон хлібозбирання. Він дискує
і лущить стерню, оре, підготовляє
грунт до посіву, здійснює обробіток колоскових і технічних культур проти бур’янів та шкідників
рослин. Спостерігаючи, як пан
Ігор викреслює борозенки, наче
топограф географічні карти, спілкуємося з Андрієм Дідиком про
його хліборобський шлях.

— Спочатку було нелегко, —
каже засновник господарства.
— Не вистачало техніки. За рахунок власних заощаджень, кредитів придбали нові вітчизняні
трактори, сівалки, оприскувачі
та інший необхідний сільгоспреманент. Оперативно навели порядок у тракторній бригаді, в
гаражах, складських приміщеннях, впорядкували територію.
Докорінно переглянули структуру посівів, передбачили витрати на пальне, запасні частини,
мінеральні добрива, гербіциди,
насіння сільгоспкультур. Визначилися з оплатою праці за оренду земельних паїв, вона у нас,
до речі, щороку зростає. Також
дбаємо про всебічний розвиток
соціальної сфери. Допомагаємо
школі, зокрема продуктами харчування. Спрямовуємо кошти на
культуру, медицину, благоустрій
і впорядкування вуличних доріг,
траншей, вивезення сміття. Незважаючи на зайнятість у жнивну
пору, сприяємо ремонту дороги
до Козівки від центральної траси. Автодорожникам вивозимо
обіди. Спільно з ними вирішуємо
всі технічні питання. Вважаю, що

люди на селі мають не існувати, а
повноцінно жити і не виїжджати
на заробітки за кордон, а працювати на рідній землі під мирним
небом. До речі, воїнам, які воюють за територіальну цілісність
України, відправляємо продукти
харчування, зокрема борошно,
крупи, овочеву і м’ясну консервацію, а також одяг. Я як депутат
Тернопільської районної ради
часто зустрічаюся з виборцями,
не залишаю поза увагою жодного
запиту, прохання, критичного зауваження щодо духовного і гармонійного розвитку територіальної громади. На землі треба бути
господарем, працювати і чесно
дивитися у вічі людям, які тобі
довіряють і обрали у представницький орган району. А через
тиждень завершимо основні роботи на жнивних ланах. Зберемо
пшеницю без втрат, до останньої
зернини, аби на наших столах
завжди був запашний хліб. Хто
з нас засумнівається, що аромат
хліба найприємніший? Його не
сплутаєш із жодним запахом.
Ярослав Бачинський.
Фото автора.
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Славетні земляки

Жінка-легенда

Якби в Книгу рекордів Гіннеса занести досягнення борців за незалежність, то одне з перших місць посіла
б голова Конгресу українських націоналістів Слава Стецько. У неповних 18 років вона кинула виклик
сталінському режимові, в 21 — гітлерівському, протягом останніх 58 — зводила рахунки з радянськими і
українськими комуністами. Правдива історія життя Слави та її чоловіка Ярослава Стецька могла б стати,
без перебільшення, одним із найпереконливіших прикладів для молодих поколінь, взірцем служіння справі
побудови незалежної, єдиної, сильної, орієнтованої на кращі європейські зразки Української держави.

доглядала Ярослава. Потім вони часто міняли місця проживання, втікаючи від переслідувань радянських спецслужб. «Я не розставалася з Ярославом з того часу, як увійшла
до нього в лікарню», — згадувала Слава. —
Тоді пообіцяла собі, що не залишу його, бо
він потребує моєї опіки».

Після звільнення з камери смертників
гітлерівського концтабору, в якому пробув 4 роки, до вересня 1944 року, Ярослав
Стецько переїхав до Відня. Тут Євгенія
Музика (Слава Стецько) познайомилася з
Ярославом. Він був виснажений, ледь стояв
на ногах. Тоді Слава належала до реферантури «закордонної політичної розвідки». На
її квартирі часто відбувалися наради з участю Ярослава Стецька. Слава рзповідала: «Я
дуже була вдоволена, що моя кімната могла
служити для таких нарад, на яких був Ярослав Стецько, бо він мені дуже подобався». В
травні 1945 року група, в якій перебував Я.
Стецько, у Чехії потрапила під обстріл літаків. Ярослава тяжко поранили. У лікарні
медики спочатку не звертали на нього уваги,
бо вважали, що він все одно помре, але той
опритомнів і попросив знеболююче. Відтоді його почали лікувати. Коли Слава взнала
про поранення Стецька, то зразу ж прибула
в лікарню і вивезла пораненого у безпечне
місце. Перед тим він навіть устиг висповідатися, бо готувався померти. Після операції,
яку зробив хірург Б. Андрієвський, Слава

Подружжя Слава і Ярослав Стецьки.

Улітку 1946-го Ярослав і Слава взяли
церковний шлюб у м. Мюнхен. Вінчав їх
український декан УГКЦ Степан Мохнацький. Вони були дуже щасливим подружжям.
«Жінка, передусім, повинна дбати про родинну атмосферу, про родину. Вона більше
створена для цього — лагідна, ніжна, — вважала Слава. — Вона покликана забезпечити
родинне тепло дітям, чоловікові, має завжди
залишатися жінкою — зі смаком одягатися,
готувати їжу, бути берегинею». І Слава була
такою — завжди елегантною, вишукано
вбраною, дуже жіночною. Мала блискавич-

ну реакцію, почуття гумору, була ерудованою, красномовною, вміла смачно готувати,
пробачала слабкості й не прощала зради та
підступу. Була релігійною і сильною духом.
На всі офіційні зустрічі Ярослава Стецька
завжди супроводжувала його чарівна дружина.
Подружжя часто виїжджало в країни
Європи, Азії, Америки, навіть до Австралії.
Слава закінчила кафедру іноземних мов,
щоби спілкуватися на зустрічах у різних
країнах. Гуртували антибільшовицький
блок визволення народів (АБН), збирали
українців у світі і об'єднували в українські політичні громади. Ярослав мав охоронців, але основним ангелом-охоронцем
була його кохана. Дружина професійного
революціонера пронесла ідею національної і соціальної революції крізь усе подальше життя. Вона окреслила роль і значення
української жінки у вихованні молодої генерації, яка перебере справу розбудови нації. Наші жінки мають ніжне серце, вміють
опікуватися пораненими, часом бувають
навіть хоробрішими, ніж чоловіки, говорила пані Слава.
У 1991 році вона повернулася на Батьківщину. На жаль, одна, бо чоловік не дожив до
цього довгоочікуваного часу. Після приїзду
в Україну жінка одразу ж поїхала в рідне
село Ярослава, у Великий Глибочок, де вклонилася родині, що виховала вірного сина
України. Також відвідала своє рідне село
Романівку на Теребовлянщині. На знак поваги до Слави Стецько її обрали депутатом

до Верховної Ради України двох скликань. Я
як автор цього допису особисто спілкувався
з легендою нашого часу Славою Стецько. У
Великому Глибочку створив музей героїчного подружжя Ярослава і Слави Стецьків.
Наші односельчани гордяться тим, що наш
земляк Ярослав Стецько був першим голо-

Мирон Сагайдак бере інтерв’ю
у Слави Стецько, м. Київ, 2001 рік.

вою Державного Правління відновленої
Української держави, і тим, що Бог дав йому
вірну соратницю Славу Стецько. До речі, на
початку липня 1941 року Ярослав Стецько у
супроводі Йосифа Сліпого таємно відвідав
Великий Глибочок і був на мітингу, на якому зачитали текст Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року.
Мирон САГАЙДАК,
завідувач народного
історико-меморіального музею Ярослава і
Слави Стецьків у с. Великий Глибочок.

Пам'ять

Лікування молитвою від
отця Василія Вороновського
31 липня 2010 року пішов у засвіти блаженної пам'яті отець
Василій Вороновський — відомий на весь християнський
світ священик-екзорцист.
Народився Василій Вороновський 6 травня 1929 року в селі
Гумниська на Львівщині. Коли
хлопцеві було 9 років, під впливом
отців редемптористів вирішив стати священиком-місіонером. У 1942
році вступив до Малої духовної семінарії у Львові відразу на 3-й курс.
Закінчив Львівський державний
університету ім. І. Франка (факультет німецької філології). Протягом
навчання підтримував контакти з
греко-католицьким духовенством,
яке вимушено пішло у підпілля після Львівського псевдособору 1946
року. Працював учителем німецької та англійської мов, математики
і фізики в селах Серники, Гологори,
Великосілки, Кизилів.
15 серпня 1959 року преосвященний владика Іван Слезюк висвятив Василія Вороновського у священичий сан, і вже наступного дня
о. Василій Вороновський відправив
свою першу Службу Божу в церкві
села Куличків, що біля Белзу. Через
шість років він вступив до підпільного монастиря студитів. 27 вересня 1970 року прийняв схиму з рук
архімандрита Никанора Дейнеги з
новим монашим ім'ям Володимир.
У часи підпілля УГКЦ душпастирював підпільно, переважно в різних
місцевостях Галичини, зокрема у
селах Хлопчиці та Добряни.
12 лютого 1970 року о. Василія
Вороновського арештували за те,
що хрестив дітей на хуторі Фійна
(біля Крехова), вдруге — за сповідь
людини у Львові та втретє — за публічну відправу у селі Хлопчиці.
У 1976 році отримав дозвіл від

владики Василія Величковського
на читання екзорцизму (вигнання
бісів). Цей дозвіл пізніше підтвердив митрополит Володимир Стернюк. З цього приводу о. Василій Вороновський залишив такі спогади:
«Вперше я відчув цей Божий дар у
1961 році. На хуторі Фійна, що поблизу Крехова на Львівщині, одна
жінка попросила мене прочитати
молитви над дитиною, яка вночі
прокидалася, кричала. Хворій допомогло, і відтоді до мене почали
звертатися люди. Очевидно, багато
залежить не лише від того, хто читає молитви. Сама людина мусить
мати сильну віру в Бога, сподіватися лише на Нього… А ще було так,
що коли я сидів у в'язниці, до мене
звернувся міліціонер. Його син
мав чорну хворобу. Тоді я разом
з хворим хлопцем і його матір'ю
поїхав у Дору, що біля Яремчі на
Івано-Франківщині, до отця-монаха
Мирона. Він прочитав молитви — і
хлопець став здоровим. Отець Мирон бачив у мені того, хто може
продовжити його справу. Після
його смерті тайний єпископ УГКЦ
Никанор Дейнега доручив мені займатися екзорцизмом. Потім цей
дозвіл підтвердили єпископ Величковський та митрополит Стернюк».
Після виходу греко-католицької
церкви з підпілля о. Василій Вороновський викладав у Львівській
духовній семінарії Святого Духа.
Проповідував місії майже по всій
території України, а також у Польщі та Італії. Невід'ємною частиною
усіх його місій були молитви за
оздоровлення. 6 травня 2004 року

отримав особливе благословення з
нагоди 75-ліття від Папи Івана Павла ІІ. 21 липня 2010 року прийняв
Велику Схиму з рук рідного брата
Юліана Вороновського з іменем
Василій.
Звідусіль до нього приїжджали
і приходили люди та оздоровлювалися. Велике значення для християнина, вважав о. Василій Вороновський, має правильна сповідь.
З цього приводу, даючи інтерв’ю
журналістам, священик-екзорцист
зауважив: «З практики за 46 років
священства бачу, що людей опановує злий дух через погану сповідь.
Беручи шлюб, соромляться сказати, що жили подружнім життям
до вінчання, а в інших випадках
замовчують гріхи розпусти, аборти… Тому кажу: сповідайтеся добре, не затаюйте гріхів, усі ті сповіді, на яких ви не зізналися у своїх
провинах, є святотатством. І диявол таку людину щоразу більше
опановує, з’являється страх, а потім нехіть іти до церкви, до сповіді.
Найкращий захист перед дияволом — часта Свята Сповідь і Святе Причастя, носіння освяченого
хрестика на тілі, медалика, вервички. А свячена вода проганяє злого
духа. Її можна пити, масувати нею
тіло при хворобах. І багатьом людям це помагає. Також пам’ятайте:
під час недуги слід звертатися до
лікарів, довіряти їм своє тіло, але
не душу. Душу, окрім Бога, не довіряйте нікому. А тому християнин,
який «лікується» у екстрасенса
чи хоче знати своє майбутнє, зраджує Христа, свою віру і вступає
в контакт із нечистою силою. Бо
Господь посилає хвороби за наші
гріхи, щоб ми зрозуміли, що життя
— це коротка миттєвість, за якою

— Вічність. Хвороба
дається для випробування нашої покори…»
Василій Вороновський залишив після
себе багато молитов
на всяке прохання
та книжечку «Зцілення
молитвою».
Простими словами
священик-екзорцист
навертає кожну людину до Бога,
вчить протистояти спокусам цього грішного світу.
Нині на кожній вулиці до нас
підходять люди з різних сект, найчастіше — так звані свідки Єгови.
Надокучають вони, стукаючи у
помешкання та пропонуючи свою
літературу. Про таких та їм подібних о. Василій Вороновський казав: «Секти створені людьми під
впливом злого духа. Це не є Божим ділом, бо секти ділять Церкву, а Ісус виразно сказав, що має
бути одне стадо (Ів.10,16). Назва
«секта» походить від латинського слова secare, що в перекладі
означає «розрізати на шматки
одне ціле». Так і кожна секта відриває від Христової церкви якусь
частину вірних, проголошуючи
себе єдино правильною церквою, та ще й стверджує, що тільки їхні члени осягнуть спасіння.
Сектанти вводять в оману людей
своїми фальшивими навчаннями, заперечують правдиву науку
Церкви про Святі Тайни, Пресвяту Богородицю, почитання ікон.
На привітання «Слава Ісусу Христу!» відповідають: «Доброго дня!»
Звинувачують християн у тому,
що вони, коли хрестяться, розпинають Христа. Той, хто вступив

до секти, по суті, шукає спасіння
поза Спасителем, а істину — поза
єдиним Учителем...»
Добра доля дарувала мені єдину зустріч із о. Василієм Вороновським. Це було у Львові на вечорі
вшанування пам’яті загиблої юної
тернопільської поетеси, уродженки села Почапинці Мар’яни
Рудакевич. Після заходу разом із
молодими журналістами та поетами мали приватну бесіду зі
священиком. Як годиться у таких
випадках, просили про молитву,
спілкувалися на духовні теми, а
потім котрась із нас запитала: «Чи
можете вже зараз сказати, чи є в
комусь із нас нечиста сила?» Старенький священик глянув на кожну та запропонував: «Якщо ви так
сміливо вголос при всіх попросили про це, то і я відповім відкрито,
якою б гіркою та незручною не
була б ця правда». Ми засоромилися, не знали, що й відповісти.
Дехто навіть розхвилювався. Священик обома руками торкнувся
до кожної з наших голів. Опісля
його дуже серйозне та суворе
лице стало лагідним. Він усміхнувся і сказав: «Ви всі — хороші люди.
Нема ні в кого нечистого. Будьте й
надалі такими світлими та чистими».
Галина ЮРСА — ТРР «Джерело».
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Добрі справи

Добро добром повертається!

Неймовірно щасливі, наповнені позитивними емоціями, повернулися з Угорщини вихованці Великобірківського БТШ Гайдукевич Юлія та Злонкевич Юстина. Вони, як переможці міжнародного соціального проекту «Книга добра», мали можливість відпочити у
спортивно-оздоровчому таборі на озері Веленце (м. Гордонь).

Протягом тижня діти оздоровлювалися, весело проводили час,
знайшли нових друзів. Дівчата
навперебій ділилися враженнями,
розповідали про яскраві моменти
чудового відпочинку.
Таборівці брали участь у
пізнавально-інтерактивній екскурсії до замку, де ознайомилися
з історією Угорщини, відчули себе
в ролі турецьких та угорських
воїнів, граючись у захоплюючу
гру. Пройшли випробування на
байдарках, мали чудову нагоду
відчути, що таке командний дух,
злагоджена співпраця.
— Під час мого перебування у
таборі, — ділиться враженнями
Юстина, — мені найбільше сподобалося катання на байдарках.
Сплав відбувся на озері Веленсе,
біля якого ми проживали.
А Юлія розповідає про день,
коли всі діти демонстрували свої
таланти та вміння:
— Всі учасники були поділені
на команди по чотири чоловіки.
Наші друзі показували смішні
міні-сценки з вигаданими ними
історіями, співали пісні, танцювали. Наша команда, в якій зібралися наймолодші учасники, декламувала вірш, який склали про
табір. За традицією, ми урочисто
заспівали гімн табору, а опісля в
нас була запальна дискотека!
Наші відпочивальники піснею «Україна — це я» зустрічали
гостей, серед яких був президент
Державного
самоврядування
українців Угорщини Юрій Кравченко, який у дарунок для дітей
привіз смачне морозиво.

А ще для учасників літнього
відпочинку в Угорщині провели
пізнавальний майстер-клас з першої долікарської допомоги. Для
дітей також була організована
екскурсія по Бедапешту.
І сьогодні ми пишаємося тим,
що задум створити «Книгу добра»
виник у нашого земляка Анатолія
Лютюка, громадського діяча, волонтера, керівника Центру української культури у місті Таллінн
(Естонія).
Ідею цього проекту підтримало багато громадських діячів,
письменників як в Україні, так і за
кордоном. Він набув статусу міжнародного і реалізовується за підтримки Міністерства закордонних справ України, Міністерства
культури Естонії та Міністерства
закордонних справ Угорщини.
Його основною метою стало
створення книги із найцікавішими історіями та ілюстраціями про
добро. Її зшиють із унікального
паперу (черпаного), що буде виготовлений вручну з рослинної
сировини і клаптиків тканини з
одягу авторів творчих робіт.

Гуртківці Великобірківського БТШ активно долучилися до
реалізації цього міжнародного
проекту. 8 липня організатори
оголосили імена 50 учасників,
серед яких наші односельчани
Гайдукевичі Юлія і Валентина та
Боєчко Олександр. І саме їхні історії увійдуть у «Книгу добра»!
Вихованці навчальних закладів, які взяли активну участь у
проекті, презентуватимуть цю
книгу у 50 країнах світу. Її передадуть у Національну бібліотеку
Ватикану (Італія), бібліотеку Кон-

Знай наших!

Фестиваль-конкурс
«Нестія. Перлина Чорного моря-2017»
03.08.2017
учасники
народного
аматорського хореографічного ансамблю танцю
«ГлоріяБай», балетмейстер Лілія
Вельган вирушили у Болгарію.
Мета поїздки — участь у міжнародному фестивалі-конкурсі
«Нестія. Перлина Чорного моря2017», оздоровлення та відпочинок. Учасниками фестивалю
стали колективи з Грузії, Болгарії,
Сербії, Румунії, України… Байковецьку об’єднану територіальну
громаду представляв народний
аматорський
хореографічний
ансамбль
танцю «ГлоріяБай»,
учасники якого доклали багато
зусиль, щоб гідно представити
Україну на цьому фестивалі та
отримати високі оцінки від журі.

Українські народні танці,
яскраві костюми славлять нашу
країну. У виконанні танцювального ансамблю вони настільки
запальні і ліричні, нестримні і
веселі, що полонили сонячну
Болгарію. У танцювальних образах, які створює Лілія Вельган,
розкривається національний характер народу, його риси і особливості. А коли це все поєднується з віртуозною технікою, то
український танець стає своєрідним колоритом, який не залишає
байдужим нікого. Саме тут, на
міжнародному конкурсі, наші
учасники здобули Гран-прі фестивалю. Отож, вітаємо наш колектив «ГлоріяБай» з перемогою і
чекаємо повернення додому.

гресу США, Королівську бібліотеку Великої Британії та Олександрійську бібліотеку (Єгипет).

Ольга УРМАНЕЦЬ, методист
Великобірківського БТШ.

Історія добра

Одного разу ми замислилися над тим,
як часто робимо добро для інших. Насправді, щоб робити добро, не
обов’язково комусь допомагати
великими коштами.
Багатьом відома приказка:
хочеш змінити світ – почни з
себе. От у цьому випадку якраз
дуже доречно до неї дослухатись.
Якщо кожен із нас почав би робити хоча б маленькі добрі справи,
то міг би помітити, що люди
навколо привітні, доброзичливі і
частіше посміхаються. Ми із сестричкою це помітили, коли на
Різдвяні свята ходили з друзями
з колядою по селу.
Незважаючи на сильні морози і пронизливий вітер зі снігопадом, ми ходили три дні від
хати до хати, несучи людям
хорошу звістку про народження маленького дитятка Ісуса. У
нас в селі є багато одиноких людей, і їм так приємно було чути
наші співи і вірші. Дехто навіть
плакав від радості, що про них
пам’ятають. Адже в наш час багатьом людям найбільше не вистачає саме уваги. Скільки усмішок і хорошого настрою ми їм
подарували! Ми зрозуміли, що не
обов’язково чекати, коли виростемо, заробимо багато грошей
і поділимося ними. Добрі справи
можна робити і в дитячому віці,
саме в цей час все добро йде від
щирого серця.
Ми ще раз переконалися, що
потрібно робити добро сьогодні,
адже на нього хтось так чекає, а
найкраща подяка за добру справу
– це усмішка і хороший настрій.

Духовне
Відбулася зустріч високопреосвященнійшого
митрополита кир Василія із дітьми дитячої
християнської спільноти «Ангелята» парафії
преподобної Параскеви с. Байківці
У цій спільноті займаються діти 5, 6 і 7 років,
які протягом двох років
опановували початковий курс християнської
катехизації, який для
них викладав місцевий
священик о.Віталій Дзюба. Діти успішно закінчили навчання, слкали
іспит і мали чудовий
випускний. Святковим
завершенням навчання спільноти «Ангелят»
стала особиста зустріч
і пастирське благословення митрополита Василія, за що вони були
безмежно вдячні.

6 серпня у храмі Успіння Пресвятої Богородиці,
що у селі Гаї-Шевченківські, діти віком 7-8 років
приступили до Першого урочистого Причастя.

До цього святкового й хвилюючого дня маленькі парафіяни старанно готувалися цілий рік. Щоб дитячі серця були готові прийняти Ісуса,
пізнати основи Святого Письма та катехизму, їм допомагали катехити:
Галина Слободян, Наталія Блажко та брат Роман Янішевський. Першу
сповідь приймав та причащав дітей отець Пантелеймон, проповідь
якого зворушила присутніх у храмі: «Всі життєві шторми та бурі ми
повинні пройти з Господом, просити Його безконечного милосердя, і
Отець Небесний не покине нас».
Після прийняття Євхаристійного Христа, першопричасники потішили парафіян віршами та релігійними піснями. За цей незабутній
день і щире духовне навчання діти і їх батьки вдячні катехитам та отцеві Пантелеймону.

Юлія та Валентина
ГАЙДУКЕВИЧІ, с. Великі Бірки.

Традиції

День села Курники

30 липня 2017 року в мальовничому селі Курники жителі відзначали День села.
Свято розпочали об 11 год. на футбольному полі зі
спортивних змагань. Староста села Володимир Миколайович Гуль побажав учасникам команд яскравих
перемог та нових звершень.

Учасники показали неабиякі фізичні й духовні
здібності. Були чесними в боротьбі, допомагали й
підтримували один одного.
Опісля відбувся молебень біля джерела та святковий концерт. Ведучими дійства були Марія Миц та

Тетяна Ховрат. Звучали милозвучні українські пісні
у виконанні народного аматорського фольклорнообрядового колективу «Горлиця» (керівник Дарія
Ткач), солістів Наталії Миц, Соломії Ховрат, Анастасії Ховрат.

Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді
організував ігри. Розвагою для наймолодших гостей
свята стали стрибки на батутах. Працювала польова
кухня, тож кожен охочий міг покуштувати український борщ, плов, бутерброди й кавун.
Сподіваємося, це свято стане гарною традицією і
збиратиме у дружньому колі всі сім’ї й родини.
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Петриків: сивочолий і юний
Коли хтось із романтичних жителів села
промовить: «Мій сивочолий Петриків», то
знає, про що каже. Адже поважний вік міст
чи сіл вимірюється не десятиліттями, а
століттями. Ніби недавно (2008 р.) тут
дуже урочисто відзначали 450-літній ювілей села, назва якого вперше була згадана
у документі від 28 червня 1458 року, згідно
з яким галицький староста Станіслав із
місцевості Ходчів біля Сандомира (Польща) продавав право опіки над монастирем
Крилошанським разом із селами Підгороддя
(сучасне село Підгірці у Львівській області)
і Благовіщення пану Романові з села Осталівці (сучасні Остальці), і у якому як свідок
підписався Павло з Петрикова.
Проте археологічні дослідження свідчать, що ще 15 тисяч років тому на території сучасного села жили кроманьйонці.
Влітку 1995-го львівський історик Микола
Бандрівський під час розкопок відкрив понад
50 поховань, датованих І тисячоліттям до
н. е. Знахідки належать до Висоцької культури, яка існувала наприкінці бронзового і на початку залізного віку у межиріччі
Збруча й Західного Бугу. Першим із відомих власників села Петриків із 1469 року
був шляхтич Баворовський, а з 1547 — Ян
Тарнавський. Після його смерті Тернопіль і
околиці залишаються у власності роду ще
близько 100 років… Знає село і набіги татар, і славні походи українських лицарів
— козаків. Історія села — це життєпис
маленької частинки великої України, який
продовжують наші сучасники.
Одна з традицій Петрикова — святкування Дня села, яке збігається з храмовим
празником святого пророка Іллі. Сільський
голова Петрикова Володимир Король
розповів, що День села — не просто підбиття підсумків, а бажання людей зібратися однією великою громадою, повеселитися, познайомитись, адже Петриків активно
розбудовується, щороку тут поселяються
нові сім’ї, народжуються нові громадяни.
«У місті люди інколи не знають, хто живе
не лише у сусідньому будинку, а навіть на
одному поверсі, — каже Володимир Михайлович. — Щось подібне, на жаль, спостерігаємо нині у наших селах. Люди мало
спілкуються. Дехто вранці поспішає на
роботу і лише пізно ввечері повертається
в село, щоб переночувати. Спальними районами часто називають села, розташовані
поблизу Тернополя. Такі реалії. Петриків
умовно поділений на старе село і новобудови, жителі яких часом не здогадуються,
хто живе зовсім поряд. Традиція проведення Дня села, гадаю, стане добрим початком
зближення людей…»

Минулого і цього року гарною ознакою благоустрою є ремонт доріг у наших селах.
У Петрикові прокладено нову дорогу протяжністю три кілометри (вулиці Польна, Зелена,
Шевченка). На це спрямовано 3,5 мільйона
гривень із сільського бюджету. Зроблено
поточний ремонт доріг на вулицях Молодіжна,
Тернопільська, Лесі Українки. Для дітей у селі
облаштовано майданчик для розваг та відпочинку. По-сучасному стала виглядати місцева
школа після того, як тут зробили ремонт,
закупили нові меблі до навчальних кабінетів,
встановили вікна та двері.

Дбають у Петрикові про малозабезпечених, самотніх, учасників АТО, представників інших соціальних верств. У сільському
бюджеті передбачено 120 тисяч гривень на
їх потреби. Додатково допомагають підприємці, які проживають у Петрикові чи
мають тут свій бізнес.
«Хотів би добрим словом згадати депутатів Петриківської сільської ради, — продовжує Володимир Король. — Цього разу
люди довірили представляти свої інтереси
молодим. Депутатський корпус — це 21
особа віком лише трохи старше 35 років.
Ці люди мислять та діють креативно. У них
нові ідеї. Здається, їм під силу все. Цікаво та
часом непередбачувано у нас відбуваються
сесії. Виношу подяку за плідну співпрацю
депутатам, зокрема Миколі Миськіву,
Миколі Войтюку, Ярославу Довгошиї,
Андрію Федірку, Степанові Глушку, Тетяні Хічій, яка профінансувала ремонт 300
метрів сільської дороги на суму 115 тисяч
гривень, та іншим депутатам».

А тим часом недільного дня,
6 серпня, на сільському стадіоні у
Петрикові ставили імпровізовану
сцену та крісла для глядачів. Як завше, перед виступом хвилювалися
артисти. Підприємці встановлювали навіси та прилавки. Діти стрибали на батуті. У казанах варилися
духмяні рибна юшка та плов. Гостей щиро зустрічали, пригощали
канапками. Було багато молоді та
людей поважного віку, які поспішали зайняти місця.
«Сьогодні буде виступати моя онука».
«Мої діти поставили новий танець. Дуже
хочу подивитись». «Цікаво, чи приїдуть
«Настасівські музики»?» «Сфотографуйте
моїх дівчат. Вони будуть співати пісню». «У
мене дуже талановиті онуки». Ось що казали мені незнайомі люди, а очі їхні світилися. Було зрозуміло, що найцікавіше для них
— це концерт, де будуть брати участь діти,
онуки, сусіди.
Ведучі дійства — вчителі Петриківської
ЗОШ І-ІІ ст. Орися Бородійчук та Оксана Варданян під гучні оплески присутніх
привітали всіх із храмовим празником та
Днем села, з поклоном піднесли на тканому рушникові запашний калач. Прозвучав
Гімн України. Дійство благословив парох
Петрикова отець Петро.
Зі святом односельчан щиро привітав
Петриківський сільський голова Володимир Король, а також поважні гості — голова Тернопільської районної ради Андрій
Галайко, заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник, перший заступник голови Тернопільської районної
ради Микола Михальчишин. Найактивнішим депутатам Петриківської сільської
ради вручили подяки.
У Петрикові проживають 40 учасників
АТО. На святі згадали односельчан та всіх,
хто боронить чи боронив українську землю
від чужоземних зайд. «Коли тут сонячно, то
там гримлять бої, дощами з «градів» накриває землю. Там наші хлопці нині на війні,
щоб тут над нами було мирне небо», — з
хвилюванням у голосі читали ведучі.
У селі справді талановита молодь. У цьому переконалася, послухавши та подивившись виступи Віталія та Дмитра Музик,
Софії та Анни Бойко, Христини Грелі,
Уляни Білас, Софії Бітон, сільського хореографічного молодіжного колективу,
Марти Мігдали, Анжеліки та Вікторії
Ігнатьєвих. Звеселив усіх піснею «У нас
сьогодні свято» педагог Григорій Пискливець, а найповажніша учасниця концерту Оксана Королик задушевно виконала
власну пісню, присвячену селу Петриків.
Концерт майже закінчувався, аж почувся грім, небо розітнула блискавка і, наче
освячення з Небес, ринув довгоочікуваний
благодатний дощ. Він щедро напував землю, а завбачливі люди розкрили парасолі
та з іще більшою насолодою продовжували слухати віночок українських мелодій у
виконанні Уляни Білас. А учасники гурту
«Настасівські музики» виконали кілька
весільних пісень.
Після дощу свято продовжилося. Свої
найкращі твори виконали музиканти муніципального духового колективу «Оркестра
волі», а до глибокої ночі не змовкала музика та спів народного ансамблю народної
музики «Настасівські музики».
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.
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Вітаємо!

Справи приватні

Куплю

Куплю будинок, придатний для постійного проживання, в затишному місці.
0975421087
Колектив
Великоберезовицької
селищної ради, депутатський корпус,
члени виконавчого комітету вітають з
днем народження завідуючу дитсадком «Кобзарик» Світлану Борисівну
КАРАБУ.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють,скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.

Педагогічний колектив Соборненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія вітає
з днем народження учителя історії
Ірину Зеновіївну ШЕВЧУК, вчителя
початкових класів Віту Кіндратівну
КУЗЬМЯК.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад:
Здоров'я, миру, успіхів, надії!

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.
вітає з днем народження практичного психолога Ларису Богданівну
ПІЩАТІН, діловода Ольгу Остапівну
ІВАНЮТУ та технічного працівника
Марію Петрівну ФЕДЧИШИН.
З днем народження вітаємо,
Здоров'я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословляє Мати Божа,
Нехай ангел Божий поруч крокує,
А Господь многая літ дарує!

Колектив НВК «Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів — дошкільний
навчальний заклад с. Грабовець» вітає з 45-річчям вчителя української
мови та літератури Лілію Михайлівну ОЛІЙНИК.
Хай доля Вам шле добро і щастя,
Міцне здоров'я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь Бог оберігає
На многії і благії літа!

Іменинники
Тернопільського
районного територіального медичного об’єднання — сестра медична
Ірина Михайлівна МАЗУР, молодша медична сестра (санітарка) ФАПу
с. Костянтинівка Ольга Петрівна
ЛОЗІНСЬКА, молодша медична
сестра (санітарка) Ліля Олексіївна МИХАЙЛЮК, завідувач ФАПу с.
Миролюбівка, фельдшер Галина Зіновіївна ХОМА, лікар-рентгенолог
Марія Степанівна ЛЕВИЦЬКА, сестра медична Галина Теодорівна
ПАСІЧНИК, сторож Павло Петрович РІЗНИЧОК, дезінфектор Галина
Романівна КІПТИК, акушерка Марія Зеновіївна КАШИЦЬКА, технічний працівник Марія Ярославівна
КРАСНОВСЬКА, сестра медична з
фізіотерапії Катерина Романівна
КОСТІВ, лікар-стоматолог-ортодонт
Ольга Дмитрівна ОСТРОВСЬКА,
акушерка ФАПу с. Біла Наталія Василівна КУШНЕРИК.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Працівники відділу освіти Тернопільської РДА та районного методичного кабінету вітають з днем
народження бухгалтерів централізованої бухгалтерії Марію Богданівну
КОСЯК, Марію Григорівну КАВЧАК,
Юлію Олегівну ДЄДЮХ, економіста
господарської групи Тетяну Олегівну
ГАВВУ, головного спеціаліста відділу
освіти Андрія Євгеновича СНІГУРА.
Бажаємо здоров'я, сонця в зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім.
Душа хай ласкою Господньою буде зігріта
І соняхом квітує золотим.
Ми вам посилаємо ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многая літа!
Колектив комунального закладу
Сокоморохівська ЗОШ І-ІІ ст. вітає з
днем народження психолога Ірину
Михайлівну ДЕМЧАН.
Хай квітує доля у роках прекрасних,
А життя приносить радість і любов.
Миру і здоров’я, злагоди і щастя,
Многая літа Вам знов і знов.

Колектив Петриківської ЗОШ І-ІІІ
ст. вітає з 55-річчям вчителя біології та хімії Наталію Ярославівну
ЗУБИК.
Бажаємо здоров’я міцного,
Щастя без краю,
Всього найкращого щиро бажаємо.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку.
Щирі вітання з нагоди дня народження надсилаємо депутатам Тернопільської районної ради Миколі
Федоровичу ДУРОВИЧУ та Володимиру Петровичу КОСТИКУ.
Дозвольте Вас сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз на рік,
Здоров'я, успіху щиро побажати
На все життя, на довгий-довгий вік!
Хай Мати Божа Вас охороняє,
А Господь Бог з неба щастя посилає
На многії і благії літа!
З повагою — колеги та друзі.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів щиро вітає з днем народження директора школи, вчителя
історії Миколу Степановича КОСТИКА, вчителя початкових класів
Надію Миколаївну БОБКО, сторожа
Ганну Михайлівну ЗАБЛОЦЬКУ.
Щоб Ви добра мали багато,
А доля квітла, наче сад,
І щоб на Вас із неба падав
Лише щасливий зорепад.
Колектив Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з
днем народження соціального робітника с. Забойки Надію Миколаївну МАРКУТУ.
З днем народження вітаємо!
Здоров'я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить Вас Мати Божа,
Нехай ангел Божий поруч крокує,
А Господь многая літ дарує!

Оголошення
Великогаївська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади інспектора праці відділу фінансового забезпечення та
бухгалтерського обліку Великогаївської сільської ради
Вимоги до претендентів на посаду: повна вища освіта в галузі економіки, юриспруденції або управлінням персоналом і економіки праці, стаж роботи в органах місцевого самоврядування чи на державній
службі не менше трьох років або в інших сферах не менше п’яти років,
володіння державною мовою та вміння працювати на комп’ютері.
Особам, які бажають взяти участь у конкурсі, необхідно подати
наступні документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену особову
картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копію паспорту; декларацію про майно, доходи, витрати
та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік (відповідно до
вимог Закону України «Про запобігання корупції»), копію документів
про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня (якщо такі є); копію військового квитка
(для військовослужбовців або військовозобов'язаних).
Документи приймають, протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу, за адресою: Великогаївська сільська рада, вул. Галицька, 47, с. Великі Гаї Тернопільського
району Тернопільської області. За додатковою інформацією просимо
звертатися за тел.: (0352) 49-00-98, 49-02-50.
11.09.2017 р. о 15 год. у приміщенні Білецької сільської ради за
адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Біла, вул.
Мазепи, 27 відбудуться громадські обговорення містобудівної документації "Детальний план території житлової забудови в с. Біла Тернопільського району Тернопільської області" (масив 5-го поля).

Продам
Нерухомість

Продам зелельну ділянку під забудову
0,15 га в с. Великий Глибочок
(9 км від Тернополя) при в’їзді в село
0972294358, 0988046342
Продам 3-кімн. квартиру в центрі
Тернополя, 79 кв.м, і/о, є/р, 6/9, цегл.
0352420342

Iнше
Перший виробник жалюзі в Тернополі

ПП "ВІКТор"

Сприятливі
умови для дилерів

РОЛЕТИ ТКАНИНИ
РИМСЬКІ ШТОРИ

ЖАЛЮЗІ
м. Тернопіль,
вул. Микулинецька, 46-Б
т./ф. (0352) 25-48-97,
(098) 620-82-24

Ворота, огорожі, перила, ковані вироби.
Від простих до дорогих елітних зразків
0971322950, www.fk.te.ua
Січкарню 0982266977
ГБО на авто для всіх типів бензинових двигунів 428220, 0673517555,
0673510352, www.gaz.te.ua
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

Послуги

СТО «Спектр», вул.15 квітня, 44а: ремонт
двигунів, коробок передач, ходової
частини, охолоджувальної і паливної
систем, комп’ютерна діагностика автомобілів, чистка форсунок, ремонт інжекторів, рихтувальні і зварювальні роботи,
фарбування 0677005502, 510097
Ремонт мікрохвильовок, холодильників 0976879883
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).

Водоочищувачі
для питної води

гурт
роздріб

ГЕЙЗЕР, АКВАФОР, БАР’ЄР, БРІТА,
АКВАФІЛЬТР, НАША ВОДА

Картриджі

Низька
ціна

м. Тернопіль, пр-т Злуки,53
т./ф. (0352) 43-26-76,
тел. моб. (067) 349-13-13

оренда

Здам в оренду дві кімнати під офіс по
20 кв. м на вул. 15 квітня та механічний цех 100 кв. м (токарне, фрезерне,
зварювальне обладнання, листогин)
0677005502

Документи

Загублене посвідчення багатодітної
сім’ї, видане на ім’я Гусак Любові Олександрівни, вважати недійсним.

Оголошення
Байковецька сільська рада оголошує конкурс на
заміщення вакантних посад:
— головний спеціаліст відділу економічного
розвитку та інвестицій (з повноваженнями здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та дотриманням законодавства
про зайнятість населення).
Вимоги до кандидатів: повна вища освіта за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямом підготовки у галузі знань «Право», «Економіка», стаж роботи в органах місцевого
самоврядування (державній службі) на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше
3 років;
— головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту.
Вимоги до кандидатів: повна вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Загальні вимоги до претендентів на посади:

вільне володіння державною мовою, вміння працювати з персональним комп’ютером.
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають такі документи: заяву про участь в конкурсі, заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними
додатками, дві фотокартки розміром 4х6, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня,
копію документа, що посвідчує особу, копію військового квитка для військовозобов’язаних, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».
Документи приймають протягом 30 календарних
днів з дня опублікування оголошення про проведення
конкурсу за адресою: с. Байківці, вул. Січових Стрільців
43, Байковецька сільська рада; телефон 29-62-24. Додаткову інформацію щодо основних функціональних
обов’язків, розмірів та умов оплати праці надає кадрова
служба Байковецької сільської ради.

Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухання містобудівної документації на виконання рішення Петриківської сільської ради №648 від 16.06.2017 р. «Детальний план території земельної
ділянки Дуркот О.В., загальною площею 0,0990 га, для будівництва та обслуговування групи блокованих одноквартирних житлових будинків у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області».
Громадські слухання відбудуться 11.09.2017 р. о 15 год. у приміщенні сільської ради села Петриків. Пропозиції та зауваження до містобудівної документації подають до Петриківської сільської ради з 9 по 16 год.
за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118А.

Інформує служба 101

Обережно: блискавка!

Ураження блискавкою доволі не часте явище. Воно становить десятимільйонну частку ризику. Але саме літніми місяцями блискавка може бути дуже небезпечною для людини, майна.
Від її ударів гинуть люди, виникають пожежі, трапляються інші нещастя. Цього року сезон
блискавок уже розпочався. Синоптики майже щотижня прогнозують дощі з грозами. Тому
саме нині слід нагадати громадянам, як не стати черговою жертвою блискавки.
Захиститися від блискавки
майже неможливо, але знизити
ймовірність ураження все ж можна. 90% усіх нещасних випадків
під час грози трапляються у сільській місцевості. Тернопільський
районний відділ Управління
ДСНС України у Тернопільській
області нагадує громадянам правила поведінки під час грози:
• якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі вікна та двері, в приміщенні не повинно бути протягу;
• тримайтеся на відстані від електроприладів, антен, труб, будьякого металевого посуду — все
це притягує розряд;
• не користуйтеся водогоном, не
мийтеся у ваннах;
• не ховайтеся під високі дерева,
особливо поодинокі; найбільш
небезпечно ховатися під дубом,
тополею, ялиною та сосною;
• дуже рідко блискавка влучає у
вербу і клен, а найменш вірогідна її атака на кущі;
• не лягайте на землю, бо тим самим збільшується площа ураження розрядом, а краще сядьте;
• злегка нахиливши голову, щоб
вона не була вище предметів, які

розташовані поряд;
• не ховайтеся в невеликих спорудах, хатинах, будинках, наметах, тим більше серед острівців
дерев;
• не бігайте, не скупчуйтесь по
декілька чоловік в укритті, а ховайтеся поодинці;
• позбудьтесь усіх металевих предметів, які є на вас чи з собою;
• не користуйтеся стаціонарним
телефоном, обов’язково відімкніть мобільний;
• якщо гроза застала вас під час
прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться;
• не купайтеся під час грози; якщо
гроза застала вас під час купання, то слід до берега добиратися
повільно, спокійно, не вимахуючи руками;
• якщо ви перебуваєте у човні, то
необхідно вибратися на берег, а
якщо це зробити неможливо, то
сидіть нерухомо, витягши з води
весла;
• у горах уникайте різних виступів;
• якщо у вас із собою є парасолька,
ні в якому разі не розкривайте її,
оскільки в парасольці є металеві
прути, які притягують розряди.

Дії у разі наявності
кульової блискавки

Траєкторія польоту кульової
блискавки майже непередбачувана.
Не варто робити різкі рухи і
тим більше втікати: можна викликати повітряний потік, по якому
згусток енергії полетить цілеспрямовано за вами. Натомість затамувати дихання.
Тримайтеся подалі від електроприладів та електропроводки,
не торкайтесь металевих предметів і намагайтеся залишити це
атмосферно-електричне явище на
самоті.
Не більше, ніж через півхвилини блискавка зникне — іноді
безшумно, іноді з вибухом. Намагайтеся повільно вийти з приміщення, не створюючи коливань
повітря.
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
Всі електричні прилади, а також
мобільні телефони є своєрідними
приймачами для кульових блискавок. Тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози.
Тернопільський РВ УДСНС України
у Тернопільській області.

слово
ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
14 ÑÅÐÏÍß

Â²ÂÒÎÐÎÊ
15 ÑÅÐÏÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

ÑÅÐÅÄÀ
16 ÑÅÐÏÍß
UA: ÏÅÐØÈÉ

×ÅÒÂÅÐ
17 ÑÅÐÏÍß

Ï’ßÒÍÈÖß
18 ÑÅÐÏÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.40 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
07.30 Ðàíêîâèé áëîê ïðîãðàì
08.20 Ì/ô “Êíèãà äæóíãëiâ”
08.50 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”
09.30 Ò/ñ “Ãðàíä-ãîòåëü”
11.15 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 Íîâèíè
13.15, 23.00 “Ñõåìè” ç Í.Ñåäëåöüêîþ
14.05 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
15.30 Ä/ñ “Âàãàñi - ÿïîíñüêi
ñìàêîëèêè”
16.40 Ä/ô “Ñàäîâi ñêàðáè”
A}\z|\wUgKÇ~"
17.35 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
18.45, 21.30 Âñåñâiòíi iãðè-2017.
ßñêðàâi ìîìåíòè
19.00 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20, 00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè”
19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
20.30 Áîðõåñ
21.50 Áîãàòèðñüêi iãðè
1+1
22.50 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ÒÑÍ 23.30 Ä/ñ “Äèêi òâàðèíè”
06.45, 07.10, 08.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1” 04.00 Ä/ô “Ùåäðèê, ùåäðèê...”
1+1
09.10 “×îòèðè âåñiëëÿ”
1+1
10.35,
11.50
“Ìiíÿþ
æiíêó
4”
06.00,
07.00,
08.00,
09.00, 19.30 ÒÑÍ
1+1
13.10, 14.10, 15.10, 20.15, 21.15,
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
06.45, 07.10, 08.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1”
22.10 Ò/ñ “Öåíòðàëüíà ëiêàðíÿ”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
ÒÑÍ
09.10
“×îòèðè
âåñiëëÿ”
1+1
16.10 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1”
10.35, 11.50 “Ìiíÿþ æiíêó - 4”
Ðîêñîëàíà”
13.05, 14.05, 15.05 Ò/ñ “Öåíòðàëüíà
06.45, 07.10, 08.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1”
09.10 “×îòèðè âåñiëëÿ”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
23.10,
01.10
Õ/ô
“Ìàðòà,
Ìàðñi
Ìåé,
ëiêàðíÿ”
09.10 “×îòèðè âåñiëëÿ”
10.35, 11.50 “Ìiíÿþ æiíêó - 4”
ÒÑÍ
Ìàðëåí”
16.05 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
10.30, 11.45 “Ìiíÿþ æiíêó - 4”
06.45, 07.10, 08.10 “Ñíiäàíîê ç 1+1” 13.05, 14.05, 15.05, 20.15, 21.15,
05.00 “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè â
Ðîêñîëàíà”
22.10 Ò/ñ “Öåíòðàëüíà ëiêàðíÿ”
13.00, 14.00, 15.00, 20.15, 21.15,
09.10 “×îòèðè âåñiëëÿ”
Àðêòèöi”
20.15 “Ëiãà ñìiõó”
16.05 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
22.10 Ò/ñ “Öåíòðàëüíà ëiêàðíÿ”
10.45 “Ìiíÿþ æiíêó - 4”
Ðîêñîëàíà”
23.15
“Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè”
16.00 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
12.00 Õ/ô “Iíøà æiíêà”
×
23.10, 01.10 Õ/ô “Íåáåçïå÷íi ñíè”
Ðîêñîëàíà”
¨oQU^~Uv¤Çz©
15.50 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ.
06.00
Ì/ô
23.10,
01.00
Õ/ô
“Ñóäîâå
05.05
“Åñêiìîñêà
2:
ïðèãîäè
â
03.10 “Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì”
Ðîêñîëàíà”
06.20, 13.30, 22.40 “Ñëiäñòâî âåëè...
îáâèíóâà÷åííÿ Êåéñi Åíòîíi”
Àðêòèöi”
20.15, 21.15, 22.10 Ò/ñ “Öåíòðàëüíà
×
ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
04.45 “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè â
ëiêàðíÿ”
×
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Àðêòèöi”
23.10, 01.20 Õ/ô “Íà ãðåáåíi”
06.00 Ì/ô
Íîâèíè
06.00 Ì/ô
05.20 “Åñêiìîñêà - 2: ïðèãîäè â
06.20, 13.30 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
×
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
06.20, 13.30 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
Àðêòèöi”
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
06.00 Ì/ô
09.20, 10.10 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”
Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
×
06.20, 13.30, 22.40 “Ñëiäñòâî âåëè... 11.00, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Ñõiäíi
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè
ñîëîäîùi”
ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
Íîâèíè
06.00 Ì/ô
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
16.45 “Ðå÷äîê”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
06.20, 13.30, 22.40 “Ñëiäñòâî âåëè... 07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
09.20, 10.10 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”
¨(}\NÉ}N
Íîâèíè
09.20, 10.10 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”
ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”
11.00, 12.25 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi”
êîæíîãî”
11.00, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Ñõiäíi
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
16.45 “Ðå÷äîê”
20.00, 05.15 “Ïîäðîáèöi”
ñîëîäîùi”
09.20, 10.10 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”
Íîâèíè
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
00.25 Ò/ñ “Ñåðàôèìà Ïðåêðàñíà”
16.45 “Ðå÷äîê”
11.00, 12.25, 20.40 Ò/ñ “Ñõiäíi
07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”
20.00, 02.30, 05.45 “Ïîäðîáèöi”
Çàêëþ÷íà ñåðiÿ
ñîëîäîùi”
18.00, 19.00, 04.25 Òîê-øîó
09.20 Ò/ñ “Ñåêòà”
20.40 Ò/ñ “Äðóæèíà ãåíåðàëà”
03.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”
16.45 “Ðå÷äîê”
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
12.25 Ò/ñ “Ñåêòà” Çàêëþ÷íà ñåðiÿ.
00.35 Õ/ô “I æèòòÿ, i ñëüîçè, i ëþáîâ”
¨p\}Éw\^K\w©
¨(}\NÉ}N
20.00 “Ïîäðîáèöi”
15.15 “Æäè ìåíÿ”
03.10 Ä/ï “Ïîòîéái÷÷ÿ. Ñíè”
êîæíîãî”
22.40 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
¨(}\NÉ}N
04.00 “Æäè ìåíÿ”
ICTV
20.00, 05.10 “Ïîäðîáèöi”
Êàíåâñüêèì”
êîæíîãî”
ICTV
05.35
Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà
00.25
Ò/ñ
“Ñåðàôèìà
Ïðåêðàñíà”
00.25 Ò/ñ “Ñåðàôèìà Ïðåêðàñíà”
20.00, 05.15 “Ïîäðîáèöi”
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
03.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”
03.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”
20.40 Ò/ñ “Ñõiäíi ñîëîäîùi”
05.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
00.25 Ò/ñ “Ñåðàôèìà Ïðåêðàñíà”
¨p\}Éw\^K\w©
¨p\}Éw\^K\w©
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
03.20 “óÄà÷íèé ïðîåêò”
05.10 “Ïîäðîáèöi”
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
ICTV
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
¨p\}Éw\^K\w©
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
ICTV
09.55 Ñåêðåòíèé ôðîíò
05.30,
10.05
Ãðîìàäÿíñüêà
îáîðîíà
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
ICTV
10.55, 13.20 Õ/ô “48 ãîäèí”
05.30, 20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà 06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
09.50 Iíñàéäåð
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
10.50 Õ/ô “Iíøi 48 ãîäèí”
13.30, 16.10 Ò/ñ “×óæi êðèëà”
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
05.20, 02.05, 04.55 Äèâèòèñü óñiì!
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
17.40, 21.25 Ò/ñ “Ñèëüíiøå âîãíþ”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
06.05 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
13.05, 16.10 Ò/ñ “×óæi êðèëà”
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
11.05, 13.20 Õ/ô “Êðèæàíi ñîëäàòè” 18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
17.40 Ò/ñ “Ñèëüíiøå âîãíþ”
07.00, 04.35 Ôàêòè
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
20.20 Iíñàéäåð
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
07.45, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
10.05 Áiëüøå íiæ ïðàâäà
22.30 Õ/ô “Àðåíà”
13.30, 16.10 Ò/ñ “×óæi êðèëà”
20.20 Àíòèçîìái
11.00, 13.20 Õ/ô “Âåëèêà ñïðàâà”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
00.35
Õ/ô
“8
ìiëiìåòðiâ”
17.45,
21.25
Ò/ñ
“Ñèëüíiøå
âîãíþ”
21.25 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê
02.40, 04.45 Äèâèòèñü óñiì!
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
00.50 Õ/ô “Iñòîðiÿ îäíîãî âàìïiðà”
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 13.30 Ò/ñ “Òàíöi ìàðiîíåòîê”
03.25 Ïðîâîêàòîð
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò
02.35 Õ/ô “Àðåíà”
15.20, 16.10 Ò/ñ “×óæi êðèëà”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
04.20
Ñòóäiÿ
Âàøèíãòîí
22.30
Õ/ô
“8
ìiëiìåòðiâ”
17.40,
21.25
Ò/ñ
“Ñèëüíiøå
âîãíþ”
04.40 Ôàêòè
10.10 Àíòèçîìái
04.25 Ôàêòè
01.05 Õ/ô “Âåëèêà ñïðàâà”
11.10, 13.20 Õ/ô “Óáèâ÷à øâèäêiñòü” 18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

02.40, 04.45 Äèâèòèñü óñiì!
22.25 Õ/ô “Êðèæàíi ñîëäàòè”
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

00.30 Õ/ô “Ðàáîòîðãiâëÿ”
03.20 Ïðîâîêàòîð
09.10 Õ/ô “Äâà áåðåãè”
13.55 Õ/ô “Êóëÿ â ëîá”
07.05, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”
02.05, 04.50 Äèâèòèñü óñiì!
04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
10.45 Õ/ô “Îñîáèñòå æèòòÿ ëiêàðÿ
16.10 Õ/ô “Íåñòðèìíi 3”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©
02.40 Ïðîâîêàòîð
04.25 Ôàêòè
±·L®¬¹º®ºÚÔ
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
¨±UN}~UUN}\^UÇ
04.20 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

¡ÀÓ«Å¬½·´®¬Ô
Ïàâëîì Êîñòiöèíèì”
04.25 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí
21.25 Ò/ñ “Ñèëüíiøå âîãíþ”
20.20, 22.35 Õ/ô “Ìàìà ìèìîâîëi”
13.35 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ.
04.30 Ôàêòè
22.30 Õ/ô “Ðàáîòîðãiâëÿ”
06.55, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”
23.30 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”
00.35 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
Àïîêàëiïñèñ”
08.50 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

02.50 Ïðîâîêàòîð
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©

18.40
“Ñëiäñòâî
âåäóòü
åêñòðàñåíñè”
06.40,
16.00
“Âñå
áóäå
äîáðå!”
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w

03.35, 02.45 Çîíà íî÷i
20.35, 22.35 “ß ñîðîìëþñü ñâîãî
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©
Êîñòiöèíèì”
05.50, 18.00 Àáçàö
òiëà 3”
05.25, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!”
14.00 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ.
¨±UN}~UUN}\^UÇ
07.20 Õ/ô “Îñiííié âàëüñ”
06.43, 07.59 Kids Time
Àïîêàëiïñèñ”
Ïàâëîì Êîñòiöèíèì”

06.45 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
¨¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}©
13.45 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ.
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
07.10 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
13.20 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ.
Àïîêàëiïñèñ”
18.40 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè” 04.45, 18.00 Àáçàö
¤Çz|~QwUz~\U
Àïîêàëiïñèñ”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
¨¤\gK~KwzxzKÉw\ 05.35, 06.55 Kids Time
19.00 Õòî çâåðõó?
05.40 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
18.00, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”
äiòåé”
18.40, 00.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü
06.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ” 21.00 Õ/ô “Çà áîðòîì”
18.40, 01.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè”
¨±UN}~UUN}\^UÇ³Kz\w
¡ÀÓL¼¬¹ÈÚ'Ô
07.00 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
åêñòðàñåíñè”
Êîñòiöèíèì”
20.35, 22.45 “Âàãiòíà ó 16”
01.00 Õ/ô “Âàæêi ïiäëiòêè”
10.45 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
20.35, 22.35 “Õàòà íà òàòà”
23.10 “Äîíüêè-ìàòåði”

14.30 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”



19.00 Õòî çâåðõó?
04.45, 18.00 Àáçàö
04.35 Õ/ô “Íåâèçíà÷åíà îñîáà”
¡ÀÓ®ºÜ«¾¬¸ºË¾L¹ÈÔ
03.00 Çîíà íî÷i
03.10, 02.55 Çîíà íî÷i
05.35, 06.55 Kids Time
06.10 Õ/ô “Âàíòàæ áåç ìàðêóâàííÿ”
23.00 Õ/ô “Òåðíåð i Õó÷”
05.00, 18.00 Àáçàö
05.40 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
04.45, 18.00 Àáçàö
07.55, 09.00, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà
06.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ” 01.00 Õ/ô “Øòó÷íèé ðîçóì”
05.55, 07.43 Kids Time
05.39, 06.55 Kids Time
ïàðòíåðè”
07.00 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
06.00 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”
05.40 Ì/ñ “Ñiìåéêà Êðóäñ”

08.30 Ðàíêîâèé “Ñâiäîê”
06.50 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ” 06.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ” 10.45 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
10.25, 17.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâè”
04.35 Õ/ô “Çàõàð Áåðêóò”
14.30 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
07.45 Õ/ô “×îãî õî÷óòü æiíêè”
07.00 Ò/ñ “Ùàñëèâi ðàçîì”
¨(}^Kg}z\Éw|\wU©
06.10 Õ/ô “Áåç ñòðîêó äàâíèíè”
10.10 Õ/ô “Ñâåêðóõà-ìîíñòð”
19.00 Õòî çâåðõó?
10.45 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà”
13.45, 15.05, 21.30 Ò/ñ “Åëåìåíòàðíî”
07.55, 09.00, 19.30 Ò/ñ “Êóëàãií òà
12.00 Õ/ô “Îñâiä÷åííÿ”
21.00 Õ/ô “Òåðíåð i Õó÷”
14.30 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
14.45, 19.00, 23.15, 02.30 “Ñâiäîê”
ïàðòíåðè”
14.30 Ò/ñ “Íå ðîäèñü âðîäëèâà”
23.00 Õ/ô “×åðãîâèé òàòî”
19.00 Õòî çâåðõó?
15.40 Ò/ñ “Áîëîòà”
08.30 Ðàíêîâèé “Ñâiäîê”
00.45 Õ/ô “Äîìàøíié àðåøò”
19.00 Õòî çâåðõó?
21.00 Õ/ô “×åðãîâèé òàòî”
23.45 Ò/ñ “Óäàð ó âiäïîâiäü - 4”
10.30,
17.25
Ò/ñ
“Äåòåêòèâè”
21.00 Õ/ô “Ïàñòêà äëÿ áàòüêiâ”
02.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé
22.45 Õ/ô “Âàæêi ïiäëiòêè”
01.45 Ò/ñ “Ïîëiöiÿ Ìàÿìi”
¨(}^Kg}z\Éw|\wU©
23.20 Õ/ô “Äîìàøíié àðåøò”
00.15 Õ/ô “Ïàñòêà äëÿ áàòüêiâ”
02.55 Çîíà íî÷i
13.45, 15.05, 21.30 Ò/ñ “Åëåìåíòàðíî” 03.00 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”
01.30 Õ/ô “Óëþáëåíöi Àìåðèêè”
9
9
14.45, 19.00, 23.15, 02.30 “Ñâiäîê” 03.05 “Ðå÷îâèé äîêàç”
9
¨¥Q{Q~|xK~|}Ny\Ç6|QN©
15.40 Ò/ñ “Áîëîòà”
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ ”Ñïðàâà
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ ”Ñïðàâà
23.45 Ò/ñ “Óäàð ó âiäïîâiäü - 4”
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ ”Ñïðàâà
Äîéëiâ”
Äîéëiâ”
9
01.45
Ò/ñ
“Ïîëiöiÿ
Ìàÿìi”
Äîéëiâ”
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê 06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
03.00 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ ”Ñïðàâà
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê 07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
03.15 “Ðå÷îâèé äîêàç”
Äîéëiâ”
07.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi. Òèæäåíü
03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
¨¥Q{Q~|xK~|}Ny\Ç6|QN©
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê
07.45, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30,
07.30, 21.25, 22.30, 00.55
07.30, 15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ.
07.00,
16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
00.55 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê
Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê
Áþðî çíàõiäîê
9
03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
±UNyK^K|KU~\^wÉ
07.35 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð
Èz^\uK\yNU
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ ”Ñïðàâà
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30,
08.00 Âiêíî â Àìåðèêó
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
Èz^\wKyN
Äîéëiâ”
00.55 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê
È|~Ky^KÇ~K
08.20 Ôàéíå ìiñòî 2017
²QzU|\wK¶y^KÇ~K
06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê ¶\yNUÈz^\uK
09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì
²QzU|\wK¶y^KÇ~K
q\x^U}^K|UÇ
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
Èz^\wKyN
09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà
09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì
09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì
03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
08.30, 17.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í.Ôiöè÷
09.45 Ïðî êiíî
09.30, 17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
09.30, 17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
07.35 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì
q\x^U}^K|UÇ
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
²QzU|\wK¶y^KÇ~K
09.30, 17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
11.45 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”
12.10 “Ãàë-êëiï”
09.00,
00.15
×àñ-Tàéì
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10 Ìåæà ïðàâäè
q\x^U}^K|UÇ
12.35 Ãàëèöüêèé øëÿãåð. Iâàíî09.30,
17.00
Íåïîâòîðíà
ïðèðîäà
11.50 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”
13.10, 02.30 Õiò-ïàðàä
12.15 Ïðî êiíî
Ôðàíêiâñüê
11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà
12.10 “Ãàë-êëiï”
14.00, 01.00 Õ/ô “Æèâèé”
14.00, 01.00 Õ/ô “Çàõèñò Ëóæèíà”
Èz^\wKyN
12.10
Ñîëî
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 03.30
16.40 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”
13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä
13.00,
02.30
Õiò-ïàðàä
13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä
Ïðîâiíöiéíi âiñòi
14.00, 01.00 Õ/ô
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
14.00, 01.00 Õ/ô “Çìîâà”
14.00, 01.00 Õ/ô “Ïðîêëÿòòÿ
17.00 Íåïîâòîðíà ïðèðîäà
“Ñóïåðïîëiöåéñüêèé”
±UNyK^K|KU~\^wÉ
q\x^U}^K|UÇ
íåôðèòîâîãî ñêîðïiîíó”
17.30 Ïðî íàñ
15.50, 18.50 Îãîëîøåííÿ. Áþðî
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
17.30
“Ãàë-êëiï”
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
çíàõiäîê
20.00 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
20.00 Ôàéíå ìiñòî 2017
20.30 Ôàéíå ìiñòî 2017
17.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà
21.25, 22.35, 00.55 Îãîëîøåííÿ.
¶\yNUÈz^\uK
20.10 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð
20.40 Äiì êíèãè
19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ
Áþðî çíàõiäîê
Èz^\wKyN
20.40 Ïðî êiíî
21.30 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð
Èz^\uK\yNU
21.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà
21.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷
q\x^U}^K|UÇ
22.40, 03.55 Õ/ô “Âòîðãíåííÿ íà
21.30 “Ãàë-êëiï”
22.40, 04.00 Õ/ô “Äîãâiëëü”
22.35, 04.00 Õ/ô “Ïîãàíà çâè÷êà”
22.35, 04.00 Õ/ô “Âiêíà íàâïðîòè”
çåìëþ”
22.35, 04.00 Õ/ô “Äîãâiëëü”
02.30 Õiò-ïàðàä
06.35, 08.45, 09.20, 14.00 Ïîãîäà
06.40 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
07.30 Ðàíêîâèé áëîê ïðîãðàì
08.20 Ì/ô “Êíèãà äæóíãëiâ”
08.50 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”
09.30 Êîíöåðò ñèìôîíi÷íîãî
îðêåñòðó K.K Philharmoniker
(Àâñòðiÿ). Kendlinger dirigent
Straub (ñèìôîíi÷íèé îðêåñòð òà
áàëåò)
11.20 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 Íîâèíè
13.15, 23.00 Ïåðøà øïàëüòà
14.05 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
15.35 Ä/ñ “Áîã â Àìåðèöi”
16.40 Ä/ô “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”
17.35 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
18.00 Âiêíî â Àìåðèêó
18.45, 21.30 Âñåñâiòíi iãðè-2017.
ßñêðàâi ìîìåíòè
19.00 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè”
19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
20.30 Âåðåñåíü
21.50 Ò/ñ “Ñåðöå îêåàíó”
22.50 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”
23.30 ×îëîâi÷èé êëóá
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06.35, 08.45, 09.20, 14.00 Ïîãîäà
06.40 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
07.30 Ðàíêîâèé áëîê ïðîãðàì
08.20 Ì/ô “Êíèãà äæóíãëiâ”
08.50 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”
09.25 Àíîíñ äíÿ
09.30 Ò/ñ “Ãðàíä-ãîòåëü”
12.05 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 Íîâèíè
13.15, 23.00 Âåðåñåíü
14.05 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
15.20 Ôîëüê-musiñ
16.40 Ä/ô “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”
A}\z|\wUgKÇ~"
17.35 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
18.45, 21.30 Âñåñâiòíi iãðè-2017.
ßñêðàâi ìîìåíòè
19.00 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ
Àìåðèêè”
19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
20.30 Íàøi ãðîøi
21.50 Ò/ñ “Ñåðöå îêåàíó”
22.50 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”
23.30 ×îëîâi÷èé êëóá

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

06.35, 08.45, 09.20, 14.00, 16.15
Ïîãîäà
06.40 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
07.30 Ðàíêîâèé áëîê ïðîãðàì
08.20 Ì/ô “Êíèãà äæóíãëiâ”
08.50 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”
09.25 Àíîíñ äíÿ
09.30 Ò/ñ “Ãðàíä-ãîòåëü”
11.15 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 Íîâèíè
13.15, 23.00 Íàøi ãðîøi
14.05 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
15.20 Ñâiòëî
16.40 Ä/ô “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”
17.15 Õî÷ó áóòè
17.35 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
18.45, 21.30 Âñåñâiòíi iãðè-2017.
ßñêðàâi ìîìåíòè
19.00 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”
19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
20.30 Ñëiäñòâî. Iíôî
21.50 Ò/ñ “Ñåðöå îêåàíó”
22.40 Ìåãàëîò
22.50 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”
23.30 ×îëîâi÷èé êëóá
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06.40 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
07.30 Ðàíêîâèé áëîê ïðîãðàì
08.20 Ì/ô “Êíèãà äæóíãëiâ”
08.50 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”
09.30 Ò/ñ “Ãðàíä-ãîòåëü”
11.15 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
13.00, 15.00, 18.30, 21.00 Íîâèíè
13.15, 23.00 Ñëiäñòâî. Iíôî
14.05 Ò/ñ “Ëiíiÿ çàõèñòó”
15.20 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi
16.40 Ä/ô “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”
17.15 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ
17.35 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
18.45, 21.30 Âñåñâiòíi iãðè-2017.
ßñêðàâi ìîìåíòè
19.00 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”
19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”
20.30 “Ñõåìè” ç Í.Ñåäëåöüêîþ
21.50 Ò/ñ “Ñåðöå îêåàíó”
23.30 ×îëîâi÷èé êëóá
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ÑÓÁÎÒÀ
19 ÑÅÐÏÍß

ÍÅÄ²Ëß
20 ÑÅÐÏÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

06.35 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
07.20 Ì/ô “Êíèãà äæóíãëiâ”
08.10 Ä/ñ “Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàöóði”
08.55 Ä/ô “Ñàäîâi ñêàðáè”
09.20 Ïîãîäà
09.30 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
A}\z|\wUgKÇ~"
10.40 Õî÷ó áóòè
11.20 Ôîëüê-musiñ
12.25 Ò/ñ “Ñåðöå îêåàíó”
16.45 Áîãàòèðñüêi iãðè
17.30 Êîíöåðò ñèìôîíi÷íîãî
îðêåñòðó K.K Philharmoniker
(Àâñòðiÿ). Die shonsten Opernñhore
18.50 Õ/ô “Äæåéí Åéð”
21.00 Íîâèíè
21.30 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ
22.20 Êíèãà.ua
22.45 Ìåãàëîò
23.00 Áîðõåñ
23.30 Ä/ñ “Áîã â Àìåðèöi”
00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

06.30 Àíîíñ äíÿ
06.35 Ì/ñ “Ìàíäðiâíèêè â ÷àñi”
07.20 Ì/ô “Êíèãà äæóíãëiâ”
08.10 Ä/ñ “Òðàäèöiéíi ñâÿòà Ìàöóði”
08.55 Ä/ô “Ñàäîâi ñêàðáè”
09.20 Ïîãîäà
09.30 Õ/ô “Äæåéí Åéð”
11.50 Òåàòðàëüíi ñåçîíè
±N}QyUUN}\^UÇ
12.30 Ôîëüê-musiñ
14.00 Ä/ñ “Ñàäîâi ñêàðáè”
14.20 Ò/ñ “Ãðàíä-ãîòåëü”
20.30 Ïåðøà øïàëüòà
21.00 Íîâèíè
21.30 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”
22.00 Ä/ñ “Âàãàñi - ÿïîíñüêi ñîëîäîùi”
23.00 Êíèãà.ua
23.30 Áîãàòèðñüêi iãðè
00.25 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”
00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

1+1
07.05, 19.30 ÒÑÍ
08.05 “Ãðîøi”
09.25, 10.25 “Âãàäàé ÿùèê”
11.25, 23.10 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”
12.25 Õ/ô “Òåùèíi ìëèíöi”
16.25, 21.10 “Âå÷iðíié êâàðòàë”
18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà”
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
00.10 “Ðîçñìiøè êîìiêà. Äiòè”
¨oQU^~Uv¤Çz©

1+1
06.10 ÒÑÍ
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
08.00, 02.05 “Çíàé íàøèõ”
09.00 Ëîòåðåÿ “Ëîòî-çàáàâà”
09.40 Ì/ô “Ìàøà i âåäìiäü”
09.50 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”
10.50, 12.00, 13.15, 14.15, 15.15
“Ñâiò íàâèâîðiò-3: Òàíçàíiÿ, Åôiîïiÿ”
16.30 “Ëiãà ñìiõó”
19.30, 05.15 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”
21.00 Õ/ô “Âñå îäíî òè áóäåø ìié”
01.05 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

×

×

06.25 “Ì/ô”
07.20 Õ/ô “Íåáåñíi ëàñòiâêè”
10.00, 02.50 Ä/ï “Àíäðié Ìèðîíîâ. ß
áëèñíó íåïðîõàíîþ ñëüîçîþ”
11.00, 03.40 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
¡ÀÓ¼ºÜ®Ãº®¹L¹±¼¬Á¿ÊÃ´
ñîáàêè”
15.15 Ò/ñ “Äðóæèíà ãåíåðàëà”
19.00, 20.30 Ò/ñ “Äèâàí äëÿ
ñàìîòíüîãî ÷îëîâiêà”
20.00 “Ïîäðîáèöi”
23.20 Õ/ô “Ãðà ó ñõîâàíêè”
01.00 Õ/ô “Ñïèñîê êîíòàêòiâ”
05.00 “Âåëèêèé Áîêñ. Îëåêñàíäð
Ãâîçäiê - Êðåéã Áåéêåð”

08.00 “óÄà÷íèé ïðîåêò”
¨p\}Éw\^K\w©
10.00 “Îðåë i Ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”
11.00 “Îðåë i Ðåøêà. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”
12.00 Õ/ô “Iì’ÿ”
14.10 Õ/ô “Êîõàííÿ çà ðîçêëàäîì”
16.00, 20.30 Ò/ñ “Îñîáèñòi îáñòàâèíè”
20.00, 03.20 “Ïîäðîáèöi”
23.40 “Âåëèêèé Áîêñ. Îëåêñàíäð
Ãâîçäiê - Êðåéã Áåéêåð”
¡ÀÓ¬¹¹L¬·Áº°²±¹¹ËÔ

ICTV
05.00 Ò/ñ “Âiääië 44”
06.30 Äèâèòèñü óñiì!
07.25 Áåç ãàëüì
08.20 Ì i Æ
09.20 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”
12.45 Ôàêòè. Äåíü
13.00 Õ/ô “Àìåðèêàíñüêèé íiíäçÿ”
14.55 Õ/ô “48 ãîäèí”
16.50 Õ/ô “Iíøi 48 ãîäèí”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
20.05 Õ/ô “Òðè äíi íà óáèâñòâî”
22.35 Õ/ô “Áié áåç ïðàâèë”
00.35 Õ/ô “Iñòîðiÿ îäíîãî âàìïiðà”
02.25 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”
03.50 Ïðîâîêàòîð


06.05 “Âñå áóäå äîáðå!”
08.05 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
10.05 “Õàòà íà òàòà”
11.55 “Âàãiòíà ó 16”
13.50 “Äîíüêè-ìàòåði”
¡ÀÓ«Å¬½·´®¬Ô
16.25 Õ/ô “Ìàìà ìèìîâîëi”
19.00 Õ/ô “Íàðå÷åíèé”
¡ÀÓ,®¬¹¬½´·Èº®´Ã³¸L¹ÊÜ
ïðîôåñiþ”


03.00, 02.40 Çîíà íî÷i
05.39, 06.59 Kids Time
05.40 Ì/ñ “Ïðèãîäè Êîòà â ÷îáîòÿõ”
07.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
16.00 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð”
17.40 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð 2”
19.10 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð 3”
21.00 Õ/ô “Çìiøàíi”
¡ÀÓL¼¬¹ÈÚ''Ô
¡ÀÓL¼¬¹ÈÚ'Ô


¨³^Kz|K}}³^\QNUÇ©
05.25 Õ/ô “Ëÿëå÷êà”
07.55 Õ/ô “Ïîâåðíåííÿ “Ñâÿòîãî
Ëóêè”
09.40 Õ/ô “×îðíèé ïðèíö”
11.30, 03.15 “Ðå÷îâèé äîêàç”
13.50 “Ñêëàä çëî÷èíó”
15.30 “Ïåðåëîìíi 80-òi”
17.20 “Ðå÷äîê”
19.00, 02.35 “Ñâiäîê”
19.30 Õ/ô “Ïåðåêëàäà÷êà”
21.20 Õ/ô “Íåáåçïå÷íèé Áàíãêîê”
23.15 Õ/ô “Òðè ãîäèíè íà âòå÷ó”
00.50 Ò/ñ “Ïîëiöiÿ Ìàÿìi”
03.05 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”

ICTV
05.10 Ôàêòè
05.35, 02.25 Ò/ñ “Êîä Êîñòÿíòèíà”
06.25 Ò/ñ “Âiääië 44”
10.10 Õ/ô “Àìåðèêàíñüêèé íiíäçÿ”
12.05, 13.00 Õ/ô “Ìèøà÷å
ïîëþâàííÿ”
12.45 Ôàêòè. Äåíü
14.15 Õ/ô “Òðè äíi íà óáèâñòâî”
16.15 Õ/ô “Áié áåç ïðàâèë”
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið
19.10 Õ/ô “Ìîÿ ñóïåð-êîëèøíÿ”
21.05 Õ/ô “Øèáàéãîëîâà”
23.05 Õ/ô “Åëåêòðà”
00.55 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ”


05.50 “Âñå áóäå äîáðå!”
07.00 “Õàòà íà òàòà”
09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”
11.10 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”
12.05 “Ïîëþâàííÿ”
¡ÀÓ,®¬¹¬½´·Èº®´Ã³¸L¹ÊÜ
ïðîôåñiþ”
14.55 Õ/ô “Íàðå÷åíèé”
19.00 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”
22.50 “ß ñîðîìëþñü ñâîãî òiëà 3”


03.00 Çîíà íî÷i
06.05, 07.59 Kids Time
06.10 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá i êâàäðàòíi øòàíè”
08.00 Õ/ô “Ìié äîìàøíié äèíîçàâð”
10.00 Ì/ô “Çàìáåçiÿ”
11.45 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð”
13.10 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð 2”
15.00 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð 3”
16.45 Õ/ô “Çìiøàíi”
19.00 Õ/ô “Äóæå ïîãàíi ìàòóñi”
21.00 Õ/ô “Ìè - Ìiëëåðè”
23.10 Õ/ô “Ñåêñ-âiäåî”
¡ÀÓL¼¬¹ÈÚ''Ô


¨³^Kz|K}}³^\QNUÇ©
04.45 Õ/ô “Ìiëüéîíè Ôåðôàêñà”
06.05 Õ/ô “Âåðñiÿ ïîëêîâíèêà
Çîðiíà”
07.40 Ò/ñ “Æèòòÿ, ÿêîãî íå áóëî”
10.55 Õ/ô “Ïåðåêëàäà÷êà”
12.45 Õ/ô “Íåâèïðàâíèé áðåõóí”
14.45 “Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó”
15.50 “Ñêëàä çëî÷èíó”
17.20, 03.35 “Ðå÷äîê”
19.00 Ò/ñ “13”
23.00 Õ/ô “Äîáåðìàí”
01.00 Õ/ô “Íåáåçïå÷íèé Áàíãêîê”
¨µKÉw~Uy^wU~K~\{\NzU}©
03.20 “Âèïàäêîâèé ñâiäîê”
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¡ÀÓ«¾´L®½L¶º¯º¸´³¹¬Ü¸ºÔ
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
07.45, 09.50 Áàäüîðèé ðàíîê
È|~Ky^KÇ~K
9
08.40, 23.45 ×àñ-Òàéì
09.00 Ïîâíîòà ðàäîñòi æèòòÿ
06.00 Ïðî êiíî
09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà
06.15, 11.00 Ïðî íàñ
³^wK}^K~NUn\QN}zQ~~\Ç
06.45, 09.15 Áàäüîðèé ðàíîê
(z}\Ç¥U}^{UÇ%^gyK}Q|^K~\{\
07.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi
Ñîáîðó ÓÃÊÖ ì.Òåðíîïîëÿ
07.30, 11.50, 14.20, 16.50, 20.00,
00.00 Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê 11.40 Äiì êíèãè
¡ÀÓ«¾´L®½L¶º¯º¸´³¹¬Ü¸ºÔ 12.00 Õ/ô ”Òðè Ðiçäâÿíi êàçêè”
13.30 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”
q\x^U}^K|UÇ
14.00 Ïîãëÿä çáëèçüêà
09.00, 00.10 ×àñ-Tàéì
14.30 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ
È|~Ky^KÇ~K
Èz^\wKyN
¶\yNUÈz^\uK
10.30 Áëàãà çâiñòêà ç Ðiêîì Ðåííåðîì ¶\yNUÈz^\uK
q\x^U}^K|UÇ
11.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷
17.00 Âiêíî â Àìåðèêó
Èz^\wKyN
12.30, 00.30 Õ/ô “Òiëüêè ïiñëÿ Âàñ” 17.30, 20.30 Ïðî íàñ
14.30 Ì/ô
18.00 Íàøi âiòàííÿ
14.50 Õ/ô ”Òðè Ðiçäâÿíi êàçêè”
19.00, 00.00, 03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi.
16.30 Äiì êíèãè
Òèæäåíü
17.00, 01.30 Õiò-ïàðàä
±UNyK^K|KU~\^wÉ
17.50 Ôàéíå ìiñòî 2017
20.00, 01.00 Îãëÿä ñâiòîâèõ ïîäié
18.00 Íàøi âiòàííÿ
21.00, 03.00 “Ãàë-êëiï”
20.10, 02.30 Ãàëèöüêèé øëÿãåð.
22.15, 04.15 Õ/ô “Çiðêîâèé ÷àñ
Iâàíî-Ôðàíêiâñüê
íåâäàõè”
21.30, 04.00 Õ/ô “Ìèëèé äðóã”
pKyv {Q^/z·^K~yÅz
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До витоків

Добрий спогад про лемків

Ковток повітря з отчого краю

Початок на стор. 1

Так і сталося. «Через сорок років після виселення
ми разом із батьком вперше побували на його рідному подвір’ї та побачили хату, яка дуже добре збереглася, — схвильовано каже Людмила Квасниця.
— Пригадую, як батько, вийшовши з автобуса, заплющив очі та вказав мені, куди я маю йти і де саме
його рідний дім. Біля помешкання, яке покинув сорок років тому, батько плакав. Будинок добротний,
дерев’яний, побудований у 1937 році моїм дідусем,
але, на жаль, не для себе. Там уже давно поселилася
родина польського лісівника. Господиня зустріла нас
насторожено, бо думала, що ми будемо відсуджувати хату, як це, до речі, нині робить дехто з нащадків
жертв депортації. Батько з цього приводу казав: «Вирване старе дерево не приживеться. Пересаджувати
треба лише молоде». Але і в наступні роки господиня, побачивши нас, зачиняла двері та йшла собі геть.
Та коли ми переконали, що нам не потрібна тепер
уже її хата, яку уряд Польщі дозволив їй викупити
у 2004 році, вже лагідніше до нас поставилася. Дозволяє заходити на подвір’я, фотографувати, спілкується з моїми дітьми та онуками, з якими щороку в
середині липня приїжджаємо на всесвітній фестиваль «Лемківська ватра» у село Ждиня Горлицького
повіту (Польща). Це — справжнє свято для моєї душі
протягом останніх 17 років. Мені часом здається, що
я ради цього живу».
Делегація Тернополя
на "Лемківській ватрі",
с. Ждиня, Польща, 2004

Вокальний лемківський ансамбль
"Бескиди", с. Підгородне

У Тернопільському районі лемки компактно
проживають у Лозовій, Соборному, Байківцях,
Великих Бірках та Підгородньому. За статистикою, близько 41105 родин (173 360 осіб) після депортації з рідних земель осіли у 1946-1947 роках на
Тернопільщині. Якщо у 40-50-х роках представника
лемківської народності можна було впізнати за ха-

рактерною говіркою, то нині вже мало хто з них розмовляє нею, а діти, особливо онуки та правнуки, не
знають мови предків. Культуру пісні й танцю лемків
зберігають аматорські співочі й танцювальні колективи району. Серед них — народний аматорський
хор «Конар Лемківщини» будинку культури села
Соборне, створений у 1968 році хормейстером Володимиром Вернеєм. У репертуарі тоді були виключно лемківські пісні («Як я сой заспівам», «Тота жена
файна», «Кед мі пришла карта» та інші). Минали
роки. Колектив показував своє мистецтво жителям
району, області. Самодіяльні артисти бували з концертами по всій Україні та за кордоном, брали участь
у всеукраїнських пісенних конкурсах та фестивалях.
У репертуарі хору «Конар Лемківщини», окрім лемківського фольклору, нині присутні духовна музика,
колядки, українські народні, авторські та повстанські пісні.
Народний аматорський
хор "Конар Лемківщини"

Народний аматорський танцювальний колектив "ГлоріяБай"

Запальний лемківський танець ще можна побачити у виконанні народного аматорського танцювального колективу «ГлоріяБай» будинку культури
села Байківці під керівництвом Лілії Вельган. Молоді
артисти-аматори мають чудові сценічні костюми. Їхнім мистецтвом милувались в усіх куточках України. З творчими поїздками учасники танцювального
колективу побували у Польщі, Болгарії, Німеччині,
Грузії та інших країнах.
Дзвінкий
голосочок
виконавиці лемківських
пісень із села Лозова тринадцятирічної
Уляни
Ковалик зачаровує з першого звуку. Рідні розповідають, що дівчинка почала співати ще у колисці.
Уляна
Бабуся Уляни, Надія Бінч,
Ковалик
уродженка села Вислочок
Сяноцького повіту, в чотирирічному віці разом із батьками була депортована до України та поселилась у Лозовій. Вона переповідала онуці почуті від мами та бабусі розповіді про
чудовий лемківський край по обох схилах величних
Карпат та гордий і щирий народ, який пізнав трагедію насильницького виселення з рідних місць. Уляна
перейняла від бабусі лемківську говірку, навчилася
співати пісень – «Ой верше мій, верше», «Заграйте мі,
гушлі» та інших. У 2012 році Уляна вперше виступила на фестивалі «Дзвони Лемківщини» та зачарувала
публіку своєю безпосередністю та гарним голосом.
Дівчинка навчається гри на фортепіано, бере участь
у пісенному колективі «Божий дар» будинку культури села Лозова, мріє стати професійною співачкою.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».

«Не пущу Леську на гоцки терас, покиль не позбират агрес!»
(з лемківської — «Не відпущу
Лесю на танці сьогодні, поки не
збере аґрус!»), — майже грізно
вимовила тітка Антоніна — мама
подружки Лесі, коли побачила
мене нафарбованою із зачіскою
майже хіппі у стилі кінця 70-х
років минулого століття та почула, що пропоную її дочці піти
ввечері на дискотеку. Біля одного з численних кущів аґрусу, які
росли вздовж огорожі, з сорокалітровим баняком (виваркою)
сиділа Леся та поглядом давала
мені зрозуміти, щоб я йшла сама
до клубу, бо їй через той «агрес»
танців не бачити. Але я любила
Лесю, тому попросила у тітки Антоніни ще один маленький стільчик та допомогла подрузі зібрати весь той аґрус. Пізно ввечері,
пригощаючи нас із Лесею яєчнею
з домашньою ковбасою, цьоця
Тоня, як ми її кликали, вже лагідно
говорила: «Не ходіт, дівочки на
гоцки, сидіт дома. Учитеся кухарити, печи пляцки, бо тото
вшитко в житю ся вам придаст» (з лемківської —
«Не ходіть, дівчатка, на
танці, будьте вдома.
Вчіться готувати,
пекти торти, це
вам у житті дуже
знадобиться»).
Уже
давно
нема тітки Антоніни, а її наука, яку посягали
у дитячі та дівочі
роки, пам’ятається.
Від цієї людини я
вперше почула лемківську говірку. А потім слухала
її, як музику, хоч не завжди все
розуміла дослівно.
Лемки оселилися на Самбірських теренах (Львівська область) одразу після відходу німців під час Другої світової війни
(1944 рік). У моїх рідних Рудках
їх було чимало. Ніколи не чула ні
від кого з них про пережиту трагедію виселення з рідних земель.
Вони, змирившись із долею, тихо
та поступово пускали коріння на
новому місці. Для мене це були
особливі люди, і називали їх таємничим для мене словом – лемки.
Вони були дуже дружними, всі в
70-80-х роках минулого століття
вже будували великі навіть за сучасними мірками двоповерхові
або з мансардою оселі. Коли хтось
«бив фундамент», туди сходились
усі лемки, які жили в Рудках. Яким
чином вони передавали один одному про початок будівництва,
не знаю. Фундамент, стіни та накриття (дах) робили гуртом і дуже
швидко. Місцеві їм у цьому дуже
заздрили, адже самі не були такі
дружні, як лемки.
У лемківських родинах зростало багато дітей. Моя мама Стефанія, 1947 року народження,
єдина дитина у батьків, дружила
з лемками, бо серед них було завжди людно й весело. Усі разом
працювали та їли. Коли дідусь шукав її, бабуся казала: «Я знаю, вона
втекла до лемків».
У лемківських родинах дуже
строго виховували дітей. Хлопці
змалку зналися на столярці, вміли управляти кіньми, а з часом —
машиною, робили дрібні домашні
меблі, їх залучали до будівництва.
Дівчатка рано ставали куховарками, вміли готувати нескладні страви, випікати печиво. Хоча Рудки
були не селом, а містечком, проте
кожна лемківська сім’я мала корову (і не одну), а також свиней і
домашнє птаство — качок, курей,
індиків. У їжі були невибагливими.
Печена або варена бульба з солодким чи кислим молоком були
звичним наїдком. Лемки поступово навчилися готувати місцеві

страви, проте не забували свої.
У дитинстві мені дуже смакувала
лемківська мачанка. Неодноразово просила бабусю Зосю приготувати улюблену страву, проте навіть у неї, дуже вмілої господині,
мачанка була не такою смачною,
як у лемків. Цю страву готували
так. Свіже молоко збивали з яйцями, додавали борошно та на вогні
підігрівали до загуснення. Окремо на шкварках підсмажували
цибулю та з’єднували з підливою.
Підсолювали. Їли зазвичай із хлібом або картоплею.
Заслуговує на увагу і дуже проста, проте смачна страва з кислої
капусти. Її, не відтискаючи, відварювали до м’якості, опісля воду
всю не зливали. Вариво мало бути
ріденьким. Як і в мачанці, окремо
на шкварках підсмажували багато
цибулі та додавали до капусти.
Страву подавали з цілою вареною
картоплею.
Дуже смакували дзядки. Для
цього відварювали картоплю.
Коли вона була наполовину готова, додавали туди кукурудзяне борошно та манку, солили на
смак. Добре вимішували
та
продовжували
варити до готовності. Отримували в’язку масу.
Коли вона трохи вистигала,
руками формували кульки,
які при подачі
заправляли
шкварками. Цю
страву особливо
полюбляли діти.
Лемки дружили між
собою, проте не відганяли
і місцевих людей. Не любили багато говорити. Завжди були у роботі. Але взимку ставали зовсім
іншими людьми. Довгими вечорами, коли в’язали шкарпетки та
светри, розповідали різні історії.
Якщо восени цьоця Тоня могла
насварити за одне лишень яблуко, яке впало, і його вже не можна
було покласти на зберігання, то
взимку щиро виставляла перед
нами великий кошик із духмяними плодами, кожному давала по
невеличкому ножику (цезорику),
і можна було ласувати тими яблуками, скільки душа забажає, ще
й додому давала багато, бо у нас
саду не було.
Спочатку лемки ріднилися
лише між собою. Коли приходив
час дівчині-лемкині виходити заміж чи хлопцеві женитися, то обирали суджених лише серед своїх.
До цього активно долучалися
батьки. Часом дівчина чи хлопець
мали з того приводу свою думку,
проте батьківська завжди переважала. Потім ті діти лише дякували мамі й татові, що нарадили
їм гарну пару.
Лемківську говірку ще до кінця
70-х років ХХ століття було чути у
наших селах та містах, проте поступово вона зникала. Бо дітей у
садочку чи школі ровесники висміювали, коли вони говорили
по-лемківськи. Вчителі так само
активно виправляли їхню мову
на літературну. Навіть старовинні
лемківські народні пісні осучаснювали, тому мало хто може заспівати пісню так, як вона звучала
у первісному варіанті.
Як була малою дитиною (початок 70-х років), то часто чула
в місті чи вдома: «Лемко Славко
казав», «Лемкиня Стефа зробила» і тому подібне. Коли приїхала
наприкінці 2014-го до подружки
Лесі на її 50-річний ювілей у цю
вже дуже велику родину, то ні
лемківської говірки, ні лемківської пісні, навіть натяку на хоч
що-небудь лемківське, на жаль,
не почула. А так хотілося…
Галина ЮРСА.
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Завершення ери Кличків

Бокс

Один із найтитулованіших боксерів світу — 41-річний Володимир Кличко завершив спортивну кар’єру. Вболівальники сподівалися на реванш українця проти
Ентоні Джошуа, але Кличко-молодший відмовився від повторного бою.

«У певний момент життя через різні обставини ми хочемо
підготуватися до нових викликів, — сказав він. — Очевидно,

я не виняток із правил. Роблю
це з хвилюванням, але водночас абсолютно готовий до нових випробувань. Я чекаю й
сподіваюся, що моя подальша
кар’єра, яку я спланував і вже
паралельно почав декілька років тому, стане такою ж успішною, як і попередня. Я став людиною, якою прагнув бути».
Володимир народився в сім’ї

військового. В 14 років почав
займатися боксом. Першу перемогу на міжнародному рівні виборов у 17 під час боксерської
першості Європи серед юніорів.
Світову славу здобув після олімпійського «золота» в надважкій
вазі на Олімпійських іграх в Атланті 1996 року. Перший професійний пояс Кличко-молодший
виборов 2000-го.

Його спортивна кар’єра тривала 27 років. Він був володарем
чемпіонських титулів у важкій
та надважкій вазі за версіями
WBO, IBF, IBO та WBA. Всі свої
пояси втратив 2015-го, коли
програв чемпіонський бій британцю Тайсону Ф’юрі. Загалом
Володимир провів 69 боїв, з
яких 64 виграв, у тому числі 53
нокаутом.

Футбол | Аматорський чемпіонат України

Теребовля хоче в другу лігу

Минулої суботи стартував новий чемпіонат України серед аматорів. Учасників аматорській першості розподілили за територіальним принципом на три групи, в кожній з яких буде зіграно по два кола.
Варто зазначити, що аматорська ліга — це
трамплін для переходу команд у статус професіоналів. Вона цікава, насамперед, тим,
що тут можна спостерігати за повноцінним
формуванням і зміцненням новачків другої
ліги, які в майбутньому можуть піти сходинками вище. Минула першість аматорів
поповнила третій за класом футбольний
дивізіон України волочиським «Агробізнесом», «Львовом», тернопільською «Нивою»,
«Металістом-1925», «Таврією» і «Поліссям».
Цей сезон також обіцяє бути гарячим.
Склад учасників західної групи 1: «Малинськ» (Рівненська обл.), «Хмельницький», «Нива» (Теребовля Тернопільської
обл.), «Калуш» (Івано-Франківська обл.),
«Рочин» (Соснівка Львівської обл.), «Покуття» (Коломия Івано-Франківської обл.),
«Минай» (Закарпатська обл.), «ОДЕК»
(Оржів Рівненської обл.), «Кристал» (Чортків Тернопільської обл.).
Відрадно, що нарешті на орбіті масштабних змагань з’явився представник Закарпаття. Футбольний клуб із села Минай Закарпатського району — доволі цікава й амбітна
команда. В її складі, зокрема, грають такі
імениті і досвідчені півзахисники як неординарний екс-гравець львівських «Карпат»
Михайло Кополовець та вихованець київського «Динамо» Олег Допілка.
Наразі лише два колективи відверто заявляють про намір за підсумками змагань перейти на професійний рівень — чинний чемпіон Тернопільщини теребовлянська «Нива»
(на фото) і соснівський «Рочин». Керівництво клубу з Теребовлі, що минулого сезону
фінішував 6-м серед аматорів, уперше в історії поставило перед нивівцями завдання здобути право виступати серед професіоналів.
«Наша мета — за підсумками цього сезону посісти перше місце в аматорській лізі і
вийти до другої ліги. Іншого результату я не
бачу. Маємо бути найкращими і заслужити на перехід у професійний футбол. Сьо-

Спортивний калейдоскоп
Василь Ломаченко виграв 10-й бій і
втретє захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій
вазі на профі-рингу в Лос-Анджелесі,
впевнено перемігши колумбійця Мігеля Марріагу. Український боксер відправив суперника в нокдаун у 3-му раунді. Вдруге він це зробив у 7-му. У 8-му
раунді команда Марріагу вирішила не
випускати Мігеля на ринг, відповідно
двобій припинили.
Мадридський «Реал» переміг у Суперкубку УЄФА «Манчестер Юнайтед» із рахунком 2:1. Усередині першого тайму мадридці вийшли вперед
завдяки голу Каземіро, після перерви
Іско збільшив перевагу «вершкових».
На 62-й хвилині Ромелу Лукаку скоротив відставання, забивши в дебютному
матчі за манчестерців.
«Олександрія» вперше в історії вийшла до плей-оф кваліфікації Ліги
Європи, здолавши в повторному матчі
завдяки голу Андрія Запорожана з пенальті румунську «Астру» (перший матч
0:0). А донецький «Олімпік» після 1:1
на власному полі поступився на виїзді
грецькому ПАОКу 2:0 і залишив ЛЄ.
Відповідно до результатів жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи
київське «Динамо» зустрінеться з
6-ю командою Португалії «Марітіму». «Олександрія» змагатиметься за
право брати участь у груповому раунді ЛЄ з чемпіоном Білорусі БАТЕ. Перші
поєдинки відбудуться 17 серпня, повторні — 24 серпня.

годні ми вийшли на значно інший рівень
організації тренувального процесу, ігрової
дисципліни. В цьому велика заслуга президента «Ниви» Степана Никеруя. Він одягнув
команду, надав транспорт, учасно і без затримок виплачує заробітну плату. Наразі в
нас немає жодних побутових проблем. Моя
робота — тренувати, а футболістів — виходити на поле і досягати потрібного результату. Звичайно, як і в кожній команді, є
певні проблеми, але в нас вони дуже швидко
вирішуються. На єдину мету працюють усі,
починаючи від водія автобуса, масажиста,
лікаря, адміністратора і закінчуючи президентом. У «Ниві» сьогодні є майже все, що
потрібно професійному клубові.
Степан Никеруй та міський голова Теребовлі Сергій Поперечний добре розуміють,
що таке грати серед аматорів, а що — у другій лізі. Тому вони намагаються робити все
на вищому рівні. Оформляють документацію, планують зробити навіс на стадіоні «Колос». Я завжди кажу: курчат восени
рахують, але з огляду на те, що бачу, впевнений: усі задумки будуть втілені в життя,
адже їх реалізовують люди, фанатично віддані футболу, які зібрали таку ж, як і вони,
команду професіоналів. А ще в Теребовлі
завжди приходить багато вболівальників

на футбол. Я їм за це щиро вдячний і запрошую на майбутні матчі. Сподіваюся,
наша команда тішитиме їх перемогами»,
— зазначив досвідчений наставник теребовлянців, відомий у минулому нападник
тернопільської «Ниви» Ігор Яворський.
Зважаючи на серйозні цілі, клуб із Теребовлі провів значну роботу щодо кадрового
підсилення. Команду поповнили голкіпери
Андрій Кравчук («Зірка» Кропивницький)
та Андрій Гарас («Бережани»), захисник
Андріан Бабич, півзахисники Тарас Червонецький, Тарас Кривий і Сергій Полянчук
(усі з «Тернополя»).
Теребовлянці розпочали новий сезон
в аматорській лізі України нічиєю (1:1) з
«ОДЕКом». Після першого тайму підопічні
Ігоря Яворського поступалися — 0:1, але
змогли відігратися на третій, компенсованій до основного часу, хвилині. Рятівний
гол — на рахунку Михайла Оконського.
13 серпня теребовлянська «Нива» зустрінеться в Чорткові з місцевим «Кристалом».
Результати 1-го туру групи 1: «Калуш» —
«Минай» 2:2, «Нива» — «ОДЕК» 1:1, «Рочин» — «Покуття» 3:1, матч «Хмельницький» — «Кристал» відбудеться 26 серпня.
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Футбол | Трансфери

Найдорожчі футболісти літа-2017
Продовження.
Початок у №31
за 4 серпня 2017-го.
Щойно минулого тижня
«Подільське слово» повідомило, що найдорожчим трансфером цього літа став перехід бельгійця Ромелу Лукаку
з «Евертона» в «Манчестер
Юнайтед» за 84,7 мільйона
євро, як раптом усе змінилося — відтепер найдорожчим
футболістом не лише цього
міжсезоння, а й світу є 25річний вихованець бразильського «Сантоса» Неймар (на
фото), котрий перейшов із
«Барселони» у французький
ПСЖ за шалені 222 мільйони
євро! Його зарплата в новому
клубі становитиме чистими 30
мільйонів євро за сезон. Іще 20
мільйонів євро він отримає бонусом. Термін угоди з бразильцем розрахований до 2022-го
року. За «Барсу» Неймар забив
68 голів у 123-х поєдинках.
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До цього найдорожчим був
француз Поль Погба, який рік
тому перейшов з італійського
«Ювентуса» до англійського «Манчестер Юнайтед» за
105 мільйонів євро. Ось що
про трансфер Неймара сказав
головний тренер ПСЖ Унаї
Емері: «Якщо ми хочемо ви-

грати Лігу чемпіонів, у нас повинен бути гравець з п’ятірки
кращих у світі. Неймар якраз
із цієї категорії». Його думку
продовжив екс-наставник парижан Лоран Блан: «Із гравцем
калібру Неймара ПСЖ може
стати в майбутньому одним із
найкращих клубів Європи».
Віктор Ліндельоф. Із «Бенфіки» в «Манчестер Юнайтед»
за 35 мільйонів євро. Манчестер довго придивлявся до
шведського захисника і нарешті зробив вирішальний хід.
Ліндельоф — хороше підсилення для ненадійної в минулому сезоні оборони команди
Жозе Моуріньйо.
Антоніо Рюдігер. Із «Роми»
в «Челсі» за 35 мільйонів євро.
З виходом із «Челсі» багаторічного капітана Джона Террі,
команді знадобилася додаткова глибина складу в обороні.
Цю проблему наставник «синіх» Антоніо Конте вирішив
купівлею Рюдігера, який чудо-

во проявив себе за 2 сезони в
«Ромі».
Нельсон Семеду. З «Бенфіки» в «Барселону» за 30,5
мільйона євро. Семеду наразі — найдорожче підписання
«синьо-гранатових» 2017-го.
Перспективний
оборонець
спробує вирішити проблеми
каталонців на правому фланзі, які з’явилися після виходу
з команди досвідченого Дані
Алвеша.
Тео Ернандес. З «Атлетіко» (Мадрид) у «Реал» за 30
мільйонів євро. Талановитий
19-річний латераль поповнив
ряди «королівського» клубу.
При цьому «вершковим» довелося заплатити за молодого футболіста значну суму,
оскільки «Атлетіко» не хотів
продешевити,
відпускаючи
свого вихованця в стан найлютішого ворога і головного
конкурента.
Підготував
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Київське «Динамо» зіграло в «суху»
нічию в Полтаві з місцевою «Ворсклою». Перші перемоги в сезоні
здобули львівські «Карпати» (3:1 зі
«Сталлю») і рівненський «Верес» (1:3 з
«Зіркою»). Результати інших матчів четвертого туру: «Шахтар» — «Маріуполь»
3:1, «Чорноморець» — «Олександрія»
2:2, «Зоря» — «Олімпік» 0:2. Трійка лідерів: «Динамо» — 10 очок, «Шахтар»
— 9, «Олімпік» — 8.
Тернопільська «Нива» знову програла на власному полі «Прикарпаттю». Нещодавно суперники зустрічалися в Кубку України, де гору взяли
івано-франківці з рахунком 0:2. Цього
разу долю протистояння в другій лізі
вирішив єдиний гол прикарпатців. Минулої середи «нивівці» зіграли на виїзді
зі «Львовом» 0:0 і наразі займають 6-ту
позицію в турнірній таблиці.
Керівництво ФК «Тернопіль», який
поступився «Агробізнесу» 1:2 і «Поділлю» 0:2, звернулося до підприємців та жителів міста з проханням
надати фінансову підтримку клубу.
Повідомляється, що в теперішніх економічних умовах Тернопільська міська
рада не може самостійно утримувати
команду. «Торік на діяльність «Тернополя» з міського бюджету передбачили 1,5 млн грн, залучалися спонсорські
кошти. Але 2017-й показав: такого фінансування для клубу вже недостатньо» — зазначено у зверненні. Останні
3 сезони «Тернопіль» провів у першій
лізі і лише цьогоріч понизився в класі.
Найбільше досягнення команди —
чвертьфінал Кубка України в сезоні2013/14. Бажаючих допомогти просять
звертатися за тел. (097) 897-19-04.
Стартувало 2-ге коло чемпіонату Тернопільщини з футболу. В
першій лізі «Шумськ» на виїзді сенсаційно переграв «Тривалети» (Кременецький р-н.) 1:3, а «Збараж» у
Скалі-Подільській — місцеву «СкалуАйву» 1:2. В іншому матчі «Копичинці» здолали «Скалат» 3:0.
Лідер вищої ліги Тернопільщини
«Агрон-ОТГ» із Великих Гаїв Тернопільського району підсилився 26річним грузинським опорним півзахисником Георгі Сартанією. Останнім
клубом новачка був «Шкурі» з Грузії.
Ще один представник нашого району
у «вишці» «ДСО-Поділля» змінив головного тренера — замість Володимира Джуглея на цю посаду прийшов
Андрій Гринченко, який з 2016-го грає
за «подолян».
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Такі корисні і смачні боби

Боби відомі людству ще з доісторичних часів. На Русі вони становили недоторканний запас на випадок війни чи
стихійних лих. Боби — найкраще джерело рослинного білка. Вони багаті на аскорбінову кислоту, каротин, вітаміни PP, B1 і B2, кальцій, калій, фосфор, залізо, магній. Мають сечогінну і протизапальну дію, знижують рівень
цукру у крові. Здатні очищати організм від токсинів і солей важких металів, що дуже важливо для жителів екологічно несприятливих регіонів. Їх корисно вживати при захворюваннях нирок і печінки, під час важкої фізичної і напруженої розумової праці. Відвар бобів застосовують для лікування фіброміоми матки. Незважаючи на
те, що боби — дуже цінний продукт, вони протипоказані при подагрі. Також їх забороняється вживати в сирому
вигляді, оскільки в них містяться отрути, що руйнуються під час термічної обробки. Крім того, що боби —
дуже корисний продукт, з них можна приготувати багато смачних страв. Пропонуємо вам кілька рецептів.

Ікра з бобів

Інгредієнти: 400 г відварених зелених
бобів, 2 ст. л. нарізаного кропу, 1 ст. л. нарізаного базиліку, 2 зубки часнику, 1 ст. л.
олії, сіль і перець.
Відварені боби подрібнити в блендері.
Додати кріп, базилік, часник і олію, сіль і
перець за смаком. Ікру подавати на підсмажених шматочках хліба, змащених тертим
плавленим сирком.

пасту. Все добре перемішати і тушкувати
10-15 хвилин на слабкому вогні. Дрібно
розтовкти волоські горіхи. Перед подачею
на стіл посипати горіхами і зеленню.

Боби з сиром

Інгредієнти: 1 склянка бобів, 100 г твердого сиру, 2-3 шт. різнокольорового болгарського перцю, 3-4 зубки часнику, олія, сіль.
Сир порізати на дрібні кубики або натерти на крупній тертці. Додати нарізаний
соломкою перець. Перемішати у салатниці
з бобам, притрусити дрібно нарізаним часником. Заправити олією.

Боби по-мексиканському

Інгредієнти: 1 склянка бобів, 2 ст. л. томатної пасти, 3-4 помідори, 2-3 цибулини,
50 г волоського горіха, сіль, зелень.
До бобів додати дрібно порізані помідори, тушковані з цибулею на олії, і томатну

Боби з курячим філе

Інгредієнти: 1 склянка бобів, 200 г курячого філе, 2 цибулини, 4 зубки часнику, 400 г помідорів, 3 ст. л. томатної пасти, 2 ч. л. меду,
1 ст. л. яблучного оцту, сіль, петрушка.
На олії обсмажити куряче філе, нарізане
кубиками. Додати цибулю і часник. Посмажити ще 4-5 хвилин. Помідори розім’яти виделкою і покласти в сковорідку до філе, додати томатну пасту. Нехай покипить ще 5 хв.
Далі — мед і оцет. Перекласти суміш у
жаростійкий посуд, додати варені боби,

посолити, поперчити і запікати в духовці
20 хв. при температурі 180 градусів. Перед
подачею до столу притрусити петрушкою.

Суп з бобами і печерицями

Інгредієнти: 300-400 г грибів, 1 склянка бобів, 3-4 картоплини, 1-2 цибулини, 1
морквина, 50 г масла, сіль, перець, петрушка, базилік.
Гриби відварити, залити свіжою водою.
Кубиками нарізати картоплю, кружечками
— моркву і цибулю. На вершковому маслі
спасерувати цибулю і моркву. До грибів додати картоплю і відварені боби. Варити суп
15 хвилин. Додати цибулю з морквою. Посолити. Варити ще 5 хвилин. Поперчити і
посипати петрушкою і базиліком.

Телятина з бобами

Інгредієнти: 1 склянка бобів, 0,5 кг телятини, 3 ст. л. олії, 150 г сухого вина, 1
цибулина, 6 зубків часнику, 1 шт. лаврового
листа, 1 ч. л. паприки, сіль, чорний мелений
перець, петрушка.
У казані розігріти олію. Викласти порізане на кубики м'ясо і обсмажити Перекласти м'ясо на тарілку. У казан висипати
нарізану півкільцями цибулю і смажити,

помішуючи, до золотистого кольору. До
цибулі викласти смажене м'ясо, перемішати. Покласти лавровий лист, часник, паприку і влити вино. Посолити і поперчити
за смаком. На середньому вогні довести до
кипіння, тушкувати м'ясо на повільному
вогні 30 хвилин. Викласти в казан варені
боби, тушкувати ще 10 хвилин. Перед подачею на стіл посипати петрушкою, посолити і поперчити за смаком.

Свинина в томатному соусі з
бобами

Інгредієнти: 1 склянка бобів, 0,5 кг свинячої лопатки, 2 ст. л. олії, 1 цибулина, 2
зубки часнику, 400 г томатного соусу, сіль,
петрушка, перець чорний мелений.
Розігріти духовку до 200 градусів. Змастити шматки м'яса олією, посолити і поперчити. Смажити свинину в духовці до готовності (м'ясо має бути рум'яним). Розігріти
1 ст. л. олії й обсмажити нарізану цибулю
з дрібкою солі протягом 5 хвилин. Додати
дрібно нарізаний часник і томатний соус.
Тушкувати 15 хвилин. Додати відварені
боби і готувати ще 10-15 хвилин, долити
трохи води. Викласти в соус м'ясо. Подавати страву гарячою.
Смачного!

Сорока
Видоїла жінка корову та чомусь у хату
заквапилась, дійницю
посеред подвір'я залишила. Прилетіла сорока
і взялася молоко пити.
Виглянула господиня з
хати, побачила злодійку, підкралася нечутно
й хап її за хвоста. Сорока вирвалась, а хвіст
так і залишився в руках
у жінки.
— Хазяйко! Хазяйко!
Віддай мені хвоста! —
благає сорока.
А жінка не віддає.
— Поверни, — каже,
— те молоко, що випила, тоді й хвоста віддам.
Пішла сорока до корови молока просити, а
та не дає.
— Принеси, — каже,

— мені трави, тоді й
молоко буде.
Полетіла сорока на
луки трави просити, а
вони не дають.
— Полий, — кажуть, — нас водою,
тоді й трава наросте.
Полетіла сорока до
водовоза води прохати, а водовоз не дає.
— Принеси,
—
каже, — мені яєчко,
тоді й воду матимеш.
Полетіла сорока до
курочки яєчко просити. Пожаліла курочка
сороку й дала їй яєчко.
Взяла сорока яєчко
й віддала водовозу, а
водовоз їй води дав.
Принесла сорока воду
лукам, а луки дали
сороці трави. Віддала
сорока траву корові, а
корова сороці — молоко. Повернула сорока
молоко хазяйці, а хазяйка їй хвоста. Приладнала сорока собі
хвоста й полетіла в ліс
до своїх батьків.

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

Дитячий майданчик
Фотомить

Лабіринт

Катерина Капчур, 2 роки, село Забойки
Тернопільського району

Лічилки

Ти — метелик,
Я — джмелятко,
Ти — маленький
Я — малятко.
Хто до танцю
Має хист?
Хто найкращий
Танцюрист?
З нас один
На луг летить.
У квітках
Тобі жмурить.
****************************
Лічу, лічу в лічилочку
І зайчика, і білочку,
Ведмедика і коника,
Білесенького слоника.
Заплющу очі залюбки —
Я граюсь з ними в піжмурки.
Лічилочка кінчається —
Хай кожен заховається.

Знайди відмінності

Загадки для кмітливих
У бабусі Даші онук Паша, кіт Пушок, собака Дружок. Скільки у бабусі онуків? (Один)
Термометр показує плюс 15 градусів.
Скільки градусів покажуть два таких термометри? (15)

Сашко витрачає на дорогу до школи 10
хвилин. Скільки часу він витратить, якщо
піде разом з другом? (10 хвилин)
Дитина мого батька, а мені не брат. Хто це?
(Сестра)

