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з минулого
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Проголосують  
за Пенсійну реформу

У вересні парламент в другому читанні буде 
розглядати урядову пенсійну реформу. Якщо 
документ підтримають, нововведення чекають 
на українців, як заявляють у Мінсоцполітики, 
відразу після прийняття реформи.

У жовтні цього року 5,6 мільйона українців 
перерахують пенсії. Більше ніж на 1000 гривень 
розбагатіють 1,1 мільйона пенсіонерів. Надбавку 
від 900 до 1000 гривень можуть отримати 487 
тисяч пенсіонерів, від 700 до 800 гривень — 460 
тисяч. Решті (а це більше 3,5 мільйона українців) 
пенсію підвищать на суму від 50 до 700 гривень.

Формулу розрахунку пенсій змінять, а 
необхідний стаж — підвищать. Наразі кожен 
рік стажу під час розрахунку пенсії множать на 
коефіцієнт 1,35. Уряд планує в рамках реформи 
знизити його до 1. Експерти в сфері пенсійно-
го забезпечення пояснюють: у підсумку розмір 
пенсій для тих, хто ще не вийшов на заслужений 
відпочинок, знизиться, як мінімум, на 25%. Крім 
того, наступного року зміняться й вимоги для 
отримання мінімальної пенсії: потрібно мати не 
менше 25 років стажу. Щороку необхідний стаж 
будуть збільшувати на 12 місяців.

Податок на доходи (15%) для працюючих 
пенсіонерів скасують. Сьогодні приблизно 500 
тисяч працюючих пенсіонерів отримують тільки 
85% від пенсії. Якщо податок дійсно скасують, пів-
мільйона осіб отримають пенсію за жовтень при-
близно на 17% вище. Наприклад, якщо нині пра-
цюючий українець отримує пенсію 2000 гривень, 
з першого жовтня її підвищать до 2352. Уряд пла-
нує виплачувати працюючим на «заслуженому 
відпочинку» повну пенсію. Справа в тому, що згід-
но з 47 статтею закону «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування», працюючі 
пенсіонери мають право тільки на 85% від пенсії. 
Решта — державі. Якщо після зняття 15% у пра-
цюючого пенсіонера залишається менше 1870 
гривень (150% прожиткового мінімуму для не-
працездатних), виплачуватимуть повну пенсію.

старт навчального року  
По-новому

З першого вересня українських школярів 
вже почали вчити за новими методичними вка-
зівками Міністерства освіти. По-перше, вчителі 
отримують повну свободу щодо організації на-
вчання. Першокласникам задавати домашніх 
завдань не будуть. В другому класі їх виконан-
ня має займати не більше 45 хвилин. У третьому 
час на домашню роботу збільшують до 70, а в 
четвертому — до 90 хвилин.

Також традиційну фізкультуру пропонують 
замінити на інші рухливі заняття, наприклад, 
хореографію або плавання. Перевантажува-
ти першокласників — заборонено. Непри-
пустимо давати учням завдання із додаткових 
підручників, зошитів з друкованою основою: 
зафарбовувати малюнки, складати схеми, та-
блиці, виконувати додаткові вправи, писати 
домашні твори тощо, йдеться в листі відомства. 
Більше того, не буде домашніх завдань на ви-
хідні й канікули.

Педагогам доведеться обходитися без оці-
нювання в першому класі. Оцінки з другого по 
четвертий клас дозволяється ставити тільки з 
природознавства, читання, української мови та 
математики.

квоти на мову
Зміни восени прийдуть і в мовну сферу. 13 

жовтня 2017 року набуває чинності закон, що 
встановлює мінімально допустимий відсоток 
передач українською мовою для телеканалів. 

Верховна Рада України проголосувала за вве-
дення мовних квот на телебаченні ще навесні, 
а 6 червня документ підписав Президент Петро 
Порошенко. Згідно із законом, в ефірі загаль-
нонаціональних каналів має бути не менше 
75%, а регіональних — 50% україномовного 
контенту. 

Важливий нюанс законопроекту в тому, що 
вважатися україномовною програма може тоді, 
якщо всі репліки ведучих будуть лунати укра-
їнською мовою. Використання інших мов до-
пускається, наприклад, в репортажах із місця 
подій і в коментарях запрошених спікерів. Крім 
того, фільми і телепрограми, які були виконані 
не державною мовою і не є власним продуктом 
телерадіокомпаній, обов'язково повинні мати 
субтитри українською мовою. До другого читан-
ня врахували нардепи й інтереси кримськота-
тарського народу, національна мова якого буде 
мати такі ж права, як і українська. За невиконан-
ня ухваленого закону передбачено штраф у роз-
мірі 5% від ліцензійного збору. Моніторити мож-
ливі порушення буде Національна рада з питань 
телебачення і радіомовлення. 

курс долара  
ПоПовзе вгору?

«Для досягнення прогнозного рівня, перед-
баченого Мінфіном, — 29,3 гривні в середньому 
протягом року — національна валюта в друго-
му півріччі може знецінитися, як мінімум, до 32 
гривень за долар», — пояснює аналітик Наталя 
Мільчакова. Однак у Центрі Разумкова про-
гноз не такий песимістичний — тут передба-
чають курс близько 27 гривень у другому пів-
річчі, а в «Concorde Capital» припускають, що 
на кінець цього року долар коштуватиме 28,5 
гривні. Сама ж Наталя Мільчакова вважає, що 
вже восени курс долара буде коливатися в меж-
ах 26-28 гривень.

Продовження на стор. 3

   Як осінь-2017  
змінить життя українців?

З настанням календарної осені та початком нового 
політичного сезону на країну чекає низка законодавчих, 

економічних і суспільно значущих нововведень, які 
торкнуться життя практично кожного українця. 
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Офіційне
Керівникам управлінь, відділів райдержадміністрації, директорам підприємств, організацій, 
установ, фермерам, підприємцям, релігійним та громадським організаціям, головам сільських 
та селищних рад, об’єднаних територіальних громад 

ЗВЕРНЕННЯ
Шановні громадяни!
1 жовтня в нашій державі відзначають Міжнародний день грома-

дян похилого віку, що засвідчує глибоку повагу до найстарших пред-
ставників громади. Турбота про людей такого поважного віку — справа 
всього суспільства, адже саме старші люди зберегли для нас найкращі  
національні традиції, навчили долати труднощі та бути достойними своєї 
держави. 

Просимо колективи підприємств, організацій та установ, 
релігійних і громадських організацій не обминути осель мало-
забезпечених громадян, допомогти їм коштами, продуктами 
харчування, одягом, взуттям. 

Своїм благодійним вчинком ми принесемо радість і надію в їхні оселі, зігріємо душі своєю добротою. 
Саме ваша допомога буде проявом милосердя і любові до ближнього. 

Надія БОЙКО, директор Територіального центру соціального обслуговування
 (надання соціальних послуг) Тернопільського району.

Шановні колеги!
Щиро вітаю усіх рятувальників, працівників цивільного захисту з 

професійним святом — Днем рятувальника!
Цього святкового дня хочу побажати усім вам міцного здоров'я, 

всіляких гараздів та побільше життєвих благ і якомога менше три-
вожних викликів.

Нехай мир і злагода панують у ваших домів-
ках, а Господь Бог оберігає вас від усіх негараз-
дів. Спасибі вам за вірність обов’язку, постійну 
бойову готовність до боротьби з незваним ли-
хом. Переконаний, що ви й надалі збагачува-
тимете кращі традиції своєї професії, віддано і 
сумлінно служитимете обраній справі.
З повагою — начальник Тернопільського РВ, підпол-

ковник служби цивільного захисту  Ю. З. ТКачиК.

Уряд продовжив термін 
подання заяв на монетизацію 
субсидій до 1 листопада
 Кабінет Міністрів України вніс зміни до положення про 
призначення субсидій, які передбачають збільшення термі-
ну подання громадянами заяв на монетизацію зекономле-
них субсидій до 1 листопада 2017 року. Таке рішення було 
ухвалено на засіданні уряду.
Міністр соціальної політики 

Андрій Рева під час представлен-
ня проекту рішення пояснив, що 
в чинному положенні щодо при-
значення субсидій передбачено, 
що громадяни мали подати заяви 
на повернення коштів від зеко-
номлених субсидій до 1 вересня.

"В діючому положенні ми перед-
бачаємо, що зекономлена частина 
субсидій виплачується людьми згід-
но з поданими заявами до 1 вересня 
поточного року. До нас надходять за-
яви від громадян, що з об'єктивних 
причин не змогли подати заяви до 1 
вересня. Тому пропонується продо-
вжити термін подачі таких заяв до 1 
листопада поточного року", — ска-
зав Андрій Рева.

 Також, за його словами, чин-
ним положенням про субсидії 
передбачено неперепризначення 
на наступний термін субсидії, 
якщо є прострочена заборгова-
ність терміном понад два місяці 
на суму більше 340 грн.

"У нас є звернення багатьох 
людей, які кажуть, що вони не ви-
знають цю заборгованість, оскіль-
ки є спір між ними і житлово-
комунальними підприємствами. 
В такому випадку, в разі подачі до 
суду на вказану суму заборгова-
ності, до вирішення питання по 
суті ми цю заборгованість не бе-
ремо до уваги і перепризначаємо 
субсидію на наступний термін", 
— додав міністр.

Актуально

Фінляндія готова залучати 
інвестиції у сферу 
виробництва енергії з відходів
Голова Державного агентства з енергоефективності та енер-
гозбереження України Сергій Савчук провів переговори з 
представниками фінської компанії «Ferroplan» (https://www.
ferroplan.fi/en/main/), яка спеціалізується на реалізації еколо-
гічних проектів  з переробки відходів та очистки води.

 Наразі компанія вивчає можливості встановлення в українських 
містах сміттєпереробних заводів з подальшим виробництвом енергії. 
Такі проекти будуть надзвичайно корисні громадам, адже вирішува-
тимуть екологічні та енергетичні проблеми. Водночас, для інвесторів 
важливим питанням залишається рентабельність та окупність вста-
новлення подібних об’єктів.

«Щоб підвищити привабливість цих проектів та зміцнити бізнес-
зв’язки двох країн, уряд Фінляндії розробив умови вигідного креди-
тування компаній під гарантування фінансової компанії «Finnvera» 
(https://www.finnvera.fi)», — розповіли представники компанії та за-
певнили, що робота фінського бізнесу на таких умовах дасть змогу 
пришвидшити виконання підписаного цього року меморандуму про 
співпрацю України та Фінляндії у сфері відновлюваної енергетики.

У свою чергу, С.Савчук запевнив у значному потенціалі використан-
ня відходів для виробництва енергії: «Із 10 млн т відходів в країні мож-
на виробляти 3,5 млн Гкал тепла та 1170 млн кВт*год електроенергії в 
рік. Це дасть змогу щорічно заміщувати 700 млн м3 газу».

Крім цього, агентство розробило фінансову модель заводу з пе-
реробки 350 тис. т відходів в рік та виробництва енергії. Потужність 
об’єкта становитиме 4,5 МВт електроенергії та 41 МВт тепла. Такий 
проект потребуватиме 41 млн євро інвестицій. Якщо проект реалізо-
вувати на вигідних умовах кредитування, передбачених урядом Фін-
ляндії, то його окупність буде привабливою.

За результатами зустрічі сторони домовилися продовжити співпра-
цю та проаналізувати як фінські, так і українські економічно вигідні мо-
делі встановлення потужностей з переробки відходів та виробництва 
енергії. Надалі агентство опрацює можливості реалізації таких проек-
тів з мерами різних українських міст.

Петро Порошенко порушить 
питання миротворців на 
Генасамблеї ООН

Несподіваною заявою про миротворців на Донбасі Путін 
намагається відвернути увагу США від надання Україні 
летальної зброї.

Наприкінці тижня українська 
делегація на чолі з Петром По-
рошенком відправиться до Нью-
Йорка на засідання 72-ї сесії Гена-
самблеї ООН, яка відкрилася 12 
вересня. Порядок денний візиту 
дуже насичений: від переговорів 
із керівництвом ООН та США 
про можливість розгортання на 
Донбасі миротворчої місії, до на-
дання Україні летальної зброї. За-
вдання максимум — домогтися 
розгляду нашої резолюції про 
«блакитні каски» ООН на сході 
України, заблокувавши, таким 
чином, схожу резолюцію росі-
ян. Більше того, експерти вважа-
ють, що заявами про допуск на 
Донбас миротворців Путін хоче 
зірвати плани Вашингтона про 
надання Україні летальної зброї, 
продовжуючи гру в «нас там не-
має» і «ми на Донбасі лише спо-
стерігачі». І тут ще одне головне 
завдання української дипломатії 
— нагадати Заходу, хто насправ-
ді агресор, і чому так важливо, 
щоб «блакитні каски» отримали 
допуск саме до кордону. 

Виступ українського Прези-
дента на сесії Генасамблеї запла-
новано на 20 вересня.

А ось Володимира Путіна не 
буде. Замість нього на сесії ви-
ступить голова російського МЗС 
Сергій Лавров. 

Миротворці на Донбасі. У Ва-
шингтоні Москва зосередиться на 
просуванні своєї резолюції щодо 
миротворців на Донбасі. Згід-
но з документом, який опинив-
ся у розпорядженні російських 
ЗМІ, Кремль пропонує створити 
озброєну стрілецькою зброєю 
місію ООН для захисту спостері-
гачів СММ ОБСЄ. Кістяк цієї мі-
сії, на думку РФ, мають складати 
росіяни. І головний нюанс — такі 
збройні миротворці не будуть до-
пущені до російсько-українського 
кордону, що критично важливо 
для Києва.

Спочатку Кремль говорив про 
допуск «блакитних касок» лише 
на лінію розмежування. Але піс-
ля телефонних переговорів із 

канцлером Німеччини Ангелою 
Меркель Путін запропонував роз-
містити миротворців і «в інших 
місцях, де СММ ОБСЄ проводить 
свої інспекційні поїздки». По суті, 
миротворці отримають доступ до 
гарячих точок, де можливі спала-
хи конфлікту, і в місця відведеної 
техніки. Також, судячи з повідо-
млень російських ЗМІ, які посила-
ються на текст резолюції, Москва 
пропонує допустити миротворців 
на Донбас на півроку після повно-
го відведення сил і техніки від 
лінії зіткнення. Але головне, на 
думку Кремля, що склад місії має 
бути узгоджений з Києвом і пред-
ставниками «ДНР»/«ЛНР».

Багато країн, за словами ко-
лишнього посла США в Україні 
Стівена Пайфера, скептично по-
ставилися до пропозиції Москви 
щодо миротворців. Хоча, за пові-
домленнями авторитетних амери-
канських і європейських видань, 
ініціативою Кремля дуже заціка-
вилися в Вашингтоні та Берліні, 
запропонувавши навіть часткове 
скасування санкцій в разі успіш-
ної реалізації ініціативи.

Стівен Пайфер сумнівається, 
що Путін дійсно зацікавлений у 
мирному врегулюванні ситуації 
на Донбасі. По-перше, за його сло-
вами, в якості умови розміщен-
ня миротворців він назвав роз-
ведення сил, а також відведення 
важких озброєнь. «Мінськ-2 за-
кликає саме до цього, однак його 
положення продовжують зали-
шатися невиконаними (а остан-
нього перемир'я бойовики не 
дотримуються — авт.). По-друге, 
Путін запропонував, щоб ман-
дат на розміщення миротворців 
діяв протягом 6 місяців, а це не-
реалістично короткий термін для 
конфлікту, який триває вже чет-
вертий рік. Крім того, ці сили бу-
дуть лише захищати спостерігачів 
ОБСЄ. По-третє ... Пєсков сказав, 
що Києву слід обговорити пи-
тання з лідерами «ДНР»/ «ЛНР», 
повторивши фіктивну історію — 
сьогодні у неї вірять хіба що най-
відданіші глядачі телеканалу RT 
— про те, що Росія не є частиною 
цього конфлікту», — пише в своїй 
авторській статті для The National 
Interest Стівен Пайфер.

Україну пропозиції Росії ка-
тегорично не влаштовують. По-
перше, «блакитні каски» ООН ма-
єть обов'язково отримати доступ 
до кордону, через який Москва 
регулярно перекидає бойовикам 
техніку, своїх солдатів і «гумкон-

вої». По-друге, у складі місії не 
повинно бути росіян. І по-третє, 
мандат і склад місії ООН вже точ-
но не буде узгоджуватися з бойо-
виками «ДНР»/ «ЛНР». 

За словами експертів, Путі-
ну важливо увійти в образ 
миротворця, тому Москва і 
виходить з ініціативами по 
Північній Кореї, Донбасу. 
«Це — тактичний зигзаг, 
оскільки незрозуміло, як 
будувати відносини із За-
ходом. А Трамп так і не впо-
рався із заборонами і про-
тивагами американської 
демократії — не виправдав 
російських сподівань. По 
суті, вони (окуповані тери-
торії Донбасу — авт.) Путі-
ну не потрібні, з предмета 
торгівлі вони перетвори-
лися на  тягар», — зазначає 
керівник програми «Росій-
ська внутрішня політика та 
політичні інститути «Мос-
ковського центру Карнегі 
Андрій Колесников.

Летальна зброя. Обговорить 
українська делегація у Вашинг-
тоні і питання надання Україні 
летальної зброї. Як заявила віце-
прем'єр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції Іванна 
Клімпуш-Цинцадзе, Україна — за 
крок від відповідного рішення Бі-
лого Дому.

Дійсно, на відміну від часів 
президентства Барака Обами, 
питання про надання Україні, на-
приклад, «Джавелінів», активно 
дискутується в Держдепі і Пента-
гоні. Але питання ще не виноси-
лося на розгляд Ради нацбезпеки, 
яка має схвалити або відхилити 
ініціативу, перш ніж її підпише 
Дональд Трамп. 

Більше того, за словами екс-
пертів, тут є ще один цікавий 
нюанс. «Мирна» ініціатива Пу-
тіна про миротворців на Донбасі 
може бути спрямована саме на 
те, щоб підірвати надання Украї-
ні летальної оборонної зброї. Та-
кою своєю ініціативою, за слова-
ми аналітика Інституту світової 
політики Миколи Бєлєскова, Пу-
тін міг дати додаткові аргументи 
противникам надання Україні 
зброї в американському уряді, 
або навіть прихильникам, які 
можуть сказати: «Дамо якийсь 
час, подивимося, якою буде іні-
ціатива Путіна» — зазначив ана-
літик. 
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Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план на 2017 рік для 
«Укрзалізниці», який передбачає непідняття тарифів на пасажир-
ські перевезення до кінця року. Таке рішення уряд прийняв у середу 
13 вересня. «Безумовно, без підвищення якості послуг на залізнич-
них перевезеннях, розмов про підвищення тарифів на пасажирські 
перевезення бути не може. Треба шукати кошти на оновлення скла-
ду, але це слід робити за рахунок жорсткої боротьби з корупцією», 
— сказав віце-прем'єр Павло Розенко. Водночас фінплан передба-
чає 22% підняття тарифів на вантажні перевезення з 1 жовтня.

В період з 1 липня 2016 року по 1 серпня 2017 року розмір що-
місячної премії окремим категоріям осіб сержантського складу 
збільшувався двічі. З 1 липня 2016 року — на 750 грн, а з 1 серп-
ня 2017 року — ще на 350 грн. «Міноборони приділяє значну увагу 
покращенню соціальних стандартів для сержантів бойового складу 
Збройних сил України, а також військовослужбовців, які проходять 
службу в умовах підвищеного ризику для життя», — повідомив за-
ступник директора департаменту фінансів Міністерства оборони 
України, полковник Сергій Галімський.

Керівництво міжнародного аеропорту Київ (Жуляни) впевнене, 
що лоукостер Ryanair літатиме в їхній аеропорт. Про це розпо-
вів голова ради директорів аеропорту Денис Костржевський. «Ми 
завжди готові до переговорів із будь-якою авіакомпанією, в тому 
числі і з Ryanair. Я думаю, що рано чи пізно ірландський перевізник 
здійснюватиме рейси і в аеропорт «Жуляни». Принаймні ймовір-
ність цього дуже велика. Ми знайдемо формулу, що влаштовує і нас, 
і Ryanair», — заявив він. Нагадаємо, 10 липня на офіційному сайті 
лоукосту з’явилося повідомлення про те, що Ryanair йде із України 
через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інф-
раструктури України та посадовцями аеропорту «Бориспіль».

Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету но-
міналом 5 гривень, присвячену 500-річчю Реформації. Поча-
ток релігійно-суспільного руху в Європі (XVI – середина XVII ст.) 
пов'язують із виступом німецького реформатора, доктора богослов'я 
Віттенберзького університету Мартіна Лютера, який у 1517 році 
оприлюднив свої знамениті 95 тез, що були націлені проти практи-
ки продажу індульгенцій (звільнення від гріха, дароване Церквою) 
та наголошували, що людина досягає «спасіння душі» (або «виправ-
дання») не через Церкву та її обряди, а за допомогою віри, дарованої 
їй безпосередньо Богом. За інформацією НБУ, вплив Реформації на 
українських землях виявився у демократизації Церкви, наближенні 
її до народу, процесі створення національних шкіл, друкарень, пере-
кладу Біблії та богослужбових книг живою українською мовою.

Відтепер, не виходячи з дому, можна замовити біометричний 
паспорт через Інтернет — за допомогою системи iGov (https://
igov.org.ua/service/176/general). Вона дає змогу записатися в елек-
тронну чергу та замовити біометричний закордонний паспорт у 
10-ти областях і в столиці, заповнивши на сайті електронних послуг 
анкету й оплативши всі квитанції. Загалом же до системи iGov під-
ключено 111 населених пунктів України, зокрема у Дніпропетров-
ській, Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тер-
нопільській, Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях. 

Сервісні центри МВС вперше опублікували усі питання тестів з 
ПДР. На сайті головного сервісного центру МВС оприлюднили нові 
питання тестів з варіантами відповідей, усі їх можна завантажити 
безкоштовно. Окрім того, там працює безкоштовний онлайн-тест 
24/7, за допомогою якого кожен водій може перевірити власні зна-
ння. Так, лише за два місяці на ньому зареєструвалося 40 425 грома-
дян. Загальна кількість спроб скласти тест — 926 519, з них успішна 
кількість спроб — 251 668. 

Російську мову вилучили з переліку навчальних предметів, із 
яких у 2018 році проводитиметься ЗНО. Про це йдеться в нака-
зі Міносвіти № 1103. Згідно з документом, у переліку на наступний 
рік затверджено 11 предметів: українська мова і література, історія 
України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська 
мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.
До слова, наказ вже набув чинності.

Тернополянка Олександра Струмчинська нещодавно шокувала 
українських користувачів соцмереж заявою про те, що її попе-
редній проект «Ukrainians» згортається, адже інвестори з незро-
зумілих причин припинили його фінансування і дали «червоне світ-
ло». Однак на цьому завзята дівчина не зупинилася. Вже сьогодні 
вона активно працює над новим проектом «ЄСвоє», і вже 29 верес-
ня команда професіоналів обіцяє презентувати результати роботи у 
Тернополі. За словами ж розробниці «ЄСвоє», ця мережа функціону-
ватиме не лише для спілкування, перегляду відео- чи кінофільмів, з 
її допомогою можна буде розвивати власний бізнес.

На Тернопільському ставі змагатимуться дракони — на озері 
відбудуться змагання на Кубок ТНЕУ «Університетська морська 
миля» з веслування на драгонботах. Спортивне дійство відбудеть-
ся 20 вересня 2017 року й триватиме з 14 до 18 год. в акваторії ставу 
між «Острівком закоханих» та пристанню теплоходів. Захід приуро-
чений до Міжнародного дня студентського спорту. Драгонбот, або ж 
«дракон» — велике каное, з головою дракона і хвостом. Попереду 
сидить барабанщик, який б'є у великий барабан, задаючи ритм вес-
лярам. Двадцять веслярів сидять по десять з кожного боку.

22–24 вересня у Тернополі відбудеться перший гастрономічно-
націоналістичний фестиваль «СС (Сала і самогону)». Його органі-
зовують місцеві ресторатори. Упродовж трьох днів свято тривати-
ме на Театральному майдані. У торговому містечку продаватимуть 
українські національні смаколики. Паралельно на сцені виступати-
муть запрошені гості, артисти та гурти, які обіцяють створити для 
тернополян та гостей міста незабутній настрій. Детальну інформа-
цію про фестиваль можна знайти у соцмережі https://www.facebook.
com/TenopilFest/

Новини | Коротко про головне

Українська освіта:  
втеча з минулого
Нова освітня реформа має наблизити Україну 
до європейських стандартів
Минулого номера «Подільське слово» повідомляло, що парламент ухвалив базовий За-
кон України «Про освіту», що запускає в нашій країні повномасштабну освітню рефор-
му. Нині зосередимося на основних новаціях, які він передбачає.
Повернення «дванад-
цятирічки»
Давно назріло перезаванта-

ження української освіти, яка за-
стрягла в радянському минулому 
з його залізними методами фор-
мування особистості, фабричним 
принципом «усі мають бути одна-
кові» і безглуздим підходом, коли 
дітей змушували заучувати ве-
лику кількість інформації, не по-
яснюючи, як нею користуватися і 
навіщо вона взагалі потрібна.

Загалом Закон України 
«Про освіту» покликаний га-
рантувати перехід до євро-
пейської моделі, розширити 
автономію шкіл і забезпечити 
фінансову прозорість у їх ді-
яльності. Нагадаємо, докумен-
том установлено, що навчання 
учнів за 12-річною програмою 
для початкової освіти (4 роки) 
розпочнеться з 1 вересня 2018-
го; для базової середньої (5 ро-
ків) — з 1 вересня 2022-го; для 
профільної середньої (3 роки) 
— з 1 вересня 2027-го.

При цьому діти не втратять рік, 
адже навчання на бакалавра для 
більшості спеціальностей скоро-
чується до 3 років. Запровадження 
12-річного навчання дає можли-
вість функціонування трирічної 
середньої профільної школи, де 
діти фактично готуватимуться до 
вибору майбутньої професії. Їх не 
мучитимуть вивченням усіх пред-
метів, адже можна буде обирати 
дисципліни відповідно до  зді-
бностей. Учні отримуватимуть, 
насамперед, уміння застосовувати 
знання на практиці.

Ще одним позитивним кроком 
є розширення автономії серед-
ньої школи в розумних межах, що 
дасть змогу зробити навчальний 
процес гнучкішим. А підвищення 
зарплат учителям стимулюватиме 
випускників педагогічних вишів 
іти працювати в школу. Щоправ-
да, жодні кількісні зміни в освіті 
нічого не варті без якісних. Тому, 
аби справді покращити стано-
вище освіти в Україні, необхідно 
мотивувати дітей учитися, зро-
бити навчальний процес легким і 
цікавим.

Українська мова 
в пріоритеті
Закон «Про освіту» зміцнює і 

розширює вивчення української 
мови в школах. Він, зокрема, пе-
редбачає: мовою освітнього про-
цесу в Україні є державна мова. 
Водночас представникам корінних 
народів і нацменшин гарантується 
право на навчання рідною мовою. 
Разом із цим кількість предметів, 
які викладатимуть українською, 
має поступово збільшуватися.

Документ закладає нову систе-
му мотивації та підвищення ква-
ліфікації вчителів, зокрема добро-
вільну сертифікацію — перевірку 
педагогів на володіння предметом, 
навички спілкування з дітьми та 
використання сучасних методик 
навчання. Стимул для роботи 
— 20% надбавки за успішне про-
ходження сертифікації і 10% за 
кожну кваліфікаційну категорію 
до зарплати, яку планують збіль-
шити до чотирьох прожиткових 
мінімумів (у середньому до 6,5 
тисячі гривень). Водночас учителі 
зможуть самостійно розробля-
ти програми й обирати місце та 
форми підвищення власної ква-
ліфікації. Уряд закладає в проект 
Держбюджету-2018 поступове 
підвищення зарплатні педагогам 
на 25%.

Згідно з документом, директо-
рів шкіл, котрі зможуть самостій-
но призначати своїх заступників і 
педагогічний склад, обиратимуть 
на конкурсних засадах (щонай-
більше на дві 6-річні каденції). 
Це має забезпечити притік мо-
лодих і прогресивних освітніх 
кадрів на керівні посади. Кожен 

навчальний заклад муситиме 
оприлюднювати інформацію про 
надходження коштів та їх ви-
користання. Відповідно, батьки 
бачитимуть, скільки і на що дер-
жава витрачає гроші, та контро-
люватимуть використання своїх 
благодійних внесків.

Зі слів міністра освіти і науки 
України Лілії Гриневич, для фі-
нансування освітньої реформи 
з держбюджету наступного року 
знадобляться 3 мільярди гривень, 

які потрібні, насамперед, для 
підвищення зарплат учите-
лям і кваліфікації педагогів.

Попереду - щоденна 
сізіфова праця

Робота над Законом Укра-
їни «Про освіту» тривала три 
роки. Член колегії  Міністер-
ства освіти і науки Сергій 
Горбачов назвав його страте-
гічним рухом у правильно-
му напрямку, компромісом, 
балансом різноманітних ду-

мок та інтересів, тому й не дивно, 
що він став предметом гострих 
дискусій. Однак не всі поділяють 
позитив від ухвалення цього до-
кумента.

Своєю чергою, директор «Цен-
тру тестових технологій і моні-
торингу якості освіти» Віктор 
Громовий вважає, що Закон Укра-
їни «Про освіту» лише надає певні 
можливості освітній спільноті ви-
користовувати ті чи ті інструменти 
для запуску процесу реформуван-
ня освіти знизу, а для повноцінної 
реформи необхідно ще багато що 
зробити. Не варто впадати в ейфо-
рію, радить екс-очільник Україн-
ського центру оцінювання якості 
освіти Ігор Лікарчук, зазначаючи, 
що «крім прийняття закону, ще 
потрібна щоденна сізіфова праця, 
спрямована на його імплемента-
цію».

Звичайно, за рік іще нічого сут-
тєво не зміниться, але те, що пар-
ламент нарешті запустив освітню 
реформу, вже вселяє надію. Тепер 
головне — розумно розвинути за-
пропоновані зміни.

андрій ОМЕЛЬНиЦЬКиЙ.

Реформи

Як осінь-2017 змінить життя українців?
Продовження, початок на стор. 1

При цьому ризиком може стати, наприклад, відмова 
Міжнародного валютного фонду або інших міжнарод-
них фінансових організацій надавати кредити Україні. 
Інший сценарій — падіння світових цін на зерно, ме-
тали й інші експортні товари України, а також падіння 
світової ціни на нафту, що може негативно вплинути на 
попит зарубіжних імпортерів на українські товари. 

заПровадять  
абонентну Плату за газ

У меморандумі з МВФ, який підписали Президент, 
прем'єр, міністр фінансів і голова НБУ, Україна взяла 
на себе зобов'язання у вересні, до початку опалюваль-
ного сезону, розділити газовий тариф на дві складові: 
ціна блакитного палива як товару і вартість розподілу. 
Фактично, це означає запровадження абонентної пла-

ти на блакитне паливо. НКРЕКП планувала зробити це 
до кінця травня цього року. Відповідну постанову вже 
було прийнято, але після критики з боку прем'єра рі-
шення відстрочили.

Запровадження оплати за потужність (абонпла-
ти) — питання вирішене законом. Наразі чиновники 
обговорюють, як її рахувати. Якщо за діючою методи-
кою, яку планували впровадити ще в квітні цього року і 
яка до цих пір залишається єдиною затвердженою, все 
залежить від максимальної потужності лічильника, то 
в новій постанові пропонують більш вигідні для спо-
живача умови.

Близько 70% українських сімей використовують 
газ тільки для приготування їжі. Газова плита спожи-
ває в середньому 1,2 кубометр на годину. А пропускна 
здатність лічильника G1,6 – 2,5 кубометри. Лічильни-
ка з меншою потужністю не буває. Тобто, українець за 
старою методикою міг використовувати потужність 1,2 
кубометра на годину, а платити як за потужність 2,5. У 
новій методиці пропонують для всіх, у кого з газових 
приладів є тільки плита, вважати за потужністю не 
2,5 кубометра, а 1,2 куба. Так, родина, яка витрачає 
п'ять кубометрів газу на місяць, нині платить 34,3 
гривні, а за новою методикою буде платити 41,48 
гривні (30 гривень за газ і 11,48 гривні абонплати).

Підготувала Лілія КУЛЕНич
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Агробізнес

17 вересня (неділя), 14:00

на «СВЯТО ФАЙНИХ МРІЙ»
у с. Августівка Козівського району Тернопільської області

Завітайте з родиною на незабутнє фестивальне дійство від 
Компанії «МРІЯ Агрохолдинг» — «СВЯТО ФАЙНИХ МРІЙ»! 

На вас чекають безкоштовне частування, ярмарок народних 
умільців та майстер-класи ремесел (гончарство, ковальство та 

ін.), виставка сільгосптехніки і дегустація малини.
Для ваших діток «СВЯТО ФАЙНИХ МРІЙ» організовує  

веселі  розваги — атракціони, конкурси, анімацію, а також 
зоокуточок і кінні прогулянки.  

Разом з дітьми-підлітками ви можете також відвідати  
спортивну зону зі скеледромом, фрізбі, стрільбою з лука.

Протягом фестивалю діятиме пластовий  
наметовий табір із вечірніми пісенними ватрами,  

лицарською та авіаційною ділянкою.
Окрім того, на святі від «МРІЇ» — гастрономічні конкурси, 

виступи місцевих фольклорних колективів  
та багато інших цікавинок!

На завершення фестивалю «СВЯТО ФАЙНИХ МРІЙ» — 
запальний агро-рок-концерт від легендарного гурту

LOS COLORADOS

Місце проведення дійства — ягідний кооператив «Файна 
поляна», с. Августівка Козівського р-ну Тернопільської обл.

Робота на селі: ТОВ «Агрокомплекс»

Запрацював цукровий завод

Майже два десятки літ очо-
лює високорентабельне, фінан-
сово та економічно міцне ТОВ 
«Агрокомплекс» у Тернопіль-
ському районі здібний агроме-
неджер Григорій Пінязь. Тільки 
від реалізації сільгосппродукції 
рослинництва тут отримують до 
70-ти мільйонів гривень. Напо-

внює касу товариства і продаж 
молока. Його понад  2-3 тонни 
щодня відправляють на Терно-
пільський молокозавод. За ра-
хунок вільних обігових коштів 
цього року  придбали імпортну 
техніку на суму 25-27 млн грн — 
три потужних зернозбиральних 
комбайни «Клаас», два трактори 
«Джон Дир», два культиватори, 
два оприскувачі. Перекрили 2,5 
тис кв. м даху складських при-
міщень у Дубівцях, Добриводах, 
Івачеві, Великому Глибочку.

 Щороку на експорт із ТОВ 
«Агрокомплекс» відправляють 
14 тисяч тонн зерна та кукуру-
дзи.

— Нині вирішили залучи-
ти більше місцевих жителів до 
роботи в господарстві. Вже 170 
осіб, переважно молодь, працю-
ють у нашому сільгосптовари-
стві, — каже його керівник Гри-

горій Пінязь. — Вони, особливо 
механізатори, будівельники, 
тваринники, головні спеціалісти 
галузей, мають гідну оплату пра-
ці. На території колись занедба-
ної тракторної бригади в Івачеві 
відкриваємо млин, а також лінію 
з переробки пшеничних, ячмін-
них, кукурудзяних, перлових 
круп. Триває монтаж нового ви-
сокопродуктивного обладнання. 
Створюємо необхідні виробничі 
площі, забезпечуємо належні 
умови праці, формуємо штат  
працівників у кількості 20 чоло-
вік. У Великому Глибочку десять 
років простоював цегельний за-
вод. Відновили це виробництво 
майже з нуля. Тут працювати-
муть  на постійній основі 30 жи-
телів цього села та сусідніх. До-
бробут і благополуччя у сім’ях 
— один із наших пріоритетів. 

Ярослав БачиНСЬКиЙ.

У першій декаді вересня розпочали новий виробничий сезон цукрові заводи Терно-
пільщини, зокрема ТОВ «Радехівський цукор».
— Працює цукроварня в смт Заводське на 

Чортківщині, — каже в. о. директора департамен-
ту агропромислового розвитку Тернопільської 
облдержадміністрації Володимир Стахів. — Вона 
зобов’язалася переробити 1 млн 700 тис. тонн со-
лодких коренів. З основними постачальниками 
цукросировини заздалегідь підписали договори. 
Обговорили план транспортування і графік забез-
печення цукрового заводу Чорткова. Найпотуж-
нішим сучасним заводом, де повністю проведена 
модернізація згідно з європейськими технологія-
ми та світовими стандартами виробництва, є ТОВ 
«Радехів-цукор» у Чорткові. Тут встановлені ав-
томатизовані лінії з виробництва сухого жому, 
діють виробничі лабораторії, де досвідчені спеці-
алісти визначають, зокрема, вміст цукру в коре-
нях. Комп’ютеризовані всі робочі процеси авто-
матичних ваг, забезпечено безперебійну роботу 
автотранспортного парку, навантажувальних та 
розвантажувальних механізмів. За добу тут пере-
робляють до 9 тисяч тонн солодких коренів. Також 

здійснено благоустрій території заводу, заасфаль-
товано усі під’їзні шляхи до нього. 

Тим часом потужні агрокомпанії, сільгосппід-
приємства, фермерські господарства у Гусятин-
ському, Підволочиському, Тернопільському райо-
нах у структурі посівів значно розширили площі 
під цукровий буряк. Що ж, сподіваємося на гарні 
врожаї і вдосталь цукру.

Ярослав БачиНСЬКиЙ.

Делегація з Тернопільщини презентувала 
експортний потенціал краю на іранській виставці 

Виставка

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна разом із місцевими підприємцями представив на Другій спе-
ціалізованій виставці Ірану кращі приклади експортного потенціалу краю — охолоджену м'ясну продук-
цію, фрукти та ягоди, кондитерські вироби, освітлювальні прилади, меблі з натурального дерева.

Разом із очільником краю у Києві перебуває делегація, до якої увійшли представники місцевих під-
приємств: приватного акціонерного товариства «Агро-Продукт», фермерського господарства «Гадз», 
ТОВ «Гольскі Світ Компані», ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра», ТОВ «Тернопільська меблева фабрика», 
ПП «Песа», ПАТ «Птахофабрика Тернопільська».

Мінагрополітики:  
завершується посів озимого ріпаку
Станом на 12 вересня в Україні цією культурою уже засіяно 728 тис. га  
(94% до прогнозних 777 тис. га).
Також триває посів озимих 

культур на зерно під урожай 
2018 року — засіяно 535 тис. га, 
або 7% до прогнозних 7,2 млн 
га, у тому числі:

— озимої пшениці та трити-
кале — 503 тис. га (8% до 6,1 млн 
га);

— жита — 20,0 тис. га (12% 
від 161 тис. га );        

— ячменю — 12,0 тис. га (1% 
від 926 тис. га).

Продовжується збирання 

зернових та зернобобових куль-
тур, яких вже зібрано 38,0 млн 
тонн з 9 млн га (68% до 14,6 млн 
га) при врожайності 38,4 ц/га.

Зокрема, у розрізі культур 
зібрано:

— ранніх зернових та зер-
нобобових культур — 37,5 млн 
тонн з 9,7 млн га (100%) при се-
редній врожайності 38,8 ц/га;

— гречки — 104 тис. тонн з 92 
тис. га (50% від 183 тис. га) при 
врожайності 11,3 ц/га;

— проса — 58 тис. тонн з 41 
тис. га (72% від 57 тис. га) при 
врожайності 14,4 ц/га;

— кукурудзи — 230 тис. тонн 
з 54 тис. га (до збирання — 4,5 
млн га) при врожайності 42,3 ц/
га.

Водночас проводиться під-
готовка ґрунту під посів озимих 
культур.

Наразі підготовлено 6,9 млн 
га, або 86% до прогнозованих 
площ (8,1 млн га).

Уряд ухвалив концепцію 
держпрограми розвитку 
фермерства
 Кабінет Міністрів України схвалив представлену Міністерством 
аграрної політики та продовольства України концепцію державної 
програми розвитку фермерства в Україні, яка спрямована на розви-
ток малого й середнього бізнесу на селі. 
Представляючи основні орієнти-

ри програми, заступник міністра 
аграрної політики та продоволь-
ства Максим Мартинюк зазначив, 
що за умов підвищення ефективнос-
ті фермерських господарств держа-
ва додатково може отримувати до 
1,5 млн тонн врожаю. А реалізація 
програмних положень дозволить 
за три роки в 5 разів збільшити кіль-
кість робочих місць на селі, щороку 
на 10% оновлювати парк техніки, 
збільшити площі посівів під органіч-
ні культури та наростити кількість 
тваринних комплексів. 

Інструменти підтримки пропо-
нується розділити на дві групи — 
фінансові й земельні. Причому в 
фінансові включити здешевлення 
кредитів, агрострахування, а також 
запровадження дотацій для нових 
фермерських господарств. 

Куратором виконання програми  
стане заступник міністра з питань роз-
витку фермерства. Окрім того, перед-
бачається, що профільний заступник 

також буде опікуватись питаннями 
сільськогосподарської кооперації.

На посаду заступника міністра 
агрополітики з питань підтримки 
фермерства й розвитку сільських те-
риторій пропонується призначити 
Віктора Васильовича Шеремету, 
віце-президента Асоціації ферме-
рів і землевласників України.

Довідково
Віктор Васильович Шеремета на-

родився 2 січня 1963 р. у с. Весняне, 
Поліського р-ну (Київська область). 
Закінчив Українську сільськогоспо-
дарську академію у 1989 р., за спеці-
альністю «Зоотехніка» (кваліфікація 
— зооінженер).

Коментуючи представлені іні-
ціативи, Володимир Гройсман за-
значив: «Наше завдання — макси-
мально використати цей ресурс. І я 
гарантую повну підтримку фермер-
ства. Програма дій є, кошти теж є 
— ми забезпечимо 1 млрд грн».

На часі
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Це — розповідь про долі людей, які прожили  мученицьке 

життя і були безневинно закатовані фашистським режимом 

з 1941 по 1943 роки на території села Великий Глибочок. 
У них відібрали життя, хоча робили вони добру справу, бо будували друге по-

лотно залізничної колії «Львів — Тернопіль». Ми, нинішнє покоління, повинні дя-

кувати і пам’ятати про тяжку ручну працю тих мучеників. Ще в дитинстві я з за-

хоплено слухав розповідь свого рідного дядька Сагайдака Миколи Микитовича 

про табір військовополонених, в  якому він був, і єврейське гетто у згаданому селі. 

Думаю, що доля не даремно привела мене в це село у 1966 році. Тоді ще жили 

люди, які бачили звірства, що відбувались у часи війни. Мав можливість записати 

їх спогади-свідчення, які підтверджують розповіді мого дядька. Подав інформацію 

про почуте до книги «Історія міст і сіл УРСР», але там написали декілька слів лише 

про табір полонених, а про гетто — ні слова. 

Недавно знайшов щоденник мого дядька, який записав 

коротко про побачене і пережите ним в ці страшні роки. 

Думаю, що спогад людини, яка перебувала  в таборі смерті, 

буде для нас достовірною картиною утримання в’язнів у 

німецьких таборах.
Мирон СаГаЙДаК,  

завідувач народним історико-меморіальним музеєм  

Ярослава і Слави Стецьків в с. Великий Глибочок.

Свідки з Великого Глибочка, які є на світлинах, бачили мучеників німецького табору 
смерті  і єврейського гетто в селі Великий  Глибочок  1941-1943 роках.
Їхні спогади підтверджують розповідь Миколи Сагайдака, оригінал якої ми пере-
дали в музей голокостув Ізраїлі. Представники цієї держави побували на місцях, 
описаних очевидцями, обіцяли поставити там пам’ятники. На жаль, ці місця вже 
забудовані, згідно з рішеннями сесій сільської ради. 

Марія Сагайдак приїхала з братовою Парасковією і синами Михайлом та Богданом, 
їхніми дітьми на місце, де запланували будувати ясла-садок. На цьому місці в парку 
під березами лежить брат Марії — Бартош Стефан. На вимогу сім’ї Сагайдаків, 
будинок ясел-садка збудували на 3 метри далі від поховань полонених, та все ж на 
їх могилах облаштували дитячий майданчик. Згідно з архівними даними, тут по-
ховані 2000 чоловік. Євреїв знищено 980 осіб.

Спогади очевидців

Омелян Соколовський. Марія Мул і Мирон Сагайдак (автор цієї публікації).

Петро Вакула. Павло Турчин, який 
визволив  з полону 
Миколу Сагайдака.

Ярослав Ординас.

Зі щоденника в’язня табору  
для військовополонених  
у Великому Глибочку 

Трагічні сторінки історії нашого краю

"Коли настали осінні холоди, то нас нім-
ці перевезли товарним вагоном у Великий 
Глибочок, що біля Тернополя. Сказали, що 
будемо жити у будинках графа Плятера. 
Ми зраділи, що будуть належні умови для 
життя, бо у  Млинівцях жили під голим не-
бом. Та марною була наша радість, бо посе-
лили нас у графських конюшнях, де було вже 
багато полонених  червоноармійців різних 
національностей. 

Спали люди на соломі, що була розсте-
лена на землі. Тут я знайшов свого швагра 
Бартоша Стефана, який був призваний в 
армію з мого села Заруддя, що на Зборівщи-
ні, в 1941 році. Він також потрапив у полон 
у Зборівськім воєнкоматі, так, як і я, коли 
німці напали на місто Зборів. Наступного 
дня нас повели на роботу в місцеву каме-
ноломню, що на горі Товтри. Там стояли 
великі машини, що мололи камінь на ще-
бінь. Щоразу до тих млинів під’їжджали 
вагонетки і їх завантажували щебенем. Ці 
вагонетки тягнули євреї, які були у єврей-
ському таборі у Великому Глибочку. Вони не 
звикли до важкої роботи, бо були представ-
никами інтелігенції Тернопільської області. 
Коли євреї йшли на роботу, то співали піс-
ню: «Наш Гітлер  злоти, навчив нас робо-
ти, раз два, три». На місці нашої роботи 
був великий камінь, десь до 5 метрів за-
ввишки. На  його вершині стояли два німці 
з автоматами і стежили за робітниками. 
Хто знеможений впав на землю, то могли 
пристрелити його. Було і таке, що євреї 
не змогли втримали вагонетку, яка везла 
щебінь на залізничну колію, і потрапили 
під колеса цієї вагонетки. На залізничній 
станції В. Глибочка перевантажували ще-
бінь на платформи і розвозили по земляних 
насипах нового полотна другої колії, бо до 
війни у Тернопіль було прокладене одноко-
лійне полотно. На прокладенні другої колії 
працювали військовополонені. Від тяжкої 
праці і голоду люди гинули. Їх ніхто не хо-
ронив, а просто засипали мерців землею на 
тих насипах. Було і таке: якось восени при-
везли буряки на залізничну станцію, то на 
одну фіру напали полонені і з’їли майже всі 
буряки. Потім комендант табору розстрі-
ляв, кого бачив, за напад на фіру з буряками. 
Євреї були також напів голодні і просили в 
нас хліба, якого нам було замало. Коли євреї 
йшли з каменоломні до табору, то несли в 
капелюхах щебінь, щоб посипати подвір’я 
табору, а ввечері комендант виганяв їх з 
бараків і змушував розрівнювати босими 
ногами щебінь. Мені єврей Омар показував 
свої ноги, що були у великих ранах. Казав, 
якщо хто впав непритомний, то його зразу 
вішали на шибениці, яка стояла на подвір’ї. 
Той щебінь був червоний від крові. Комен-
дантом табору (гетто) був Прамар, а його 
заступник — Таманік. Ще поганіші справи 
були з єврейськими жінками і дітьми. Їх 
також жахливо мордували. Жили вони в 
панському палаці (де зараз поліклініка і лі-
карня). Кожного ранку жінки чули постріли 
з револьвера — то вбивав офіцер для розва-
ги дітей. Діти брали один одного за руки і 
ходили хороводом, а офіцер стояв у середині 
хороводу і рахував до десяти. На котру ди-
тину припало десяте число, то вбивав. Це 
місце було навпроти головної дороги села і 
дверей палацу. Одна єврейка якось випадко-
во побачила, що діялось у дворі, і наробила 
крику, а офіцер крикнув до неї, що завтра 
буде такий хоровод з ними.

На другий день почали десяткувати жі-
нок, про це мені розповів Омар. Таку про-
цедуру проводив цей офіцер, вбиваючи одну 
жінку щодня протягом двох років. В нашо-
му таборі був також такий офіцер, худий 
і високого зросту, в окулярах. Кожної неділі 
приходив до бараку (конюшні), де ми були, 
відчиняв наші двері і стріляв, у кого бачив, 
по 4-5 чоловік. Ми не раз бачимо, що він іде, й 
біжимо до других дверей, а він, пригнувшись 
під вікном, побіг до дверей, біля яких ми його 
не чекали.Від виснажливої праці на будові 
залізничної колії і недоїдання десятками 

гинули полонені, потім ще кинулась страш-
на хвороба — тиф. Біля табору викопали 
великі рови, які кожного ранку заповнювали 
померлими полоненими, а потім рови по-
сипали вапном. З євреями німці зробили ще 
страшнішу розправу. Їх вивели разом з жін-
ками на панський лан (Лози) в той час, коли 
цвіла гречка. Вони думали, що їх вигнали 
пастися, деколи таке вже було, але хтось 
перший побачив внизу викопану велику яму, 
дрова біля неї і бочки з мазутом. Не вага-
ючись, цей єврей, що побачив яму, крикнув 
польською мовою: «Браття, втікайм!» Всі 
почали розбігатися в різні сторони, а охо-
рона відкрила автоматну стрільбу. Одних 
вбивали, а інших гнали до ями. Люди падали 
у яму, хто підстрелений, а хто живий. Зра-
зу ж вилили поліцаї в яму мазут і вкинули 
дрова, потім запалили. Вбитих звозили фі-
рами до ями. Останнім до ями прийшов мо-
лодий лікар, що перев’язував рану поліцаю, 
з ним була ще молоденька медсестра. Вони 
міцно обнялись і вскочили у вогонь. Мені про 
цю подію розповів один поліцай, якого звали 
Степан. Він не міг отямитись від побаче-
ного. 

Тепер розповім про свою долю. Я якось дав 
знати в своє село Заруддя про те, де пере-
буваю. Наш священик Павло Коваль і дяк 
Турчин Павло взнали про це і поїхали у Ве-
ликий Глибочок, щоб домовитися з німець-
ким капеланом про моє визволення. Турчину 
Павлу легше було говорити, бо він родився 
в Австрії і знав німецьку мову. Мене лікар 
табору списав, наче я помер через тиф, і ви-
несли мене в трупарню (колишню графську 
кузню). На другий день мої сільські сусіди 
Дзьордзьо Андрій і дяк Турчин Павло, при-
їхали возом до табору з труною. Поклали 
мене в труну і вивезли з табору. Німці мали 
право віддати мертвого полоненого, якщо 
він не був військовим, а я був взятий в по-
лон у військкоматі як їздовий, що привіз 
призовників, у перші дні війни. Мого шваґра 
Бартоша Стефана я похоронив у табірній 
ямі, бо військових полонених віддавати на 
поховання додому було заборонено. Додому 
приїхав з бородою, ледве стояв на ногах, а 
німець із сусідської хати побачив мене і хо-
тів убити, бо думав, що я єврей. Коли при-
йшла червона армія, в 1944 році, то мене 
репресували, мовляв, що я був у німецькому 
таборі і чомусь живий повернувся додому. 
Заслали на каторгу на Сибір, в Кемеровську 
область. Я привіз додому список полонених 
з усіх сіл Зборівського району, десь до 60 чо-
ловік, майже всі вони загинули і лежать в 
ровах біля табору. З 2-х тисяч чоловік, що 
були в таборі, коли мене забирали звідти, 
залишалось живих кілька десятків.

Я написав коротку інформацію про жор-
стоке поводження з людьми. Якби описати 
всі страхіття, що пережив у німецькому та-
борі полонених і в сибірських гулагах, то мож-
на видати книгу на 500 сторінок.

Раб Божий Миколай Сагайдак, 
року народження 1905 від Різдва Христового".
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Служу народу України!
Пам'ятьСлова вітання та вдячності лунали для  

44-ї окремої артилерійської бригади
8 вересня 44-та окрема артилерійська бригада оперативного командування "Захід", що 
дислокується у Тернополі, відзначила третю річницю від дня створення.

День народження  
у тернопільських нацгвардійців
78-у річницю створення військової частини 3002 Національної гвардії України від-
значили у Тернополі. Урочистості з нагоди свята відбулися на оновленому плацу 
11 вересня. Привітати особовий склад прийшли представники влади, духовенства, 
громадськості, керівники силових і правоохоронних структур області, військовий 
оркестр 44-ї окремої артилерійської бригади, а також рідні та друзі армійців.

Героям слава!
У селі Велика Лука 10 вересня 2017 року відбулося уро-
чисте відкриття пам'ятної дошки Герою України Івану Ві-
тишину та освячення хреста на могилі Січових стрільців.
Участь у заході взяв голова Тернопільської районної державної 

адміністрації Олександр Похилий. Священнослужителі відправили 
молебень. Художні колективи виконали патріотичні пісні.

Навчальні збори військово-
зобов’язаних запасу
Представники Великогаївської ОТГ беруть участь 
у навчальних зборах військовозобов’язаних запасу 
Збройних сил України 

Відповідно до розпоряджен-
ня начальника Генерально-
го штабу від 27.07.2017 року 
№ 501/4/М 2059, в Україні 
проводять навчальні збори 
військовозобов’язаних запасу 
на базі військових частин бойо-
вого складу ЗСУ.

Так, 29-го серпня на на-
вчальні збори відбули: Олег 
Кохман, Ігор Глива, В’ячеслав 
Чаповський, Борис Сеник, 
Євген Карандасьов та Юрій 
Баб’як.

За інформацією Тернопіль-
ського міськрайонного війсь-
ккомату, вказані збори трива-
тимуть тридцять днів; учасники 
військових навчань отримають 
практичні та теоретичні нави-
чки у тактичній, стратегічній, 
фізичній підготовці, виконанні 
бойових завдань та ін.

Великогаївська сільська 
рада щиро бажає усім учас-

никам навчальних зборів 
військовозобов’язаних запасу 
успішного їх проходження та 

повернення додому.

Формування 44-ї ОАБ відбувалося з вересня 
2014 року на базі військового полігону Міжнарод-
ного центру миротворчості та безпеки (м. Яворів 
Львівської області, в/ч А4150) та 184-го навчально-
го центру (с. Старичі Львівської області, в/ч А2615). 
Артилерійську бригаду створювали з нуля. З почат-
ку 2015 року військова частина отримала постійне 
місце дислокації у Тернополі на базі фондів розфор-
мованої у 2013 році 11-ї гвардійської артилерійської 
бригади. 

— З січня 2015-го наша артилерійська бригада 
дислокується у Тернополі. Основою особового скла-
ду є військовослужбовці, призвані в рамках третьої 
хвилі мобілізації. Нині у частині несуть службу вій-
ськовослужбовці за контрактом та солдати строкової 
служби. Строковики  виконують завдання з охорони 
об’єктів військової частини. В зоні проведення анти-
терористичної операції бригада перебуває з початку 
листопада 2014 року, — нагадав історію відновлення 
частини та початок її діяльності т. в. о. командира 
бригади, підполковник, начальник штабу військо-
вої частини Олександр Машковський.

На свято до канонірів завітали керівники області, 
голови районних державних адміністрацій, духо-
венство,  військовослужбовці, котрі служили у час-
тині, ветерани, волонтери та місцеві мешканці. Під 
час урочистостей грамотами, відзнаками «За службу 
Україні» та цінними подарунками  нагороджені кра-
щі військовослужбовці. Також присутні хвилиною 
мовчання вшанували героїв-артилеристів, які за-
гинули, виконуючи завдання у зоні АТО. Командир 
частини, капелани, офіцери, гості поклали квіти до 
Стели загиблим воїнам.

— Колишній режим робив усе, щоб знищити 
Збройні сили України,  зробити нашу державу слаб-
кою та незахищеною, вразливою перед зовнішнім 
агресором. Сьогодні ЗСУ — це по-справжньому на-

родна армія, а ця військова частина є яскравим при-
кладом відродження та становлення українського 
війська, яке з кожним днем міцнішає, виявляючи 
небачений героїзм, захищаючи незалежність та су-
веренітет нашої держави, — зауважив голова Тер-
нопільської РДА Олександр Похилий, який разом 
із головою ОДА Степаном Барною та очільником 
облради Віктором Овчаруком взяв участь в уро-
чистостях.

Загалом у боях із сепаратистами в зоні АТО заги-
нули десять військовослужбовців частини. Також 66 
бійців представлені до державних нагород, 10 з них 
— посмертно. Нині ж підрозділи військової части-
ни продовжують перекривати танконебезпечні на-
прямки в Луганській області та можливі напрямки 
прориву противника. А високий рівень ефективнос-
ті роботи української артилерії військовослужбовці 
гаубичного дивізіону довели під час Дебальцевської 
операції та боїв за Донецький аеропорт.

— Ми маємо усвідомлювати, що відповідальність 
за відновлення Збройних сил України є пріоритетом 
державної політики на наступні роки. Розвиток еко-
номіки, покращення життя наших людей буде лише 
за умови, якщо у нашій країні пануватимуть мир і 
спокій, — наголосив під час вітального слова Степан 
Барна.

Після офіційної частини присутнім продемон-
стрували артилерійську техніку й озброєння, розпо-
віли про військову службу за контрактом. Спеціаль-
но для гостей заходу відбулися і показові виступи 
українського козацтва з мечами і шаблями та з руко-
пашного бою. А завершилося святкування концер-
том гурту "Фа-мажор" і тернопільської співачки Юлії 
Angel.

Лілія КУЛЕНич.

ВЧ 3002 створили у 1939 році, 
вона належала до Галицького 
з’єднання внутрішніх військ. Її бій-
ці — це учасники війни в Афганіс-
тані та ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. 1991-го осо-
бовий склад цього підрозділу од-
ним із перших прийняв військову 
присягу на вірність Україні.

Голова Тернопільської облас-
ної державної адміністрації Сте-
пан Барна зазначив, що військо-
ва частина у Тернополі виявила 
особливий героїзм за три роки 
українсько-російської війни.

— Низько вклоняюся кожному 
з тих хлопців, які поклали своє 
життя за територіальну ціліс-
ність та незалежність рідної землі. 
Більш як 90 загиблих — ціна, яку 
заплатило Тернопілля за те, щоб 

мати мирне небо над головою, — 
наголосив Степан Барна. 

Сьогодні майже 50% військових 
частини служать за контрактом. 
Решта — строковики. 19 військо-
вослужбовців нині перебувають 
у зоні проведення АТО. За період 
війни на сході України ВЧ 3002 
провела більш ніж 15 ротацій, по-
над 40 її армійців були відзначені 
державними нагородами. Варто 
зазначити, що, окрім своїх щоден-
них завдань, військових залуча-
ють до конвоювання підсудних і 
до охорони громадського порядку 
в Тернополі, Львові, Ужгороді та 
Рівному.

— Ви — наша гордість. Ваша 
професія, нарешті, стала пре-
стижною, ваша форма на вулицях 
викликає у громадян повагу. Сьо-

годні найбільшим досягненням 
суспільства, влади, військовос-
лужбовців є Збройні сили Укра-
їни, які загартовані в боях, про-
йшли вишкіл,  бойові дії. Тому ми 
щиро вдячні вам за те, що з пер-
ших днів конфлікту на сході ви 
виконуєте бойові завдання, забез-
печуєте мирне небо, щоб усі наші 
громадяни могли працювати, на-
вчатись і розвивати Україну. Тож 
нехай ваша служба буде легкою, а 
небо — мирним, — побажав голо-
ва Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації Олександр 
Похилий. 

Кращих військовослужбовців 
за віддану та сумлінну службу від-
значили почесними грамотами, 
подяками та подарунками.

Лілія КУЛЕНич.
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Семінари
Пам'ять

Традиції

Приймав  
хлібосольний Баворів
Традиційно в останню неділю літа у Баворові святкують 
День села, який приурочують успішному закінченню 
жнив. Староста Баворова та Застав’я Надія Салабай цей 
день вважає своєрідним підсумком хліборобської праці. 
А він — доволі значний, тому свято у Баворові вдалося 
на славу. Місце проведення прикрасили національною 
символікою, калиною, плодами поля, саду та городу. 

Вже 10 років у Борщівському краї 
яскравими барвами «цвітуть» вишиванки

Старший сержант Вітишин Іван 
Васильович народився 14.09.1976 
року в с. Велика Лука. Був мобілізо-
ваний, військову службу проходив 
у 81-й окремій аеромобільній бри-
гаді. Учасник АТО. Кіборг Вітишин 
загинув 21 січня 2016 року, обо-
роняючи новий термінал аеропор-
ту Донецька. Указом Президента 
України №282/2015 від 23 травня 
2015 року «за особисту мужність і 
високий професіоналізм, виявле-
ні у захисті державного суверені-
тету та територіальної цілісності 
України, вірність військовій при-
сязі» нагороджений орденом «За 
мужність» ІІІ ступеня (посмертно), 
Указом Президента України №12 
від 15 січня 2016 року нагороджений відзнакою «Народний Герой 
України» (посмертно). Нагороджений нагрудним знаком «За оборо-
ну Донецького аеропорту» (посмертно). Похоронений на сільсько-
му кладовищі в с. Велика Лука.

Вокальний жіночий колектив із Баворова та Застав’я  
(мистецький керівник Михайло Зелений).

Громаду вітали староста Баво-
рова та Застав’я Надія Салабай, 
начальник відділу культури, 
молоді та спорту Великогаїв-
ської об’єднаної територіаль-
ної громади, до якої належать ці 
села, Степан Гуля, директор Ба-
ворівської ЗОШ І-ІІІ ст. Микола 
Костик. Далі звучали патріотичні 
твори, українські пісні у виконанні 
вокального колективу під орудою 
Михайла Зеленого, виступав ди-
тячий танцювальний ансамбль, 
вокалісти з Баворова та Застав’я. 
Гарний настрій присутнім дару-
вали ведучі дійства Христина 
Шайнюк та Уляна Сеньків.

А господині — Любов Голо-
вата, Любов Дерлиця, Оксана 
Мричко, Галина Болдижева час-
тували сельчан і гостей запашним 
борщем, пампушками з часником, 
салом, смаженою картоплею, на-
ливочкою та іншою смакотою. До 
ночі були танці.  

Начальник відділу культури, 
молоді та спорту Великогаїв-
ської об’єднаної територіальної 
громади Степан Гуля, староста 
сіл Баворів та Застав’я Надія 
Салабай, директор Баворівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Микола Костик на 
святкуванні Дня села.  

Організатори свята села у Баворові вдячні за допомогу ферме-
рам Анатолію та Павлу Бучинським, Миколі, Івану та Надії Мрич-
кам, майстрові Степану Зваді, завідуючим клубами Баворова та 
Застав’я Любові Дерлиці та Світлані Сеньків, усім, хто долучився 
до проведення дійства.

Галина ЮРСа – ТРР «Джерело». Фото Валентини Вовк.   

10-й ювілейний обласний фольклорно-
мистецький фестиваль «Борщівська ви-
шиванка» відбувся 9-10 вересня у Борщові. 
Цьогоріч міністр культури України Євген 
Нищук своїм наказом присвоїв святу статус 
Всеукраїнського. 
На дійство зібралися гості з усієї України, приїха-

ли також іноземні делегації з Литви та Польщі. Зага-
лом відвідали захід близько десяти тисяч людей. Для 
кожного з них упродовж двох днів тут було розваг на 
будь-який смак: виставки, майстер-класи, концерти, 
презентації, конференції, поетичні читання, дефіле, 
дегустації тощо. А найголовніше — виставки сучас-
ного вишиття та вишиття з бабусиних скринь із різ-
них куточків району. Унікальні вироби можна було не 
лише приміряти, а й купити. За словами майстринь, 
українська вишиванка — це душа народу, а борщів-
ська вишиванка — одна з найкращих, це — генетич-
ний код нації, який має свою давню історію та непо-
вторний стиль.

— Справжня борщівська вишиванка має бути ви-
шита на домотканому полотні чорними нитками, які 
переплітаються з вишневими та зеленими барвами. 
Але це лише допоміжні кольори, основним залиша-
ється чорний. Тому її і називають чорно-борщівською 
сорочкою, — розповідає вишивальниця Віра Тесля.

Ще однією унікальною особливістю свята 
є проведення в його рамках гастрономіч-
ного фестивалю борщу «Борщ-їв», який 
відбувається тільки на Борщівщині. Госпо-
дині із 69-ти сіл району пригостили гостей 
50 видами смачного українського борщу, 
приготованого за унікальною рецептурою. 
Окрім того, відвідувачі фестивалю мали 
можливість поласувати пампушками, 
варениками, салом, голубцями та іншими 
національними смаколиками. Виручені під 
час гастрономічного фестивалю кошти під-
уть на потреби бійців АТО.

— Борщівська вишиванка увібрала у себе і тугу, і 
радість цієї землі, її тепло та багатство, її нескореність 
та силу. Хочу подякувати організаторам, які доклада-
ють максимум зусиль для популяризації краю та його 
етнічних особливостей.  Тернопілля рік у рік стає все 
цікавішим для гостей нашої області та країни, — на-
голосив під час свята заступник голови обласної 
ради Любомир Крупа.

Продовжили святкування обрядово-фольклорні, 
хорові, хореографічні, інструментальні колективи, 
вокальні ансамблі, солісти-вокалісти району, області 
та України. А ще тут знімали телевізійний проект «Ка-
раоке на селі» за участю телеканалу «Перший Захід-
ний» і дуету «Ріка життя».

цІКаво
Борщівська вишиванка — це сорочка, ви-

шита чорними нитками, яка стала своєрідною 
візитівкою краю. Як розповідає давня легенда, 
домінуючий чорний колір вишиття пов’язаний 
із конкретними подіями нашої трагічної історії. 
У XV-XVII ст. Борщівський край був постійним 
об’єктом нападів турків і татар. вороги без-
жально спустошували і грабували села, забира-
ли у полон населення. Після одного з таких на-
падів у кількох наддністрянських селах загинули 
всі чоловіки. Тоді дівчата і жінки, оплакуючи свої 
гіркі долі, заприсяглися, що наступні кілька поко-
лінь носитимуть траур за загиблими і вінчати-
муться у сорочках, вишитих чорними нитками.

Вчимося надавати першу медичну допомогу
Щодня існує вірогідність стати 

свідком або учасником кризових 
подій — стихійного лиха, зброй-
ного конфлікту, аварії, пожежі, 
катастрофи, нещасного випадку, 
дорожньо-транспортної пригоди, 
побутової травми, насильства, 
руйнувань і смерті близьких. По-
страждати можуть окремі люди, 
сім’ї, громади. 

Надання першої допомоги по-
терпілим є принциповим і першо-
черговим завданням. 9 вересня 
2017 — Всесвітній день першої до-
помоги. Основну увагу цього дня 
звертають на побутові травми. 

З цієї нагоди на базі НВК 
«Великобірківська ЗОШ 
І-ІІІ ст. – гімназія ім. С. 
Балея» відбувся район-
ний захід «Вивчи сам та 
допоможи іншому». 
Проведено семінар-

навчання для вчителів 
району і об’єднаних 
громад,  які виклада-
ють предмет «Захист 
Вітчизни». Навчання 
проводив асистент 
кафедри медицини 
катастроф та вій-
ськової підготовки 
Тернопільського держав-

ного медичного університету ім. 
І. Я. Горбачевського, тренер Тер-
нопільської обласної організації 
Товариства Червоного Хреста 
України Віктор Шацький. У се-

мінарі взяли участь учні 9-11 
класів. На завершення 

провели квест «Кращий 
рятувальник».

У заході взяли 
участь голова ра-
йоннної ради Андрій 
Васильович Галайко, 
перший заступник 

голови районної дер-
жавної адміністрації Во-

лодимир Борисович Ося-

дач.  Організатори: відділ освіти 
районної державної адміністрації 
і района організація Товариства 
Червоного Хреста України. 
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Купон безкоштовного оголошення

Текст оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова", треба заповнити купон  
і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год. Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

Рубрики:             Куплю            Продам             Послуги            Вважати недійсним

тел./код:

Оголошуємо набір до патрульної  
поліції м. Тернополя! 
Приєднуйся до команди!
Подати анкету http://80.91.161.100
Дізнатися більше http://patrol.police.gov.ua/jobs

Патрульна поліція — це:
- робота, що допомагає зробити життя людей безпечнішим;
- дружня команда, що стане сім'єю;
- можливості кар'єрного зростання та розвитку;
- заробітна плата від 8000 грн.

Вітаємо!

Продам
Нерухомість

Продам 3-кімн. квартиру в центрі  
Тернополя, 79 кв.м, і/о, є/р, 6/9, цегл. 
0352420342

Iнше

для питної води
ВодоочищуВачі

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

гурт 
роздріб

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

Картриджі Низька 
ціна

Жалюзі, ролети (горизольтальні, вер-
тикальні), римські штори 254897, 
0986208224
Ворота, огорожі, перила, ковані ви-
роби. Від простих до дорогих елітних 
зразків 0971322950, www.fk.te.ua
ГБО на авто для всіх типів бензино-
вих двигунів 428220, 0673517555, 
0673510352, www.gaz.te.ua
Трактори, мототрактори, мотоблоки, 
двигуни різних потужностей, обладнан-
ня до них. Гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете дешевше — від-
дамо ще дешевше 0985989484, 

493000, 0982591958, 0666653606, 
www.tractor_c.com.ua

КуПлю

Дорого 
землю, городи від 1 га.

Допомагаємо 
в оформленні 

документів на землю:
спадщина, сертифікати.

(068) 862-24-29

оренда
Здам в оренду механічну дільницю, 
площею 100 кв. м (токарне, фрезерне, 
зварювальне обладнання, листогин) та 
офісне приміщення, площею 20 кв. м 
0677005502

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

робоТа
На СТО автослюсаря, автоелектрика, 
рихтувальника 0677005502, 510097.
Потрібен водій на КамаЗ 
0676501024

Шукаємо продавця 
в продуктовий магазин у 

м. Тернополі. мінімальна заробітня 
плата 250 грн./день + проценти. 
Житло надається 0985075750

рIЗне
Анонімні алкоголіки ® — це співтова-
риство чоловіків та жінок, які діляться 
один з одним своїм досвідом, силою та 
надією з метою вирішити їхню спільну 
проблему та допомогти іншим одужати 
від алкоголізму. Єдиною вимогою для 
членства є бажання кинути пити. Член-
ство в АА не передбачає вступних або 
обов’язкових внесків; співтовариство 
утримується завдяки нашим власним 
добровільним пожертвуванням. АА не 
пов’язане з будь-якою сектою, релігією, 
політикою, організацією чи установою; 
не бажає брати участь в будь-яких 
суперечках, не підтримує та не виступає 
проти будь-яких справ. Наша осно-
вна мета — залишатися тверезими та 
допомагати іншим алкоголікам досягти 
тверезості. бажаєш припинити пити? 
Звертайся у наше співтовариство 
0683663538

Справи приватні

Оголошення

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо о. Роману  
ДУТЧАКУ, пароху УГКЦ Параскеви 
Терновської села Ігровиця. У цей пре-
красний весняний день — день Вашо-
го народження — прийміть від нас, 
дорогий отче, привітання й щирі поба-
жання: міцного здоров'я, радості, миру 
та ласки й Милості Божої, безмежного 
людського щастя, злагоди і добробуту 
Вам та Вашій родині, душевної краси, 
святкового настрою, польоту мрій та 
перемог на життєвих стежинах.

Нехай милосердний Господь допо-
магає Вам у всіх добрих справах, що 
Ви уже розпочали, а Святий Покрови-
тель посилає мудрість, терпіння, вива-
женість та духовні сили.

З повагою — виконком 
Ігровицької сільської ради.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
щиро вітає з днем народження є вчителя-
пенсіонера Марію Миxайлівну КРАВ-
ЧЕНКО, вчителя історії та правознав-
ства Марію Іванівну ГОШІЙ.

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.

Щиро вітаємо з днем народження 
Тараса Анатолійовича ДРОТЯКА із с. 
Лозова.

Бажаю кохання, гарних подій, 
Здійснення задумів, планів і мрій, 
Щастя квітучого, злетів найвищих, 
Шляхів до мети легких і найближчих

З повагою та любов’ю — родина.

Щиро вітаємо з днем народження 
директора ТОВ «Дружба» із с. Лозова  
Наталію Володимирівну ЯНКЕВИЧ.

 Хай здоров'я, радість і достаток, 
Сиплються не мов вишневий цвіт. 
Хай малює доля з буднів свято, 
І дарує Вам багато літ! 
З повагою — колишня працівниця Наталія.
 
З ювілеєм щиро вітаємо жителя с. Ло-

зова Михайла Миколайовича БЕВЗА.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
До ніг приносимо сьогодні,
Святкуючи ваш ювілей. 

З повагою —  сусіди.

Колектив ПП «Агрон» вітає з днем 
народження водія Романа Микола-
йовича ОСАДЧУКА, кухаря Ярославу 
Василівну ВАСИЛОЦьКУ, бухгалтера 
Наталію Богданівну БОЙКО, маркето-
лога Марію Юріївну НАВОЙСьКУ.

Бажаємо здоров’я міцного, 
Без нього не милі ніякі діла, 
В здоров’ї — багатство і радість, 
І більшого щастя нема. 
Всього, що прекрасне є у житті,
Від щирого серця бажаємо всі. 

Колектив, члени виконкому Велико-
березовицької  селищної  ради  вітають 
з  днем  народження  члена  виконавчо-
го  комітету  селищної  ради, директора 
Великоберезовицької  ЗОШ І-ІІІ ст.  Юлію 
Іванівну ПАНьКІВ.

Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді і радості прожить.

Іменники Тернопільського ра-
йонного територіального медично-
го об’єднання — лаборант АЗПСМ 
с. Настасів Тетяна Володимирівна 
БАБ’ЯК, сестра медична Вікторія 
Олегівна ЧЕРНЯВСьКА, сестра ме-
дична стаціонару Мар’яна Васи-
лівна ВАЩЕНКО, лаборант з пара-
зитології Ірина Олегівна БЕРЧУК,  
молодша медична сестра (санітарка 
палатна) Марія Іванівна ЗАРЕМ-
БА, старший фельдшер  відділен-
ня швидкої невідкладної медичної 
допомоги Галина Дмитрівна АМ-
БІЦьКА, молодша медична сестра 
(санітарка) Любомира Богданівна 
НІКОЛИШИН, лаборант (медицина) 
Марія Іванівна ГАВРИСьО, мо-
лодша медична сестра (санітарка 
палатна) Надія Петрівна ГОЛДА, 
завідувач складу Богданна Йоси-
півна ШАЙДА, лікар з медицини 
невідкладних станів Галина Олек-
сіївна КАВАЛОК, молодша медич-
на сестра (санітарка) ФАПу с. Біла 
Ірина Ярославівна ПОЛІЩУК.

З днем народження вітаєм,
Багато щастя побажаєм,
Щоб в домі все було гаразд,
Приходить радість хай не раз.
Розквітне хай в душі весна,
Вам мрію хай несе вона.
Нехай приходять знов і знов
Надія, віра і любов.

З повагою — колектив ТРТМО.

Колектив працівників Ігровиць-
кого дитячого садка «Світ малечі» 
щиро вітає з днем народження ви-
хователя Валентину Ярославівну 
ЧАБАН.

Бажаєм здоров’я: багато-багато!
Хай щастя і мир залишається в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною, 
А радість приходить 
І ллється рікою.

Працівники відділу культури 
Тернопільської РДА, районного 
будинку культури, центральної ра-
йонної бібліотеки та районна ор-
ганізація профспілки працівників 
культури щиро вітають з днем на-
родження бухгалтера відділу  куль-
тури Марію Василівну ДІДУХ.

Зичимо вам міцного здоров’я, 
особистого щастя, родинного те-
пла та всіляких гараздів. Щоб те, 
про що мріється, обов’язково збу-
валося.

Щоб біль і горе не зустрічалися 
на життєвому шляху. Щоб кожен 
прожитий день усміхався щастям, а 
Господь подарував ще довгі і гарні 
літа.

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо завідувачці 
клубом с. Серединки Любові Дми-
трівній СОРОЦІ.

Нехай Господь Бог щедро дарує 
Вам щасливу і довгу життєву доро-
гу, нехай здоров’я завжди буде міц-
ним , друзі вірними, достойними , а 
родина — благополучною! Міцного 
Вам здоров’я  та невичерпної енер-
гії на многії і благії літа! 

З повагою — працівники відділу куль-
тури Тернопільської РДА, районного 

будинку культури, районна організація 
профспілки працівників культури.

Чернелево-Руська сільська рада Тернопільського району оголошує 
конкурс на визначення виконавця послуг із вивезення твердих побутових 
відходів на території Чернелево-Руської сільської ради. Документи при-
ймають упродовж 30 календарних днів із дня опублікування оголошення 
за адресою: 47713, с. Соборне, вул. Лесі Українки, 27.Тел. 29-33-36.

Великогаївська сільська рада проводить громадське обговорення містобудівної документації «Деталь-
ний план території на земельну ділянку в селі Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області (в 
межах населеного пункту) на зміну цільового використання земельної ділянки  для будівництва і обслугову-
вання  житлового будинку,  господарських будівель і споруд (земельна ділянка Гупало О. М.)».

Громадське слухання відбудеться 09.10.2017 року о 15 год. у приміщенні Великогаївської сільської ради, за 
адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н,  с. Великі Гаї, вул. Галицька,47. 

Виконавчий комітет Великогаївської сільської ради, відповідно 
до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політи-
ки у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. №1160-ІV, з ме-
тою одержання зауважень і пропозицій фізичних і юридичних осіб, їх 
об’єднань, повідомляє про оприлюднення проекту рішення виконкому 
Великогаївської сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги 
з утримання будинків та прибудинкової території для комунального 
підприємства «Великогаївський сількомунгосп» (проект рішення роз-
міщений на веб-порталі Великогаївської сільської ради за посиланням: 
https://gromada.org.ua/gromada/velykogaivska/news/10-53-52-08-09-
2017/). Пропозиції та зауваження до цього проекту рішення прийма-
ють у письмовому вигляді протягом 20-ти календарних днів від дня 
опублікування оголошення за адресою: вул. Галицька, 50, с. Великі Гаї 
Тернопільського району Тернопільської області, 47722. Додаткова ін-
формація за телефоном (0352) 49-02-50.

Готуємо оселю до опалювального сезону 
Слід пам'ятати, що під час газифікації житлових і громадських будинків, в яких встановлюють-
ся прилади й апарати з відводом продуктів спалювання в димоходи, необхідно проводити 
первинну перевірку та прочищення димових і вентиляційних каналів.

При цьому треба перевіряти:
— прохідність каналів (відсутність засмічення і 

наявність нормальної тяги);
— герметичність і відокремленість;
— наявність і справність протипожежних переді-

лок від горючих конструкцій;
— справність і правильність розташування ого-

ловка відносно даху та розміщення поблизу споруд і 
дерев з урахуванням зони вітрового підпору;

— відсутність сажі і смоли на внутрішніх поверх-
нях і тріщин — на зовнішніх.

Первинне, а також післяремонтне обстеження 
димових і вентиляційних каналів має проводити 
спеціалізована ліцензійна організація за участю 
житлово-експлуатаційних організацій або власників 
будинків, а для новозбудованих будинків — за учас-

тю виконавця робіт.
Перевірка й очищення димових і вентиляційних 

каналів має бути оформлена актом, в якому зазна-
чається будова димоходів і вентиляційних каналів, 
відокремленість, відсутність засмічення, герметич-
ність, наявність тяги, справність оголовок.

Контроль за проведенням перевірок стану ди-
мових і вентиляційних каналів з метою визначення 
їх придатності для подальшої експлуатації в стро-
ки, встановлені цими Правилами, покладено на 
житлово-експлуатаційні організації, незалежно від 
їх відомчої належності, і керівників (власників) гро-
мадських будинків.

Тернопільський районний 
відділ управління ДСНС України 

у Тернопільській області.

Інформує служба 101
Оголошення
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Продам
Нерухомість

Продам 3-кімн. квартиру в центрі  
Тернополя, 79 кв.м, і/о, є/р, 6/9, цегл. 
0352420342

Iнше

для питної води
ВодоочищуВачі

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

гурт 
роздріб

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

Картриджі Низька 
ціна

Жалюзі, ролети (горизольтальні, вер-
тикальні), римські штори 254897, 
0986208224
Ворота, огорожі, перила, ковані ви-
роби. Від простих до дорогих елітних 
зразків 0971322950, www.fk.te.ua
ГБО на авто для всіх типів бензино-
вих двигунів 428220, 0673517555, 
0673510352, www.gaz.te.ua
Трактори, мототрактори, мотоблоки, 
двигуни різних потужностей, обладнан-
ня до них. Гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете дешевше — від-
дамо ще дешевше 0985989484, 

493000, 0982591958, 0666653606, 
www.tractor_c.com.ua

КуПлю

Дорого 
землю, городи від 1 га.

Допомагаємо 
в оформленні 

документів на землю:
спадщина, сертифікати.

(068) 862-24-29

оренда
Здам в оренду механічну дільницю, 
площею 100 кв. м (токарне, фрезерне, 
зварювальне обладнання, листогин) та 
офісне приміщення, площею 20 кв. м 
0677005502

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

робоТа
На СТО автослюсаря, автоелектрика, 
рихтувальника 0677005502, 510097.
Потрібен водій на КамаЗ 
0676501024

Шукаємо продавця 
в продуктовий магазин у 

м. Тернополі. мінімальна заробітня 
плата 250 грн./день + проценти. 
Житло надається 0985075750

рIЗне
Анонімні алкоголіки ® — це співтова-
риство чоловіків та жінок, які діляться 
один з одним своїм досвідом, силою та 
надією з метою вирішити їхню спільну 
проблему та допомогти іншим одужати 
від алкоголізму. Єдиною вимогою для 
членства є бажання кинути пити. Член-
ство в АА не передбачає вступних або 
обов’язкових внесків; співтовариство 
утримується завдяки нашим власним 
добровільним пожертвуванням. АА не 
пов’язане з будь-якою сектою, релігією, 
політикою, організацією чи установою; 
не бажає брати участь в будь-яких 
суперечках, не підтримує та не виступає 
проти будь-яких справ. Наша осно-
вна мета — залишатися тверезими та 
допомагати іншим алкоголікам досягти 
тверезості. бажаєш припинити пити? 
Звертайся у наше співтовариство 
0683663538

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
18 ÂÅÐÅÑÍß

Â²ÂÒÎÐÎÊ
19 ÂÅÐÅÑÍß

ÑÅÐÅÄÀ
20 ÂÅÐÅÑÍß

×ÅÒÂÅÐ
21 ÂÅÐÅÑÍß

Ï’ßÒÍÈÖß
22 ÂÅÐÅÑÍß

ÑÓÁÎÒÀ
23 ÂÅÐÅÑÍß

ÍÅÄ²Ëß
24 ÂÅÐÅÑÍß

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.30 Àíîíñ äíÿ

07.30 Åðà áiçíåñó

07.35 Àãðîåðà

09.05 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

09.30 Ä/ô “Áëþç. Ìàðòií Ñêîðñåçå 

13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 

Íîâèíè

13.15, 23.00 Ïåðøà øïàëüòà

14.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

15.20 Ä/ñ “Àáîëiöiîíiñòè”

16.40 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

17.40, 02.45 Âiêíî â Àìåðèêó

18.15, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.45, 22.45, 02.10 Òåìà äíÿ

19.00, 02.25 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20, 00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ 

Àìåðèêè”

21.30, 01.50 Íîâèíè. Ñïîðò

23.30 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

03.10 Òåíiñ. Êóáîê Äåâiñà

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

16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ”

10.50, 12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

22.00 “Ãðîøi”

23.15, 00.10 “Òàíöi ç çiðêàìè”

01.50 “Ìîëüôàð”

06.20, 13.30, 22.40 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

15.15 “Æäè ìåíÿ”

êîæíîãî”

20.00, 02.00, 05.00 “Ïîäðîáèöi”

02.30 “Ñêåïòèê”

03.00 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV
05.40, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

06.25 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.10 Ñïîðò

09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

10.05 Àíòèçîìái

11.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò. Äàéäæåñò

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

22.25 Ñâîáîäà ñëîâà

02.45, 04.45 Äèâèòèñü óñiì!

03.35 Ïðîâîêàòîð

04.25 Ôàêòè

05.35, 15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”

07.35 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

13.25, 01.55 “Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

19.55, 22.45 “Õàòà íà òàòà”

02.55 “Íàéêðàùå íà ÒÁ”

03.15, 02.00 Çîíà íî÷i

05.00 Àáçàö

05.55, 07.49 Kids Time

19.00 Çàðîáiò÷àíè

21.00 Äåøåâî i ñåðäèòî

06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

08.00 Âiêíî â Àìåðèêó

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà

09.45 Ïðî êiíî

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

13.10, 02.30 Õiò-ïàðàä

17.30 Ïðî íàñ

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.30 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

20.40 Äiì êíèãè

21.30 Ïîãëÿä çáëèçüêà

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.30 Àíîíñ äíÿ

07.30 Åðà áiçíåñó

07.35 Àãðîåðà

07.40 Ñïîðò

09.05, 16.40 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî 

Õàíñiê”

13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 

Íîâèíè

13.15, 23.00 Ä/ô “Ëåâêî Ëóê’ÿíåíêî. 

Éòè çà ñîâiñòþ”

14.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

15.20 Ôîëüê%musiñ

18.15, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.45, 22.45, 02.10 Òåìà äíÿ

19.00, 02.25 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20, 00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ 

Àìåðèêè”

20.30 Íàøi ãðîøi

21.30, 01.50 Íîâèíè. Ñïîðò

23.30, 02.45 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

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

16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30, 10.55 “×îòèðè âåñiëëÿ”

12.20 “Ìiíÿþ æiíêó “

20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

22.00 “Æèòòÿ áåç îáìàíó 2017”

01.25 “Ìîëüôàð”

06.20, 13.30, 22.40 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 02.00, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

02.45 “Ñêåïòèê”

03.10 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV
05.35, 20.20 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.05 Áiëüøå íiæ ïðàâäà

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

04.15 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

04.45 Äèâèòèñü óñiì!

06.10, 15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”

10.10 “ÌàñòåðØåô - 5”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

19.55, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 7”

00.00 “Îäèí çà âñiõ”

01.15 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 02.00 Çîíà íî÷i

04.40 Àáçàö

05.39, 06.59 Kids Time

19.00 Ïîëîâèíêè

22.00 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.35 Ïîãëÿä çáëèçüêà

08.05 Åòèêåòêà

08.20 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

08.30 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.45 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”

12.15 Ïðî êiíî

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

17.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 Ìåæà ïðàâäè

21.25, 00.55 Îãîëîøåííÿ.Áþðî 

çíàõiäîê

21.30 “Ãàë-êëiï”

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.30 Àíîíñ äíÿ

07.30 Åðà áiçíåñó

07.35 Àãðîåðà

09.05, 16.40 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 

Íîâèíè

13.15, 23.00 Íàøi ãðîøi

14.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

15.20 Ä/ñ “Íüþ-Éîðê”

17.15 Õî÷ó áóòè

18.15, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.45, 22.45, 02.10 Òåìà äíÿ

19.00, 02.25 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20, 00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ 

Àìåðèêè”

20.30 Ñëiäñòâî. Iíôî

21.30, 01.50 Íîâèíè. Ñïîðò

22.40 Ìåãàëîò

23.30, 02.45 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

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

16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30, 10.45 “×îòèðè âåñiëëÿ”

12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

22.00, 23.15, 00.10 “Ìiíÿþ æiíêó - 12”

01.00 “Ìîëüôàð”

06.00 Ì/ô
06.20, 13.30, 22.40 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 02.15, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

03.00 “Ñêåïòèê”

03.20 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV
05.35, 10.10 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.40 Ñêåò÷ øîó “Íà òðüîõ”

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

04.45 Äèâèòèñü óñiì!

06.40, 15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.40 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

09.25 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

11.30 “ÌàñòåðØåô - 5”

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

19.55, 22.45 “ÌàñòåðØåô - 7”

00.05 “Îäèí çà âñiõ”

01.20 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.55 Çîíà íî÷i

04.40 Àáçàö

05.39, 06.59 Kids Time

19.00 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

22.10 Çiðêîâi ÿéöÿ

01.50 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.35 Ìåæà ïðàâäè

08.30 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 “Ãàë-êëiï”

12.35, 21.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç 

Íàòàëêîþ Ôiöè÷

Åðiê Êëåïòîí “Íà ïåðåõðåñòi”

16.40 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.30 Àíîíñ äíÿ

07.30 Åðà áiçíåñó

07.35 Àãðîåðà

09.05, 16.40 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 

Íîâèíè

13.15, 23.00 Ñëiäñòâî. Iíôî

14.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

15.20 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

17.15 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

18.15, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.45, 22.40, 02.10 Òåìà äíÿ

19.00, 02.25 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20, 00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ 

Àìåðèêè”

20.30 “Ñõåìè” ç Í. Ñåäëåöüêîþ

21.30, 01.50 Íîâèíè. Ñïîðò

23.30, 02.45 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

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

16.45, 19.30, 00.30 ÒÑÍ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30 “×îòèðè âåñiëëÿ “

10.55 “×îòèðè âåñiëëÿ”

12.20 “Ìiíÿþ æiíêó”

20.30 “Ñåêðåòíi ìàòåðiàëè”

22.00 “Ñâiò íàâèâîðiò - 9”

23.00 “Ïðàâî íà âëàäó 2017”

00.40 “Ãðîøi”

02.05 “Ìîëüôàð”

06.20, 13.30, 22.40 “Ñëiäñòâî âåëè... 

ç Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

êîæíîãî”

20.00, 02.10, 05.15 “Ïîäðîáèöi”

02.50 “Ñêåïòèê”

03.15 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

ICTV
05.35 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.40 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Iíñàéäåð

04.20 Ñòóäiÿ Âàøèíãòîí

04.25 Ôàêòè

04.45 Äèâèòèñü óñiì!

06.15, 15.25 “Âñå áóäå äîáðå!”

08.15 “Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 16”

10.10 “ÌàñòåðØåô - 5”

17.30, 22.00 “Âiêíà%Íîâèíè”

19.55, 22.45 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi-7”

00.00 “Îäèí çà âñiõ”

01.15 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

03.00, 01.45 Çîíà íî÷i

04.40 Àáçàö

05.39, 06.55 Kids Time

19.00 Çiðêîâi ÿéöÿ

06.45, 09.15, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 

Îãîëîøåííÿ. Áþðî çíàõiäîê

08.30 Íåçâè÷àéíi êóëüòóðè

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

12.10 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

17.30 “Ãàë-êëiï”

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 Ñëiäñòâî. Iíôî

20.35 Ïðàâî íà óñïiõ

21.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00, 19.55 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.30 Àíîíñ äíÿ

06.35, 07.30, 07.40, 08.15, 15.20, 

16.35, 18.00, 22.50 Ïîãîäà

07.30 Åðà áiçíåñó

07.35 Àãðîåðà

09.05 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

13.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.25 

Íîâèíè

13.15, 23.00 “Ñõåìè” ç Í.Ñåäëåöüêîþ

14.00 Ðîçñåêðå÷åíà iñòîðiÿ

15.25 Ä/ñ “Âàãàñi - ÿïîíñüêi ñìàêîëèêè”

16.40 Ä/ñ “Ïîðÿòóíîê ôåðìè”

18.15, 01.10 Íîâèíè. Ñâiò

18.45, 02.10 Òåìà äíÿ

19.00, 02.25 Íîâèíè. Êóëüòóðà

19.20, 00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ 

Àìåðèêè”

20.30 Áîðõåñ

21.30, 01.50 Íîâèíè. Ñïîðò

21.50 Áîãàòèðñüêi iãðè

23.30 Ä/ñ “Íüþ-Éîðê”

02.45 Ä/ñ “Óâåñü öåé äæàç”

04.00 Ä/ô “Ùåäðèê, ùåäðèê...”1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ÒÑÍ

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 

ç 1+1”

09.30, 10.55 “×îòèðè âåñiëëÿ”

12.20 “Ìiíÿþ æiíêó - 9”

20.15, 22.50 “Ëiãà ñìiõó 3”

05.15 “Ìîëüôàð”

06.20, 13.30 “Ñëiäñòâî âåëè... ç 

Ëåîíiäîì Êàíåâñüêèì”

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Íîâèíè

07.10, 08.10 “Ðàíîê ç IÍÒÅÐîì”

09.20 “Äàâàé îäðóæèìîñÿ”

15.50, 16.45 “Ðå÷äîê”

20.00, 02.30 “Ïîäðîáèöi òèæíÿ”

04.00 “Æäè ìåíÿ”

ICTV
05.30 Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi

08.45 Ôàêòè. Ðàíîê

09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç 

10.10 Iíñàéäåð

12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü

13.45 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið

20.20 Àíòèçîìái

21.25 Äèçåëü-øîó

00.00 Êîìiê íà ìiëüéîí

03.55 Ïðîâîêàòîð

04.40 Ôàêòè

17.30, 22.00 “Âiêíà-Íîâèíè”

20.00, 22.45 “Ñþðïðèç, ñþðïðèç!”

01.50 “Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè”

04.00 Àáçàö

04.49, 06.09 Kids Time

06.10, 22.50 Ïîëîâèíêè

16.15, 19.00 Òîï-ìîäåëü ïî-

06.45, 10.45 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

07.35 Ñëiäñòâî. Iíôî

08.00 Ïðàâî íà óñïiõ

08.30 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

09.00, 00.15 ×àñ-Tàéì

09.15 Ðàíêîâèé ôiòíåñ

11.00, 16.10 Äèòÿ÷à ãîäèíà

11.45 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”

12.10 “Ãàë-êëiï”

13.00, 02.30 Õiò-ïàðàä

17.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷

19.30, 21.00 Íàøi âiòàííÿ

20.00 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

20.10 Ïîãëÿä çáëèçüêà

20.40 Ñëiä

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.30 Àíîíñ äíÿ

06.35, 07.30, 07.55, 08.15, 08.50, 

13.40, 20.45 Ïîãîäà

07.30 Íà ñëóõó

08.00 Ñâiò îí ëàéí

09.00 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

11.10 Õî÷ó áóòè

11.30 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ

11.45 Ôîëüê-musiñ

13.10, 01.30 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

17.45 Áîãàòèðñüêi iãðè

21.00, 01.10 Íîâèíè

21.30 Ä/ñ “Ñêàðáè òà ñìåðòåëüíi 

22.20 Êíèãà.ua

22.45 Ìåãàëîò

23.00 Áîðõåñ

23.30 Ä/ñ “Àáîëiöiîíiñòè”

00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

02.05 Íàäâå÷ið’ÿ. Äîëi

1+1
06.00, 19.30 ÒÑÍ

06.55 “Ãðîøi”

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

10.00, 23.25 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

11.00 “Æèòòÿ áåç îáìàíó 2017”

16.20, 21.15 “Âå÷iðíié êâàðòàë 2017”

18.30 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”

06.20, 02.30 Õ/ô “Ïðèáîðêóâà÷êà 

10.00, 05.15 Ä/ï “Âåñiëëÿ â 

20.00, 02.00 “Ïîäðîáèöi”

ICTV

06.30 Äèâèòèñü óñiì!

07.25 Áåç ãàëüì

08.25 Ì i Æ

09.25 Äèçåëü-øîó

10.45, 11.45 Îñîáëèâîñòi 

12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 Ñêåò÷-øîó “Íà òðüîõ”

14.15 Êîìiê íà ìiëüéîí

18.45 Ôàêòè. Âå÷ið

19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 

03.00 Ïðîâîêàòîð

04.35 Ôàêòè

08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

10.15 “Çâàæåíi òà ùàñëèâi - 7”

13.45 “Ñþðïðèç, ñþðïðèç!”

16.20 “Õàòà íà òàòà”

19.00 “Õ-Ôàêòîð - 8”

03.10 Ñëóæáà ðîçøóêó äiòåé

03.15, 02.10 Çîíà íî÷i

05.59, 07.19 Kids Time

10.50 Çàðîáiò÷àíè

12.40 Äåøåâî i ñåðäèòî

13.45 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì

15.50 Çiðêîâi ÿéöÿ

06.00 Ïðî êiíî

06.15, 11.00 Ïðî íàñ

06.45, 09.15 Áàäüîðèé ðàíîê

07.00 Ïðîâiíöiéíi âiñòi

09.00 ×àñ-Tàéì

10.00 Ñëiäñòâî. Iíôî

10.30 Áëàãà çâiñòêà ç Ðiêîì Ðåííåðîì

11.30 Ìàéñòåð-êëàñ iç Í. Ôiöè÷

11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 00.05

Òåðíîïiëüñüêà ïîãîäà

12.00 Ñìà÷íà ìàíäðiâêà

14.30 Ì/ô

16.30 Äiì êíèãè

17.00 Õiò-ïàðàä

17.50 ÒÍÅÓ - êàëåéäîñêîï ïîäié

18.00 Íàøi âiòàííÿ

Äæåéìñ Áðàóí

00.10 ×àñ-Òàéì

UA: ÏÅÐØÈÉ 
06.00 Ä/ñ “Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê”

06.30 Àíîíñ äíÿ

06.35, 07.30, 07.45, 08.15, 08.50, 

22.55 Ïîãîäà

07.30 Ñâiò îí ëàéí

07.50 Ñìàêîòà

09.00 Ä/ñ “Ðîçïîâiäi ïðî Õàíñiê”

11.45, 01.30 Òåàòðàëüíi ñåçîíè

12.30 Ôîëüê-musiñ

13.35 Ïåðøèé íà ñåëi

20.30 Ïåðøà øïàëüòà

21.00, 01.10 Íîâèíè

21.30 Ä/ñ “Ñóïåðâiä÷óòòÿ”

22.00 Ä/ñ “Âàãàñi - ÿïîíñüêi ñìàêîëèêè”

23.00 Êíèãà.ua

23.30 Áîãàòèðñüêi iãðè

00.20 Ä/ñ “Ïiâäåííà Êîðåÿ ñüîãîäíi”

00.35 Ä/ñ “Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè”

01.55 Ä/ô “Áëþç. Ìàðòií Ñêîðñåçå 

1+1
06.05 ÒÑÍ

08.00 “Ñíiäàíîê. Âèõiäíèé”

09.00 “Ëîòî-çàáàâà”

10.20 “Ðîçñìiøè êîìiêà 2017”

11.20 “Ñâiò íàâèâîðiò - 9”

16.50, 23.20 “Ëiãà ñìiõó 3”

19.30, 05.15 “ÒÑÍ-Òèæäåíü”

21.00 “Òàíöi ç çiðêàìè”

01.55 “Àðãóìåíò êiíî”

04.30 “Ñâiòñüêå æèòòÿ”

08.00 “óÄà÷íèé ïðîåêò”

10.00 “Îðåë i Ðåøêà. Ðàé i ïåêëî”

11.00 “Îðåë i Ðåøêà. 

Ïåðåçàâàíòàæåííÿ”

12.00 “Îðåë i Ðåøêà. Þâiëåéíèé 

ñåçîí”

18.30 “Êðó÷å âñåõ”

20.00, 02.30 “Ïîäðîáèöi”

ICTV

12.45 Ôàêòè. Äåíü

16.20 Äèçåëü-øîó

18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 100 õâèëèí ç 

Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ

02.50 Ïðîâîêàòîð

06.20 “Õàòà íà òàòà”

09.00 “Âñå áóäå ñìà÷íî!”

11.15 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíi”

12.15 “ÌàñòåðØåô - 7”

19.00, 01.55 “Ñëiäñòâî âåäóòü 

åêñòðàñåíñè”

21.00 “Îäèí çà âñiõ”

22.10 “Inviñtus - Iãðè íåñêîðåíèõ”

23.10 “Õ-Ôàêòîð - 8”

03.00 Çîíà íî÷i

05.19, 06.09 Kids Time

07.45, 09.50 Áàäüîðèé ðàíîê

08.40 ×àñ-Òàéì

09.00 Ïîâíîòà ðàäîñòi æèòòÿ

09.30 Ñïðàâæíÿ öiíà

10.15 Ïðÿìà òðàíñëÿöiÿ 

Àðõèêàòåäðàëüíîãî Ñîáîðó ÓÃÊÖ 

ì.Òåðíîïîëÿ

11.40 Äiì êíèãè

13.30 Ä/ï “×àðiâíèé êëþ÷èê”

14.00 Ñiëüñüêèé êàëåíäàð

14.30 Ìåæà ïðàâäè

15.30 Ñëiä

16.00 Ïðàâî íà óñïiõ

16.20 Ñëiäñòâî. Iíôî

17.00 Âiêíî â Àìåðèêó

17.30, 20.30 Ïðî íàñ

18.00 Íàøi âiòàííÿ

19.00, 00.00, 03.30 Ïðîâiíöiéíi âiñòi. 

Òèæäåíü 

20.00, 01.00 Îãëÿä ñâiòîâèõ ïîäié

21.00, 03.00 “Ãàë-êëiï”

23.45 ×àñ-òàéì

Äæåéìñ Áðàóí
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Сад. Город | Поради до часу

Невигадана історія |  Я — не злодійка

Хвороби груші, їх профілактика і лікування
Садівники охоче садять на своїх ділянках грушеві дерева. Їх цінують за соковиті, надзвичайно смачні й корисні плоди. Нещодавно, їдучи в електричці, почула 
розмову двох чоловіків, які бідкалися, що так рясно вродили груші, а збирати нема чого, бо мало не кожна ще на дереві почала вкриватися плямами, гнити й 
опадати недозрілою. Знаю, що така проблема турбує багатьох господарів. Тож «Подільське слово» публікує кілька порад, як саме тепер — восени — запобігти 
ураженню грушевого дерева хворобами або лікувати його у разі необхідності.

Профілактичні заходи 
Щоби наступного сезону смакувати улюбленими пло-

дами, захисні заходи здійснюють ще восени. Передусім, 
сад очищають від бур’янів, опалого листя, обрізають 
уражені гілки й зчищають стару кору, що відстала від 
штамба дерева. З дерев знімають гнилі й муміфіковані 
плоди. Все спалюють, аби знищити джерело зараження. 
Здійснюють лікування дупел, тріснутої кори, обробку 
спиляних поверхонь великих гілок (садовим варом, фар-
бою), адже у відкриті місця легко проникають збудники 
захворювань і шкідники, які розносять інфекції плодо-
вих дерев. Також перекопують грунт на пристовбурній 
ділянці радіусом 1,5 м.

Восени потрібно запобігти пошкодженням,  які може 
спричинити мороз. Зниження температури до —25, —27 
градусів, особливо за сонячної погоди, призводить до 
сонячно-морозного опіку. Від різких коливань температу-
ри кора тріскається, розривається. Знищені частини дере-
ва поступово чорніють і відмирають. На скелетних гілках 
і штамбах утворюються некротичні плями. Згодом кора 
відпадає, на деревині утворюються відкриті рани, на яких 
можуть оселитися гриби і жуки-шкідники. Отже, напри-
кінці осені проводять побілку стовбурів, штамбів, великих 
гілок: на 10 л води беруть 2 ст. ложки мідного купоросу, 1 
кг вапна, 4 кг глини, 3 кг коров’яку, 50 г мила, 6 ампул пре-
парату «Епін» (антистресовий адаптоген, біостимулятор 
імунної системи), 2 ст. ложки канцелярського клею, 1 та-

блетку «Гетероауксину» (сприяє еластичності, тим самим 
зменшуючи появу тріщин, і пришвидшує відновлення де-
ревної тканини). Обмазують стовбури двічі з інтервалом 
2 години.

інфекційні хвороби груш та їх лікування
ЦиТОСПОРОЗ — грибкове захворювання, що вражає 

слабкі дерева з пошкодженою корою. На корі починають 
розростатися червоно-коричневі виразки, на яких утво-
рюються горбки зі спорами. Кора відмирає, окремі гілки 
засихають, дерева можуть загинути.

Хвороба піддається лікуванню тільки на початку, поки 
не уражені камбій і деревина. Уражені ділянки вирізують 
до здорових тканин, потім обробляють мідним купоросом 
і замазують садовим варом. Заражені гілки спалюють. На-
весні і восени дерево обробляють бордоської рідиною.

ПАРША — одна з найпоширеніших і найнебезпечні-
ших хвороб цієї культури. На окремих сортах врожай зни-
щується майже повністю. Найбільше уражуються паршею 
сорти Лісова красуня, Улюблена Клаппа, Тонкогілка, мен-
ше — Бере Лігеля, Бере Боск.

 На плодах з’являються темні, майже чорні округлі пля-
ми, які, розростаючись, часто зливаються і охоплюють 
значну частину плоду. Уражені плоди набувають спотво-
реної форми, припиняють ріст, м’якоть їх твердіє, стає не-
придатною до споживання. У місцях плям на плодах часто 
з’являються глибокі тріщини. Сильно уражені плоди опа-
дають.

Зимує гриб на опалому листі, на уражених пагонах, а 
також у різних місцях крони дерев, захищених від впли-
ву несприятливих умов. Окрім стандартних заходів, для 
боротьби з паршею здійснюють обприскування фунгіци-
дами: каптан (у період вегетації, останнє — за 40 днів до 
збирання врожаю; обробок — 4); сульфат міді (у період 
вегетації, останнє — за 30 днів до збирання врожаю; об-
робок — 4); гідроксид міді (в період вегетації, останнє — за 
30 днів до збирання врожаю; обробок — 3); тріадімефон 
+ флутріафол (у період вегетації, останнє — за 30 днів до 
збирання врожаю; обробок — 1-2, застосовувати 1 раз на 
2 роки).

ПЛОДОВА ГНиЛЬ. На ураженому плоді з’являється 
спочатку невелика бура пляма, яка швидко розрос-
тається і охоплює весь плід. Тканина на місці уражен-
ня розм’якшується, плід стає пухким і втрачає смакові 
якості. На поверхні плоду з’являється велика кількість 

сірувато-білих подушечок, розташованих правильними 
концентричними колами. 

Відтак, треба регулярно збирати і знищувати уражені 
плоди, не допускати поширення грушевих плодожерок і 
довгоносиків. Дерева обробляють фунгіцидами.

БАКТЕРІАЛЬНиЙ ОПІК — карантинне захворюван-
ня, при якому уражаються всі частини дерева. Скручені 
чорні листки не опадають, і дерево стає схожим на обпалене 
вогнем. До цього захворювання груша схильна найбільше. 
Бактеріальний опік здатний швидко розповсюджуватись 
на значній території. Ефективних методів боротьби поки 
не існує. Сучасні фунгіциди майже не впливають на його 
збудників. Багато садівників використовують бордоську 
суміш. Обробку нею проводять після листопаду, потім 
ранньою весною і ще кілька разів до того, як наллються 
плоди. Однак цей засіб можна використовувати лише для 
профілактики. Тож, якщо в одного з дерев стрімко розви-
ваються симптоми захворювання, то краще швидко позбу-
тися від нього, щоб урятувати весь сад. Обов'язково, якщо 
ви помітили у саду ознаки бактеріального опіку, проведіть 
видалення всіх дикорослих рослин і чагарників, а також 
обробіть від шкідників, щоб уникнути подальшого розпо-
всюдження інфекції.

Якщо дерево груші уражене менш ніж на 30%, то можна 
видалити всі пошкоджені збудником ділянки, вирізати на-
віть здорову тканину на 20—40 см нижче місця ураження. 
Після цього обов'язково провести обробку інструментарію 
70% спиртом або 10% мідним купоросом. Загиблі рослини 
чи окремі гілки необхідно спалити.

Також у разі незначного ураження використовують 
стрептоміцин. Найбільш ефективним його застосування є 
в період вегетації. Дозування: 1 флакон на 5 літрів. Кращий 
час для цієї процедури — травень, червень. Така обробка 
буде відмінною профілактикою. Повторити процедуру вар-
то через 2-3 тижні, а також після кожного сильного дощу, 
особливо з градом. Не рекомендується використовувати 
стрептоміцин більше 3 разів поспіль. Тому переходять на 
стимулятори імунітету —"Фітоспорин", "Іммуноцітофіт", 
"Сілк", "Циркон". Також можна взяти 2 таблетки тетраци-
кліну на 5 літрів води.

У разі сильного ураження можна спробувати ін'єкції 
стрептоміцину під кору. Для цього вибирають найбільш 
пошкоджене місце, вирізують його, а потім навколо вико-
нують звичайні ін'єкції.

Гарних урожаїв!

Ключ, нарешті, повернувся в 
замку, і Настя, штовхнувши ногою 
двері, вбігає в хату. Мати, як за-
вжди, сидить перед телевізором.

— Мамо, я виходжу заміж! Ан-
тон щойно попросив моєї руки!

— Антон? Мені здається, він 
казав, що одружений, є дочка...

— То й що, що одружений? 
Ми кохаємо один одного! Хіба це 
злочин — кохати? Доньці він ви-
плачуватиме аліменти, дружині 
залишає хату!

— Не кричи так, Насте, я не 
глуха, — мама підводиться з кріс-
ла і вимикає телевізор.

Настя обіймає матір і вже спо-
кійніше продовжує:

— Мамо, зрозумій, я кохаю Ан-
тона. Мені байдуже, має він сім'ю 
чи ні. Він — мій! Кожна людина 
має право на особисте щастя!

Мама мовчки йде на кухню. По-
вечерявши, Настя зачиняється у 
своїй кімнаті. Почуття неймовір-
ного щастя переповнює її. Знову 
ніби чує тихий голос Антона: «Я 
кохаю тебе, Насте! Так, я одруже-
ний, але не моя вина, що я тільки 
тепер зустрів тебе — єдину, про 
яку мріяв усе життя!»

З Антоном Настя познайоми-
лася випадково. Якось допоміг 
донести покупки додому. Потім 
знову зустрілися. Через якийсь 
час він почав чекати Настю на ав-
тобусній зупинці. Разом ішли до 
магазину. Дівчина робила покуп-
ки, Антон допомагав нести сумки 
додому. Деколи заходив, випивав 
чашку кави і йшов додому.

Так минула зима. Настя вже 
знала, що Антон одружений, що 
дуже любить свою чотирирічну 
донечку, що дружина після по-
логів дуже потовстішала. Часом 
блукали парком, потім сідали на 
лавку. Антон просив розповісти 
щось про себе. А що розповідати? 
Робота, магазин, дім... У вихідні 
— хатні прибирання, прогулян-
ки з мамою, телевізор. Особисте 
життя? Та яке там...

Колись у них була прекрасна 
сім'я. Розумний, розсудливий 
батько. Спокійна, лагідна мама. 
Та несподівано батько залишив їх 
і життя розділилось на дві части-
ни: до і після розлучення батьків. 
До — райдужні мрії одержати 
диплом археолога і поїхати пра-
цювати в Єгипет. Після — жор-
стока реальність. Засмучена 
мама, постійна нестача грошей і 
страх перед майбутнім. Мрії про 
єгипетські піраміди відлетіли, 
мов налякані птахи. Треба було 
жити, утримувати маму, яка вже 
не могла працювати і одержувала 
мізерну пенсію. Тож Настя пішла 
працювати на фабрику.

За вікном починає сіріти ранок. 
Ніч минула без сну, але втомле-
ною Настя не почувалася. Вчора 
Антон попросив допомогти йому 
забрати речі. Поки що поживуть 
у Насті. 

Стукає в двері, Антон виходить 
із букетом свіжих троянд, ніжно 
цілує Настину руку: 

— Не бійся нічого, кохана, я з 
тобою.

— Дружина знає?
— Так. Я все розповів. То йдемо. 

Антон відчиняє двері, пропускає 
Настю вперед. В хаті стоїть тиша. 
В кріслі сидить жінка з дитиною 
на руках. Дівчинка пригортає до 
себе велику розкішну ляльку.

— Це — Настя, — каже Антон.
— Доброго ранку! — вітається 

Настя. Ніхто не відповідає.
— Ну, добре. Я — скоро, — Ан-

тон виходить в іншу кімнату.
Настя присіла біля журнального 

столика, крадькома спостерігаючи 
за присутніми. Жінка — дійсно 
повна. Дитина непорушним погля-
дом дивиться на Настю. «Погляд, 
як у дорослої, — думає дівчина. — 
Хочеться швидше піти з цієї хати».

— Ось і я.
Антон несе валізу і сумку до 

дверей. Настю пронизує думка, що 
вже колись вона бачила цю сцену. 
І раптом, як блискавка: таке саме 
відбувалося у неї вдома багато 
років тому! Важкий спомин обри-
ває гіркий дитячий плач. Дитина 
тремтячими рученятами обнімає 
ноги Антона і, плачучи, повторює:

— Не йди, татку! Не йди, не йди! 
Не залишай мене!

Антон червоніє, бере дитину на 
руки і починає заспокоювати:

— Не плач, моя маленька! Татко 
не залишає тебе! Я буду близько, 
приходитиму до тебе, і ми будемо 
гуляти в парку. Добре?

— І мама? — запитує дитина.
— Ні, з нами буде Настя.
Дитина повертає скуйовджену 

голівку до Насті і дивиться, ди-

виться. Настя намагається посміх-
нутись і відчуває, що в неї мокре 
обличчя. Вона плаче. Хоче зупини-
тись і не може.

— Що з тобою, Насте? — стри-
вожено питає Антон.

— Пусти мене! Пусти мене, тат-
ку! — виривається дитина з рук 
Антона. Біжить до мами, бере свою 
ляльку і простягає Насті.

— Бери, дивись, яка гарна! Мо-
жеш гратися нею до вечора або на-
віть можеш спати з нею, а завтра 
принесеш. Так?

Настя сідає на долівку, міцно 
пригортає дитину до себе і вже не 
плаче, а голосно ридає. Схоплю-
ється на ноги, цілує дитину і вибі-
гає з хати.

Двері відчиняє мама. Мовчки 
дивиться на Настю, мовчки йде за 
нею в спальню. Знімає з неї туфлі і 
вкладає її в ліжко.

— Поспи ще трохи, доню. Ще 
дуже рано.

Настя покірно лягає і чи то за-

синає, чи то непритомніє. Про-
кидається, коли за вікном уже ве-
чоріло. Мама спить у кріслі біля її 
ліжка. Тихо, щоб не розбудити її, 
проходить в зал. На столі стоїть 
ваза з червоними трояндами. Ви-
тягає записку: «Кохаю! Твій Ан-
тон». І раптом хвиля шаленої люті 
охоплює Настю. Бере вазу і разом 
із квітами жбурляє у відро.

— Ти не мій, Антоне! Чуєш? Не 
мій! Я не обкраду твою донечку, 
як колись одна перукарка обікра-
ла мене. А дружина твоя — до-
волі симпатична. Товста? Нічого, 
є тепер всілякі дієти... І ти будеш 
гуляти в парку з дочкою і дружи-
ною, а не зі мною. Чуєш? Бо я — не 
злодійка!

Здригається від легенького до-
тику. Ніяковіє: мама все чула!

— Ходімо вечеряти, доню.
Після вечері Настя бере жур-

нал, цілує маму і йде в спальню. 
Завтра понеділок, починається 
новий трудовий тиждень.

Ти не мій! Чуєш? Не мій! 
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Український боксер Олександр Усик 
виграв технічним нокаутом у німця 
боснійського походження Марка 
Гука у чвертьфіналі Всесвітньої су-
персерії боксу і захистив пояс чем-
піона за версією WBO. В 10-му раунді 
наш спортсмен провів потужну атаку, 
змусивши рефері зупинити бій. Ім’я 
наступного суперника українця дізна-
ємося 30 вересня. Ним стане перемо-
жець пари Майріс Бріедіс (Латвія) — 
Майк Перес (Куба).

 Донецький «Шахтар» переміг у 
стартовому турі групового раунду 
Ліги чемпіонів італійський «Наполі» 
2:1. Голи: Тайсон, 15 хв; Ферейра, 58 
— Мілік, 72 з пенальті). В іншому матчі 
групи «Манчестер Сіті» здолав «Фейє-
ноорд» 0:4. Наступний поєдинок до-
неччани зіграють 26 вересня на виїзді 
з «Манчестер Сіті».

Перша ракетка України Еліна Світо-
ліна піднялася в оновленому рей-
тингу Всесвітньої жіночої тенісної 
асоціації на 3-тю сходинку та побила 
національний рекорд України. Світо-
ліна перевершила досягнення укра-
їнського тенісиста Андрія Медведєв, 
який 1994-го займав 4-те місце у сві-
товому табелі про ранги, протримав-
шись там 3 тижні.

Львівські «Карпати» поступилися на 
власному полі в прем’єр-лізі новач-
ку вищого дивізіону рівненському 
«Вересу» з рахунком 1:6. Першу пе-
ремогу в сезоні у матчі з «Зіркою» здо-
був «Чорноморець» (0:1). Результати 
інших зустрічей 8-го туру: «Шахтар» — 
«Зоря» 3:1, «Динамо» — «Олександрія» 
3:0, «Ворскла» — «Олімпік» 1:1, «Сталь» 
— «Маріуполь» 0:1.

Контрольно-дисциплінарний ко-
мітет Федерації футболу України 
зарахував київському «Динамо» 
технічну поразку в матчі проти 
«Маріуполя». Рішення набуде чин-
ності, якщо кияни не подадуть апеля-
цію. Нагадаємо, 27 серпня «динамів-
ці» не приїхали в Маріуполь на матч 
7-го туру чемпіонату, мотивуючи це 
небезпекою для власних футболістів, 
тренерів та вболівальників. Таким чи-
ном столичний клуб залишиться з 19-
ма очками на другому місці турнірної 
таблиці. Перший — донецький «Шах-
тар», що випереджає «синьо-білих» 
на 2 пункти. «Маріуполь» отримає за 
технічну перемогу 3 очки і з 14-ма ба-
лами підніметься з шостої на четвер-
ту сходинку.

Тернопільська «Нива» зазнала 
першої виїзної поразки в чемпі-
онаті другої ліги, пропустивши 3 
«сухі» м’ячі від житомирського «По-
лісся». Четвірка лідерів: «Агробізнес» 
— 24 бали, «Прикарпаття» (Івано-
Франківськ) — 22, «Нива» (Тернопіль) 
— 15, «Львів» — 14.

Результати матчів вищої ліги чемпі-
онату Тернопільщини: «Кременець-
Академія» — «ДСО-Поділля» (Тер-
нопільський р-н.) 0:5, «Козова» 
—«Колос» (Зборів) 1:2, «Агрон-ОТГ» 
(Великі Гаї, Тернопільський р-н.) — 
«Прогрес» (Заліщики) 3:1. Поєдинки 
першої ліги: «Збруч» (Підволочиськ) 
— «Збараж» 3:0, «Трибухівці» (Бучаць-
кий р-н.) — «Тривалети» (Кременець-
кий р-н.) 1:1, «Скалат» — «Скала-Айва» 
(Скала-Подільська) 0:3, «Нива» (Тере-
бовля) — «Шумськ» 3:1, «Копичинці» 
— «Тернопіль-Педліцей» 3:1.

Підготував андрій ОМЕЛЬНиЦЬКиЙ.

Спортивний калейдоскоп

Жозе Моуріньо: «Футбол — це атомна війна»
Легенди футболу

Нещодавно головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуріньо взяв участь у благодійному футбольному 
матчі, присвяченому жертвам пожежі у вежі «Greenfell Tower». Він вийшов на поле після години ігрового часу, 
замінивши Девіда Джеймса і відігравши на позиції голкіпера в команді «зірок футболу» проти «зірок шоу-
бізнесу». Португалець пропустив гол, однак компенсував його в серії післяматчевих пенальті.
Основний час закінчився внічию — 1:1. 

Перемога в 11-метровій лотереї дісталася 
команді-суперниці Моуріньо. В поєдинку 
взяли участь колишні зірки світового фут-
болу Майкл Овен, Пітер Крауч, Девід Сі-
мен. Зірок шоу-бізнесу представляли актор 
Даміан Льюїс, Оллі Марс, бігун Мо Фара. 
Керували командами Алан Ширер та Ріо 
Фердінанд.

Жозе Моуріньо завжди вирізняється 
екстравагантністю і гострим слівцем, яке 
стає цитатою. «Подільське слово» зібрало 
найцікавіші висловлювання відомого пор-
тугальського тренера.

«Не подумайте, що я зарозумілий, але я 
виграв Лігу чемпіонів і вважаю себе особли-
вим».

«Чарівного зілля не маю. Я той тренер, 
який програв 5:0 у Барселоні».

«На тренуваннях я цитую Альберта Ей-
нштейна, котрий стверджував: єдина ме-
ханічна сила, яка завжди сильніша за пару, 
електрику й атомну енергію, — це сила 
волі».

«Як кажуть у нас у Португалії, вони при-
везли автобус і поставили його перед воро-
тами».

«Усі так мріють про поразку «Челсі», що 
коли ми, нарешті, програємо, в країні оголо-
сять вихідний».

«Якби Роман Абрамович допомагав мені 
тренувати, ми були би внизу турнірної та-
блиці, якби я працював у його світі великого 
бізнесу, ми би збанкрутували».

«Абрамович розлучається? Не все так 
погано. З хорошим адвокатом його дружи-
на Ірина може вирвати собі навіть Міхаеля 
Балака».

«Я приходжу на прес-конференції тоді, 
коли сам захочу, а не коли цього хочуть 
журналісти».

«Якби я шукав легку роботу, залишився 
би в «Порту». Чудове голубе крісло, Кубок 
чемпіонів, Бог, а після Бога — я».

«Я тренер, а не Гарі Потер. Він чарівник, 
але в реальному житті немає місця магії. 
Магія — це міф, а футбол — реальність».

«Футболісти — як яйця: бувають різної 
якості».

«Переходь у мою команду і ніколи не бу-
деш другим».

«Мені не потрібен футболіст із чудо-
вим характером, відмінний професіонал — 
така людина потрібна моїй дочці».

«Останні два роки були невдалими для 
«Челсі». Спад розпочався після мого відходу, 
і це не збіг обставин».

«Ви справді хочете знати мої політич-
ні вподобання? Мені подобається система 
4-3-3».

«Великому клубові — великий тренер».
(Журналістові) «Ви головний редактор 

«As»? Якщо ні, то я не відповідатиму. Ви 
ж хотіли говорити тільки з головним тре-
нером, хіба не так? Ось і я буду говорити 
тільки з головним редактором, а не з його 
підопічними».

(Про міланський «Інтер») «Це ваша кра-
їна і ваш чемпіонат. Я всього лише інозе-
мець, який працює у вас. Одного разу я поїду, 
а всі ці проблеми залишаться з вами».

«Для мене найголовніша річ у житті — 
любов. Я вважаю, що треба любити свою 
сім’ю, свою роботу, людей, з якими працюєш. 
Якщо не любиш дружину, треба розлучати-
ся. Якщо не любиш дітей — ти не людина, 
і краще би накласти на себе руки. Якщо не 
любиш роботу, то її треба змінити».

«Я займався італійською по 5 годин на 
день декілька місяців, щоби переконатися, 
що я зможу нормально спілкуватися з грав-
цями, пресою і вболівальниками. Клаудіо 
Раньєрі провів в Англії 5 років і заледве може 
вичавити з себе «доброго ранку» і «доброго 
дня».

«Якщо в тебе добре виходить стукати 
в барабан, не треба слухати тих, хто на-
казує тобі грати на скрипці».

«Краще програти раз 0:5, аніж 5 разів по 
0:1».

«Якщо ви хочете, щоби я спросту-
вав чутки про те, що очолю «Манчестер 
Юнайтед», то не зможу цього зробити. Я 
впевнений, коли сер Алекс Фергюсон піде на 
пенсію, на його місце шукатимуть одного з 
кращих менеджерів у світі, і я, звісно ж, по-
трапляю в цю категорію».

«Я не кращий тренер у світі, але не ду-
маю, що є хтось кращий за мене».

«Ісус Христос також подобався не всім, 
що ж тоді казати про мене…»

«Усі вважають, що я люблю багато го-
ворити, проте насправді, якби це залежало 
від мене, я б узагалі нічого не говорив».

«Якщо ти людям подобаєшся — ти хо-
роший. Якщо вони ненавидять тебе — ти 
найкращий».

«Чому мене критикують колеги? Тому що 
знають: наступного дня вони з’являться на 
перших шпальтах газет. Для них це - без-
коштовна реклама».

«З кинутого в мене каміння можна збуду-
вати пам’ятник».

«Коли я хочу почути розумну людину, то 
починаю говорити».

«Я підстригся і готовий до війни».
«Футбол — як атомна війна. Тут немає 

переможців, є тільки ті, що вижили».
«Вигравати трофеї — моя робота».
«Ідіот — це той, хто думає, що йому ні-

куди рости і прогресувати. Я не ідіот».
«Є ті, хто радіє перемогам. У мене на це 

немає часу».
«Справжнього Моуріньо не знає ніхто».

андрій ОМЕЛЬНиЦЬКиЙ.

Футбол | Чемпіонат Тернопільського району

Лідер втрачає очки

Першу осічку зробили чинні чем-
піони. Ведучи в рахунку після пер-
шого тайму, футболісти з Великих 
Бірок не змогли втримати перевагу і 
зазнали першої поразки в чемпіона-
ті. Цим скористалися їхні опоненти 
з Плотичі, які знову виграли з вели-
ким рахунком і за втраченими очка-
ми вже випереджають конкурентів 
на 3 бали. Тепер чимало буде зале-
жати від зустрічі Плотича — Вели-
кі Бірки вже цієї неділі. Результати 
матчів: Дубівці — Великі Бірки 3:1, 
Залізці — Біла 2:2, Велика Березови-
ця — Великий Глибочок 3:1, Плотича 
— Озерна 3:0, Острів — Шляхтинці 
1:2. Відразу п’ять команд —Велика 
Березовиця (23 очки), Шляхтинці 
і Великий Глибочок (по 22 бали), 
Дубівці і Залізці (по 20 пунктів) — 
мають шанс завоювати бронзовий 

комплект нагород. За останню соло-
минку хапаються футболісти з Білої, 
намагаючись залишитися у вищій 
лізі. Таким чином, останні три тури 
можуть піднести чимало сюрпризів.

У першій лізі два колективи — Іва-
чів (47 очок) і тернопільське «Динамо» 
(46 балів) — уже завоювали право на-
ступного сезону виступати у вищому 
дивізіоні. Тепер в очному поєдинку в 
передостанньому турі вони доводити-
муть власні амбіції. На третю путівку 
найкращі шанси має Прошова, яка на-
брала 40 пунктів і на 9 балів виперед-
жає своїх найближчих конкурентів із 
Білоскірки. Результати зустрічей звіт-
ного туру: «Динамо» — Білоскірка 3:2, 
Соборне — Малий Ходачків 3:0 (+:—), 
Байківці — Забойки 3:0, Мишковичі — 
Велика Лука 4:3, Прошова — Товстолуг 
4:2, Пронятин — Івачів 2:6.

У другій лізі після поразок лідерів 
від переслідувачів: Кутківці — Баворів 
6:3, Драганівка — Дичків 1:0, Козлів — 
Великі Гаї 0:3, Домаморич — Смиківці 
3:0 (+:—) одразу 5 колективів ведуть 
активну боротьбу за три путівки у пер-
ший дивізіон. Турнірне становище 
команд за чотири тури до закінчення 
чемпіонату: Кутківці — 21 бал, Великі 
Гаї, Дичків, Баворів набрали по 19 пунк-
тів, 16 очок у Драганівки. У втішному 
турнірі за 9-16 місця команди теж дово-
дять, що їм іще є за що сперечатися: Гаї-
Шевченківські — Настасів 3:4, Чистилів 
— Стегниківці 1:5, Лозова — Острів-2 
3:1, Курники — Петриків 3:6.

Юрій БУчиНСЬКиЙ, заступник голови 
Тернопільської районної федерації 

футболу.

Новини спорту: це 
було про футбол, а 
зараз про чемпіонат 
України.



Купив фанат терно-
пільської «Ниви» папугу 
і навчає його говорити:

— Скажи: «Нива» 
— чемпіон! «Нива» — 
чемпіон!

— Я, звичайно, ду-
рень, але не настільки, 
— каже йому папуга.



Молодий чоловік 
підходить до шефа і 
говорить:

— Чи можу я від-
проситися у вас з 
роботи після обіду? 
Помер мій дядько, і я 
повинен бути на його 
похороні.

Шеф дозволив. Після 
обіду він іде на стадіон 
і зустрічає там свого 
підлеглого.

— А чому ви не на 
похороні свого дядька? 
— питає з іронією.

— Почекайте 
трохи, матч ще не за-
кінчився, а він у ньому 
арбітр.

Пацієнт з обгоріли-
ми вухами приходить 
до лікаря.

— Що трапилося? — 
питає лікар.

— Дивився по 
телевізору футбол, 
а дружина прасувала 
білизну. Праска стояла 
поряд з телефоном, і 
коли пролунав дзвінок, 
я схопив замість слу-
хавки праску.

— А інше вухо?
— Цей бовдур через 

дві хвилини знову за-
телефонував.



Заходить тренер 
збірної Папуа Нової Гві-
неї до приятеля — тре-
нера збірної Бразилії.

— Друже, твої все 
виграють. Розкажи, в 
чому секрет.

— Нічого особливого. 
Ставлю на тренуванні 
на одну половину поля 
11 бочок і примушую 
команду весь матч 
грати два тайми.

Через місяць знову 
зустрічаються. На-
ставник бразильців 
каже:

— Як справи?
— Погано…
— Ти зробив так, як 

я казав?
— Зробив. 
— І як?
— Бочки виграли.

Веселий футбол
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Оголошення

Все буде смачно
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Фотомить

Каріна Чупик, 1 рік і 5 місяців,  
с. Ігровиця Тернопільського району

Дитячий майданчик
Мавпа і крокодил

Біля річки на високому дереві жила мав-
па. Вона дружила із крокодилом, який жив у 
річці. Щодня мавпа зривала яблука й кидала 
їх своєму другові. Якось крокодил поділився 
фруктом зі своєю дружиною, якій так сподо-
бався їх соковитий смак, що в ній прокинула-
ся жадібність і їй захотілося з'їсти не тільки 
ще один смачний плід, а навіть серце мавпи! І 
хоча сердешна була крокодилу близьким дру-
гом, він усе ж вирішив принести її в жертву 
заради своєї дружини. Вирішив заманити її 
і запросив у гості. Посадив до себе на спину 
й хотів утопити бідолаху в річці. Коли мавпа 
відчула небезпеку і зрозуміла, що відбува-
ється, вона зібралася з духом і спокійно по-
відомила хижакові, що забула своє серце на 
дереві. Йому довелося повернутися, а мавпа 
залізла на високу гілку й залишила крокоди-
ла з носом!

Загадки
У нашої бабусі
Сидить дід у кожусі,
Проти печі гріється,
Без води умиється. (Кіт)

*********************** 
Найрідніша, наймиліша,
Всіх вона нас пестить, тішить,
Завжди скрізь буває з нами.
Відгадайте, хто це?.. (Мама)

*********************** 
Уночі гуляє,
А вдень спочиває,
Має круглі очі,
Бачить серед ночі. (Сова)

Баклажани вживати — старість віддаляти
Цей овоч очищає організм від холестерину, зміцнює імунітет, нервову систему, здійснює благотворний вплив на шкіру й має ефект омолодження. 
Тож варто подбати, щоб він був на столі впродовж року. Рецептів заготовок баклажанів дуже багато. Ми ж рекомендуємо недорогі, легкі у приго-
туванні, оригінальні й надзвичайно смачні.
Баклажани в майонезі
Інгредієнти: 5 кг баклажанів, 

1,5 кг цибулі, 800 г майонезу, пачка 
грибної приправи (виходить при-
близно 10 півлітрових банок).

Обсмажити  окремо очищені 
від шкірки й нарізані соломкою 
баклажани та півкільця цибулі. 
Овочі перемішати, додати до них 
майонез і грибну приправу, туш-
кувати 30 хвилин. Перекласти в 
банки і стерилізувати 20 хвилин. 
Закатати.

Баклажанна заправка 
до піци
Готуючи піцу, після того, як на-

мастите її майонезом і кетчупом, 
викладіть 2-3 ст. ложки цієї за-
правки, а тоді — решту складни-
ків. Смак вас приємно здивує.

Інгредієнти: 2 кг баклажанів, 3 
кг помідорів, 1 кг солодкого перцю, 
2 кг печериць, 200 г оцту, 200 г цу-
кру, 200 г олії, 2 ст. ложки солі, 2 
головки часнику.

Очищені від шкірки баклажани 
порізати кубиками, перець і шам-
піньйони — соломкою. Помідори 
пропустити через м’ясорубку, час-
ник потовкти в ступці. Все зміша-
ти і варити 1 годину, постійно по-
мішуючи. Потім розкласти готову 
заправку в банки і стерилізувати 
20 хвилин. Закатати.

Баклажани мариновані
Інгредієнти: 3 кг баклажанів, 

головка часнику, 2,5 літра води, 

150 мл оцту, 0,5 ст. ложки солі, 
лавровий лист (вийде приблизно 8 
півлітрових банок).

Баклажани розрізати вздовж 
на чотири частини. Посипати сіл-
лю і залишити на 2 год. Тим часом 
приготувати маринад: розчинити 
у  воді сіль, оцет, додати лавровий 
лист і довести до кипіння. У кипля-
чий маринад викласти баклажани 
(порціями, оскільки всі одразу не 
помістяться) і варити 15 хвилин. 
Вибрати й одразу помістити в бан-
ки (на дно кожної перед тим вкину-
ти зубок часнику) і залити гарячим 
розсолом. Закатати, накрити ков-
дрою до охолодження. Зберігати в 
холодному місці. А взимку перед 
подачею на стіл додати цибулю, 
часник і заправити олією.

Баклажани  
по-молдовськи
Інгредієнти: 3 кг баклажанів, 

2 головки часнику, зелень (пе-
трушка, кріп), 150 г олії, 2 ст. 
ложки солі.

Баклажани нарізати великими 
кружечками. Бланшувати в під-
соленому окропі протягом 3 хви-
лин, дістати і дати воді стекти.
Зелень подрібнити. Приготувати 
соус муждей: подрібнити часник, 
додати сіль, олію і ретельно пере-
мішати. У сухі банки пошарово 
викласти соус муждей, остиглі 
баклажани і зелень, накрити 
марлею і поставити у темне те-
пле місце на 2-3 дні. Після цього 
спробувати баклажани на смак. 
Якщо вони смачні і достатньо 

просолилися, то їх можна зака-
тувати, перед тим простерилізу-
вавши під кришками протягом 
20 хвилин. Накрити ковдрою до 
повного охолодження.

Баклажани  
по-грузинськи
Інгредієнти: 2 кг баклажанів, 

300 г волоських горіхів, 200 г час-
нику, 100 г гіркого червоного пер-
цю, пучок зелені (кріп, петрушка, 
кінза), 150 мл соняшникової олії, 
2 ст. ложки винного оцту, спеції 
(по 1 ч. ложці хмелі-сунелі, меле-
ної паприки), 1 ст. ложка солі, 2 
ст. ложки цукру.

Баклажани нарізати кружеч-
ками, вимочити в підсоленій воді 
30 хвилин. Відтиснути й обсма-
жити в соняшниковій олії з двох 
боків до рум'яного кольору.

Приготувати горіховий соус: 
подрібнити волоські горіхи, зе-
лень, часник, гіркий перець. 
З'єднати, додати сіль, цукор, 
оцет, соняшникову олію, спеції 
і ретельно перемішати. Влити 2 
склянки води і варити, помішую-
чи, 15-20 хвилин.

На дно банок покласти по 1 
ст. ложці гарячого соусу, а потім 
заповнити їх смаженими бакла-
жанами, перемащуючи їх соусом. 
Стерилізувати під кришками 
45-60 хвилин. Закатати. Приго-
товані за цим рецептом квашені 
баклажани придатні в їжу протя-
гом 3-4 місяців.

Баклажани квашені
Інгредієнти: 2 кг баклажанів, 

120 г петрушки, 60 г гіркого зеле-
ного перцю, 80 г часнику, 40 г солі 
(плюс сіль для розчину, в якому об-
варюють баклажани).

Нарізати баклажани кружеч-
ками. Залити киплячим 3% со-
лоним розчином. Варити 10-12 
хвилин (мають потемніти, стати 
м’якими). Відкинути на друш-
ляк, поставити важкий вантаж 
приблизно на 15 хвилин. Час-
ник, петрушку й гіркий зелений 
перець без мембрани і насіння 
дуже дрібно нарізати, залити 
окропом, бланшувати півхвили-
ни, відразу ж відкинути на дріб-
не сито, додати сіль (30 г).

У стерильні банки щільно, 
щоб не залишалися порожнечі, 
викласти шарами баклажани, 
пересипаючи їх солоною зелен-
ню з часником і перцем. З решти 
солі і невеликої кількості води 
приготувати соляний розчин, 
закип’ятити його й остудити. 
Залити заповнені баклажанами 
банки розсолом, накрити криш-
ками. Витримати при темпе-
ратурі 18 градусів за Цельсієм 
3 дні. Після початку молочно-
кислого бродіння поставити за-
готовки в холодне приміщення 
з температурою не вище 8 гра-
дусів. Перед подачею на стіл за-
правити олією.

Смачного!

Лабіринт

Мораль: зберігай присутність 
духу, щоб вийти зі складних 
ситуацій.


