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Тема тижня

Петро ПОРОШЕНКО:

«Найгірше в українській економіці вже в минулому»
24 жовтня у Києві, в Міжнародному виставковому центрі, під головуванням Президента України відбулося шосте засідання Ради регіонального розвитку, участь
в якому взяли Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, Генеральний прокурор Юрій Луценко, міністри Кабінету Міністрів, голови обласних та районних
адміністрацій, голови і депутати місцевих рад, представники бізнесу і громадського сектору. Делегацію з Тернопільщини очолили голова обласної державної
адміністрації Степан Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук. Представниками Тернопільського району були голова Тернопільської РДА Олександр
Похилий, голови Великогаївської та Байковецької об’єднаних територіальних
громад Олег Кохман і Анатолій Кулик, депутат Тернопільської обласної ради від
БПП Юрій Березовський.
Метою засідання Ради регіонального розвитку, яка була утворена Петром Порошенком у
квітні 2015 року, є сприяння взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування щодо напрацювання оптимальної моделі
розвитку місцевого самоврядування і територіальної організації влади, децентралізації управління регіональним розвитком, вирішення проблемних питань життєзабезпечення регіонів,
підвищення їх інвестиційної привабливості та
конкурентоспроможності тощо.
Відтак, учасники засідання слухали виступ
Президента України, Прем’єр-міністра та членів
уряду, розглянули стратегію розвитку держави,
обговорили питання економічної модернізації
країни й обмінялися думками щодо нової державної політики розвитку сільського господарства.
Одним із ключових питань порядку денного шостого засідання Ради регіонального
розвитку було обговорення реформ, які реалізовують у державі.
«Серед реформ, безумовно, однією з найголовніших і найрезультативніших є децентралізація. За три роки її впровадження власні доходи

місцевих бюджетів зросли приблизно в два з
половиною рази, — сказав Петро Порошенко.
— Для прикладу, в середині минулого десятиліття, коли я працював головою відповідного
парламентського комітету, частка місцевих кошторисів із трансфертами у зведеному бюджеті становила менше 30%. В 2015 році, коли ми
започаткували програму децентралізації, вона
була вже 45%. Цього року її частка — 49,3%. Ми
наблизилися до показника 50х50. Це означає,
що незабаром місцеві бюджети будуть перевищувати бюджет державний. Тобто фактичними
розпорядниками половини коштів держави будуть селищні і сільські ради, ради об’єднаних територіальних громад. Це дасть змогу ефективніше вирішувати проблеми на місцях».
Це, наголосив Глава держави, є найяскравішою характеристикою того, чим є децентралізація насправді. Сьогодні ж важливо простежити
за тим, аби вигоду від децентралізації отримали
громадяни по всій країні.
«Її мають відчути не лише в містахмільйонниках, столиці, а й в обласних центрах
та інших великих містах, бо нині на депозитних

Степан Барна:
«Маючи позитивну динаміку,
працювати
ще є над чим»
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рахунках органів місцевого самоврядування
лежить майже 15 мільярдів гривень. Але дуже
важливо, щоб цю вигоду отримали й у віддалених містечках та селах», — зауважив український Президент. І додав, що вирішити це
питання можна у площині подолання нерівномірності нарощення дохідної частини місцевих
бюджетів, а головне — у продовженні створення об’єднаних територіальних громад.
«Важливість
Ради
регіонального розвитку полягає в тому,
що керівництво країни, областей, районів
і, особливо, об'єднаних
територіальних громад, на розвиток яких
у державі роблять високу ставку, можуть
обговорити актуальні питання, обмінятися досвідом та напрацюваннями, яких досягли вже в інших регіонах,
— зазначив голова Тернопільської районної
державної адміністрації Олександр Похилий.
— Тернопільський район має чим похвалитися,
адже у нас вже створено дві громади, впроваджуються необхідні для людей ініціативи, зростає
економічний потенціал краю. Реформа децентралізації мотивує органи самоврядування та
виконавчої влади до більш ефективної роботи
над зростанням місцевих бюджетів, адже сьогодні ми чудово розуміємо, що 50% зароблених
коштів залишаться у наших громадах. Однак
ми маємо над чим працювати, адже в нас єдина
мета — сильна, вільна та економічно незалежна держава».
Продовження на стор. 2

Героям
слава!

6-7, 10

2

Подільське

Подільське слово | №43 (5250)
п'ятниця, 27 жовтня 2017

Офіційне | Сесія

Тернопільський район знову в лідерах

20 жовтня відбулася сесія Тернопільської районної ради, яку провів голова Андрій Галайко. У роботі сесії взяв участь
голова РДА Олександр Похилий. Було розглянуто низку важливих для життєдіяльності району питань.

Перший заступник голови
РДА Володимир Осядач інформував про перебіг виконання програми
соціально-економічного
та культурного розвитку району
за 9 місяців поточного року. Відрадно, що наш район за всіма показниками займає найвищі місця
в області завдяки злагодженій
роботі народно-господарського
комплексу, громадськості, всіх гілок влади.
«Напруженою
залишається
криміногенна ситуація, — зазначив заступник начальника Тернопільського ВП ТВП ГУНП в
Тернопільській області, майор
поліції Ярослав Мудрий. — Про
це свідчить, зокрема, збільшення
на 3,6% кількості кримінальних
правопорушень, порівняно з минулим роком. Як недолік, на території району збільшилися крадіжки

приватного майна, грабежі, тяжкі
тілесні ушкодження, хуліганства,
незаконне поводження із зброєю,
правопорушення, пов’язані з виробництвом, збутом і придбанням
наркотичних засобів. Одним із
основних завдань поліції є повна
реєстрація звернень громадян,
розкриття злочинів, допомога, реальні цифри. З метою швидкого
та якісного реагування на заяви
громадян цілодобово працює група швидкого реагування та слідчооперативна група».
З блоком питань, що стосуються фінансів, виступила начальник
фінансового управління РДА
Ольга Казимирів. Заслухано, зокрема, звіти про виконання районного бюджету за 9 місяців поточного року, про внесення змін
до районного бюджету, передачу
коштів у вигляді міжбюджетного

Актуально

На часі — дерегуляція бізнесу
Національна рада реформ у п’ятницю, 27 жовтня, розгляне
проект закону про дерегуляцію бізнесу в Україні. Про це
Глава держави повідомив під час засідання Ради регіонального розвитку.

Президент подякував Раді за те, що вона проголосувала за зміни до
Процесуального кодексу, необхідні для судової реформи. «І ще одна
важлива деталь: здійснено суттєвий крок до скасування недоторканності народних депутатів. У листопаді чекає на ухвалення закон про
сільську медицину (законопроект №7117 був ухвалений парламентом в
першому читанні — «Прямий»), до кінця цього року — закон про антикорупційний суд. На Нацраді реформ, орієнтовно в п’ятницю, розглянемо масштабний проект із дерегуляції, який стане ще одним кроком до
покращення інвестиційного клімату в нашій державі і наших позицій.
Отже, темп набрали непоганий», — сказав Петро Порошенко.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект №6489,
метою якого є зниження адміністративного тиску на малий і середній
бізнес.

Податкові новини

Приїхав у відрядження —
туристичного збору не платиш
У Тернопільській ОДПІ роз’яснили, що платниками туристичного збору
є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє
рішення сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади про встановлення туристичного збору, та отримують послуги з
тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
Відповідно до пп. 268.2.2 ПКУ не можуть бути платниками туристичного
збору особи, які прибули у відрядження.
Отже, якщо працівники суб'єктів господарювання, яким надаються
послуги з тимчасового проживання, прибули у відрядження та мають
підтверджуючі документи, то такі громадяни не є платниками туристичного збору, тому збір їм не нараховується.
Документами, що підтверджують зв'язок відрядження з основною діяльністю підприємства, є, зокрема (але не виключно):
• запрошення сторони, що приймає і діяльність якої збігається з діяльністю підприємства, що направляє у відрядження;
• укладений договір чи контракт;
• інші документи, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини;
• документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах,
конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводять за тематикою,
що збігається з діяльністю підприємства, яке відряджає працівника.
Докладну інформацію можете отримати у Центрі обслуговування
платників. Телефон для довідок 43-46-10.
Колективи відділу культури та закладів культури Тернопільського району висловлюють глибоке співчуття директору Великобірківської музичної школи Володимиру Івановичу Войнарському в
зв’язку зі смертю матері Марії, яка померла на 105-му році життя.
Нехай Господь прийме душу покійної в Царство Небесне та додасть сил рідним перенести гіркий біль втрати.

трансферту з сільських бюджетів
районному та передачу коштів у
вигляді міжбюджетних трансфертів з Тернопільського районного
сільським бюджетам.
На сесії ухвалено районну програму проведення заходів щодо
запобігання виникненню африканської чуми свиней, яку представив начальник управління
Державної служби з питань харчової продукції та захисту прав
споживачів Микола Сипко. «Питання це доволі актуальне, — зауважив доповідач, — оскільки випадки африканської чуми свиней
зареєстровані у господарствах
майже всіх областей України, в
тому числі Тернопільській (місто
Збараж та Бучацький район). У
Тернопільському районі нараховується майже 76,5 тисячі голів
свиней (64 тисячі — у громадському секторі, 12,5 тисячі — в
індивідуальному). Мета програми
— забезпечення епізоотичного
благополуччя району, одержання якісної сировини та продукції
тваринного походження».
Депутати одноголосно проголосували за програму реформування та розвитку централізованої бібліотечної системи на
2017-2018 роки та програму навколишнього природного середо-

вища на 2017-2020 роки. Остання
викликала найбільший інтерес та
обговорення, в якому взяли участь
депутати Степан Бородай, Володимир Мокрицький, Юрій Федуник, Богдан Ящик, Ігор Хомко,
Ірина Крупа.
Депутати Тернопільської районної ради глибоко стурбовані
ситуацією навколо державного
підприємства «Ветсанзавод», що
розташований на території Острівської сільської ради, та екологічним безкультур’ям наших
громадян, які засмічують побутовими відходами річки, джерела,
територію, де проживають.
На сесії схвалено проект програми облаштування спортивних
майданчиків, про яку інформувала начальник відділу молоді
та спорту РДА Ганна Галич. Як
сказано в проекті, в усіх селах району передбачено облаштування
сучасних тренажерних майданчиків, що має посприяти підвищенню фізичної підготовки дітей та
дорослих, організації змістовного
дозвілля, профілактиці правопорушень, шкідливих звичок.
Народні обранці заслухали інформацію про соціальний захист
ветеранів ОУН-УПА, з якою виступив начальник управління
праці та соціального захисту на-

селення РДА Сергій Мандзюк. У
Тернопільському районі рішенням сесії Тернопільської районної ради статус ветеранів УПА та
гарантії їх соціального захисту ще
у 1997 році отримали 200 осіб, які
проживали на території Тернопільського району і не були визнані на державному рівні. У 2010
році фінансування доплати до
пенсії ветеранів ОУН-УПА взяла
на себе обласна рада. Нині їх залишилось лише 23.
На сесії внесено зміни до Комплексної програми взаємодії регіонального сервісного центру МВС
в Тернопільській області щодо реалізації державної політики в сфері провадження реформи з детінізації надання послуг на 2017 рік;
програми «Ветеран» на 2015-2019
роки; програми національнопатріотичного виховання дітей та
молоді на 2017-2020 роки; програми розвитку футболу у Тернопільському районі.
Депутати затвердили нормативну грошову оцінку 7 земельних
ділянок на території Тернопільського району, погодили організацію гідрологічної пам’ятки
природи місцевого значення
«Живописне джерело» на території села Гаї-Гречинські Байковецької сільської ради, дали згоду на
звільнення директора КЗ «Смиковецька ЗОШ І-ІІ ст.», заслухали
та затвердили інші питання та рішення районної ради і РДА.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.
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Петро ПОРОШЕНКО:

«Найгірше в українській
економіці вже в минулому»
Продовження, початок на стор. 1

Про те, що в Україні відбуваються позитивні зміни, свідчать факти
— в усіх регіонах України будують
не лише дороги, а й відкривають,
ремонтують та переобладнують
важливі об’єкти соціальної інфраструктури. Проте нині є політикани, які закликають до дестабілізації
та хаосу, щоб звести нанівець всі ті
позитивні зрушення, які народ вистраждав за 3,5 роки випробувань.
«Я докладатиму всіх зусиль,
аби забезпечувати політичні
умови для реформ та інвестицій
і узгодженої позиції в трикутнику Президент – уряд та Прем’єрміністр – парламент», — запевнив Петро Олексійович.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у ході засідання Ради регіонального розвитку
відсторонив від посади виконуючого обов’язки голови Державної
служби України з питань геодезії,
картографії та кадастру Олега Цвяха. Також під час виступу Гройсман
розповів про результати, яких вдалося досягнути завдяки децентралізації влади.
«Ресурс центрального бюджету
ми передали на місця, визначили конкретні податки, які зараховуються до місцевого бюджету і
можуть бути використані на потреби громадян. Тому сьогодні
з’являються нові садочки, нові дороги, нові школи, новий транспорт.
Це все є результатом децентралізації», — зазначив він.
Зокрема, Прем’єр-міністр наголосив, що основне завдання влади
— забезпечити, щоб кожна гривня була витрачена на покращення
якості життя українських громадян.
Міністр фінансів Олександр
Данилюк наголосив на важливості
продовження реформи бюджетної децентралізації, розповів про

результати першого етапу цієї реформи, а також про подальшу підтримку об`єднаних територіальних
громад та розвиток регіонів, що передбачено проектом державного
бюджету на 2018 рік.
«Наша мета — провести реформу децентралізації таким чином,
щоб кожна українська громада
отримала достатньо фінансових
ресурсів і несла повну відповідальність за те, що відбувається на місцях», — зауважив пан Данилюк.
Виступив на засіданні Ради
регіонального розвитку і Генеральний прокурор України Юрій
Луценко. За його словами, в Україні
існує проблема умисного завищення тарифів на комунальні послуги
для населення, коли в тарифи враховують «ліві» витрати. Порушив
Генпрокурор і проблему взаємодії
у своїй структурі. Зокрема, Луценко заявив, що всі прокурори мають
узгоджувати залучення до обшуків
підрозділів «Альфа» та «КОРД» із
Генеральним прокурором або його
заступниками.
Голова «Ощадбанку» Андрій
Пишний висловив думку про те,
що українські регіони мають почати жорстку конкуренцію за українського робітника з метою попередити масову трудову міграцію з
країни найбільш активних громадян. Тобто, час піднімати оплату
праці та робити її конкурентною з
європейською, адже лише за таких
умов молодь і люди середнього
віку реалізовуватимуться в рідній
країні, а не блукатимуть світом у
пошуках кращої долі.
Перший віце-прем’єр-міністр
України Степан Кубів доповів
про стан економічного розвитку
держави. «Попри складні виклики,
втрату традиційних ринків, розрив
логістичних зв'язків, а також масштабні руйнування на сході, сьогодні

ми втілюємо амбітний план реформ
для України, розпочатий після Революції Гідності. Він уже дав можливість стабілізувати економічну
ситуацію та заклав фундамент для
економічного зростання», — зазначив Степан Кубів.
Він наголосив, що, за підсумком
2016 року, зростання реального
ВВП становило 2,3 відсотка, а у
січні-вересні 2017 року в умовах
збереження макроекономічної стабільності (у т.ч. цінової та валютної)
відзначається позитивна динаміка
розвитку більшості видів економічної діяльності. Так, обіг роздрібної торгівлі збільшився на 8,8%
та оптовий товарообіг — на 1,5%;
вантажообіг та пасажирообіг — на
8,1% та 8%.
Наостанок Глава держави зазначив, що найгірше в українській економіці вже в минулому
— країна не просто вистояла, не
просто уникла дефолту, а заклала основу для сталого розвитку.
За словами Президента, він щиро
радий ознакам та проявам того, що
країна врятувалася, вижила та відійшла від краю прірви. Тому він планує й надалі бувати в регіонах на
відкритті великих і малих об’єктів.
А це свідчить, що країна стає на
шлях економічного зростання.
«За час президентства я здійснив
133 робочі візити в регіони. Мені на
радість працювати і промоутером,
і «рекламним агентом» позитивних
змін. А ще приємніше — генерувати зміни і забезпечувати належні
політичні умови для впровадження
реформ. У мене для вас дуже приємна новина: все буде добре», —
додав Петро Порошенко.
Лілія КУЛЕНИЧ.
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Офіційне | Виїзне засідання колегії обласної державної адміністрації

Степан Барна: «Маючи позитивну динаміку у реальному
секторі економіки Тернопільщини, працювати ще є над чим»

26 жовтня в Тернопільській райдержадміністрації відбулося виїзне засідання колегії обласної державної адміністрації під головуванням очільника
Тернопільщини Степана Барни. Участь в ньому взяли також керівники райдержадміністрацій, ОТГ, структурних підрозділів народногосподарського
комплексу області, представники ЗМІ тощо.

Під час засідання було винесено питання, що нині, як ніколи, є актуальними. Зокрема, про стан утримання автомобільних
доріг області та готовність дорожнього
господарства до зимового періоду доповідали начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства Тернопільської ОДА
Володимир Шашкін і начальник Служби
автодоріг в області Богдан Юлик.
Обговорили також питання стану проведення комплексу осінньо-польових робіт
сільськогосподарськими підприємствами
області. Перед учасниками колегії звітував
начальник департаменту агропромислового розвитку ТОДА Володимир Стахів.
За його словами, за 9 місяців поточного
року темпи приросту обсягів валової продукції сільськогосподарського виробництва області становлять 100,2%, порівняно
з відповідним періодом минулого року. одночас, виробництво продукції рослинництва зросло на 100,6%.
Варто зазначити, що згідно з щорічною
оцінкою ділового клімату за 2016-2017
р., Тернопільщина увійшла до п’ятірки
українських областей із найбільш привабливим інвестиційним кліматом та високою довірою бізнесу до влади. В результаті, на території краю зареєстровано 4096
суб'єктів господарювання, створено 6364
нові робочі місця, що на 1583 особи більше, ніж минулого року. Загалом у реальному секторі економіки суб’єкти господарювання надали роботу 45027 працівникам
(16,3% зростання).
«Ці показники демонструють позитивну
динаміку, промислове зростання та збільшення капітальних інвестицій в область.
64% капітальних інвестицій — це майже
2,8 млрд грн приросту, порівняно з минулим роком. Свідчить це лише про одне —
бізнес має можливість вкладати кошти, а

отже, створювати нові робочі місця та наповнювати бюджет», — зазначив голова
Тернопільської ОДА Степан Барна.
Заробітна плата в області також демонструє непогану. Порівняно з минулим роком, зростання зарплати становить майже
49%, це — найкращий результат в Україні.
Серед інших питань, які були розглянуті на виїзному засіданні колегії Тернопільської ОДА, йшлося і про діяльність закладів культури області в умовах
адміністративно-територіальної реформи.
Начальник управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації Григорій Шергей, котрий, попри
всі позитивні моменти, які відбуваються
нині, згадав і про те, що характерним є занадто повільний процес змін в організації
надання якісних культурних послуг у більшості територіальних громад області, не
спостерігається запровадження інноваційних форм роботи, поліпшення праці працівників культури, переведення їх на повну зайнятість, створення нестандартних
об’єктів культури, креативних підходів та
новітніх проектів.

Учасники колегії зауважили, що завдяки
системі електронних закупівель ProZorro в
області спостерігаються позитивні зрушення. Усі бюджетні установи області таким
чином зекономили майже 281,4 млн грн.
Досить позитивною є й динаміка наповнення бюджетів — плюс 39,8%, а це ще 615
млн грн (за підсумками півріччя). За цей
кошт планують реалізувати низку проектів
соціального, економічного, комунального
розвитку районів області.
Втім, те, що нині відбувається в області, є предметом особливої уваги як з боку
правоохоронних органів, так і органів державної влади. Йдеться про необхідність
проведення ревізії наявних ресурсів. Для
прикладу, аналіз показує, що із 912 водних
об’єктів, що маємо в нашому краї, в оренді
перебувають лише 475. А отже, відбувається
недофінансування бюджетів, що негативно
впливає на економічну ситуацію загалом.
Як зауважив очільник краю, питання детінізації, боротьби з «тіньовою економікою»
було предметом обговорення на Раді регіонального розвитку під головуванням Президента України та Прем'єр-міністра, тому
в області будуть порушувати питання не

лише про боротьбу з так званими «шкідниками» в системі органів державної влади
й правоохоронних органах щодо перешкоджання діяльності суб’єктам господарювання, а й про те, щоб бізнес, який працює
на території області, працював чесно, сплачував податки і наповнював бюджет.
За матеріалами управління СБУ місцевою прокуратурою розпочато кримінальні
провадження за фактами самовільного захоплення агропідприємствами земельних
ділянок. І таких випадків десятки. При цьому органи місцевого самоврядування, райдержадміністрації та сільські ради лише в
поодиноких випадках піднімають питання
щодо легалізації цих земель, хоч саме сільради та громади, насамперед, мають бути
в цьому зацікавлені, адже 100% сплати земельного податку залишається в місцевих
бюджетах.
Динаміка показує, що на кінець року
ми вийдемо на загальний сумарний дохід по області 3 млрд 700 млн грн у розрізі місцевих бюджетів. Це — кошти, які
не тільки мають бути вкладені в розвиток
міст у частині облаштування тротуарів,
ремонтів фасадів тощо, але й у реалізацію проектів, що несуть у собі системні
зміни.
«Так, з ініціативи Президента України
пріоритетом стратегії є спрямування коштів, які були вкрадені Януковичем і нині
повернуті, а це — 4 млрд грн, на всі амбулаторії і сільські медичні заклади України.
Приблизно 160 млн грн із них віддадуть на
розвиток сільської медицини Тернопільщини, — зауважив Степан Барна. — Отож,
громади, які будуть долучатися до програми «Сільська медицина» в частині капітальних видатків, додатково стимулюватимуться придбанням сучасного обладнання
для амбулаторій».
Лілія КУЛЕНИЧ.

Оголошено конкурс

До уваги власників автотранспорту

Тернопільська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує конкурс на право здійснювати перевезення
пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху.

Перелік об'єктів конкурсу:

№
з/п

№№ рейсів номер маршруту

Назва маршруту

Протяжність
маршруту (км)

1
15-22/1
Тернопіль – Острів – 1
2
15-22/2
Тернопіль – Острів – 2
3
15-23/1
Буцнів (Серединки) – Тернопіль
4
15-23/3
Буцнів (Серединки) – Тернопіль
5
15-32/2
Горішній Івачів (Чистилів) – Тернопіль
Періодичність виконання рейсів — щоденно.

Умови конкурсу

Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування проводять відповідно до Закону України
«Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу
з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1081 (зі змінами), Правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 (зі змінами).
Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання
за видами сполучень та режимів руху, затвердженого наказом
Мінтрансзв'язку України від 12 квітня 2007 р. № 285, на маршрутах
протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас автобусів: на приміських маршрутах І, ІІ, ІІІ.
Обов’язкове надання як конкурсної пропозиції на кожен об’єкт
конкурсу, що містить приміські маршрути, щонайменше одного
транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Наявність у перевізника-претендента необхідної кількості резервного рухомого складу відповідної місткості згідно з підпунктом
4 п.12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3.12.08 №1081 (зі змінами).
Забезпечення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування пасажирів.
Перевезення громадян пільгових категорій згідно з чинним законодавством.
Забезпечення виконання вимог чинного законодавства, що регулює роботу автомобільного транспорту.
Дотримання трудового законодавства України, забезпечення

11
11
12,5
12,5
18

Час відправл. з пунктів
почат.

кінцев.

к-сть обор.
рейс.

мін. к-сть
авт.

6-40
7-10
6-15
7-00
6-30

21-40
22-10
20-20
21-15
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11
11
10
10
8

2
2
2
2
2

належних умов праці.
Документи для участі у конкурсі приймають у закритому конверті з позначкою №1 та конверті з позначкою №2, який містить
документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу надає документи перевізник-претендент.
Документи на конкурс приймають до 15 листопада 2017
року включно з 9 год. до 17 год. за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, Філія «Тернопільавтотранссервіс» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».
Увага! З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів
на маршруті, бланків документів для участі в конкурсі, а також за
довідками звертайтесь телефонами: 52-15-79, 52-45-90, за адресою:
м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 9 год. до 17
год., Філія «Тернопільавтотранссервіс» Українського державного
підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (Робочий орган конкурсного комітету) та 43-58-74, за адресою: м. Тернопіль, майдан
Перемоги, 1, щоденно в робочі дні з 8 год. до 17 год. 15 хв., відділ
розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту Тернопільської районної державної адміністрації.
Конкурс відбудеться 30 листопада 2017 року о 10 год. у приміщенні Тернопільської районної державної адміністрації, каб. 310.
Плата за один об’єкт конкурсу внутрішньорайонного приміського автобусного маршруту становить – 1241 грн.
Реквізити для перерахування коштів: Філія «Тернопільавтотранссервіс» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс»: код 38916338, ПАТ АКБ «Львів» р/р
2600459804 МФО 325268.
Конкурсний комітет з перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі
Тернопільського району.

З Днем автомобіліста
і дорожника
Шановні перевізники, водії та працівники автодорожніх господарств! Від
імені районної державної адміністрації,
районної ради щиро вітаємо вас із професійним святом — Днем автомобіліста та
дорожника.
Своєю невтомною працею ви робите вагомий внесок у розвиток України. Ми є свідками того, як на очах удосконалюються автомагістралі. Сучасні транспортні шляхи
стають ознакою модернізації життя, свідченням стабільного та динамічного розвитку держави.
Щодня ви перевозите мільйони пасажирів, сотні тисяч тонн вантажів, продуктів
харчування, товарів повсякденного попиту,
сільськогосподарської продукції, а також будівельних та інших матеріалів, необхідних
людям для повноцінної життєдіяльності.
Вітаємо всіх, хто вірний професійному обов’язку, трудиться на автобусах,
вантажному та легковому транспорті!
Щиро бажаємо вам та вашим родинам
міцного здоров’я, щастя, добробуту, нових звершень, віри в майбутнє та зеленої
вулиці на життєвих і автомобільних дорогах!
О.І. ПОХИЛИЙ,
голова Тернопільської районної
державної адміністрації.
А.В. ГАЛАЙКО,
голова Тернопільської районної ради.
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Актуально

Виїзний прийом

24.10.2017 року начальник
Тернопільського
об’єднаного
управління Пенсійного фонду
України Тернопільської області
Тетяна Глух та начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій у
Тернопільському районі Ірина

Лебідь провели прийом громадян у селах Миролюбівка, Настасів, Йосипівка та Мар’янівка.
Зустрічі відбуваються відповідно до
«Графіку виїзного прийому громадян спеціалістами Тернопільського
об’єднаного управління Пенсійного
фонду України Тернопільської області щодо інформування громадян
про зміни в пенсійному забезпеченні відповідно до Закону України від 3
жовтня 2017 року №21487- VІІІ «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій» в об’єднаних громадах, сільських та селищних радах Тернопільського району».

З 1 жовтня 2017 року проведено
автоматичний перерахунок пенсій,
а саме: осучаснення пенсій з використанням єдиного показника
середньої заробітної плати, який
використовується для призначення
пенсій в 2017 році, на рівні 3764,40
гривні, та розрахунок розміру пенсії
з використанням нового прожиткового мінімуму.
У Тернопільському районі понад 9 тисяч одержувачів пенсій вже
отримали свої пенсійні виплати в
підвищеному розмірі. Ті пенсіонери, у кого розмір підвищення становив менше 140 грн, одержать
свої доплати в листопаді одночасно із основним розміром пенсії.
Пенсійним фондом виготовлено
та вже передано на Укрпошту для

відправлення інформаційні повідомлення для кожного пенсіонера,
якому проведено доплату у жовтні. В
ньому зазначено розмір пенсії до перерахунку, розмір пенсії після перерахунку, розмір підвищення. А також
формулу, за якою розраховано новий
розмір пенсії, вказано індивідуальний коефіцієнт заробітної плати особи та коефіцієнт страхового стажу.
Однак під час живого спілкування
з людьми на таких зустрічах можна
звірити стаж роботи, надати консультації та рекомендації щодо довідок про заробітну плату, які можуть
бути надані пенсіонером для пошуку
більш оптимального розміру заробітної плати, що дасть можливість підвищити розмір пенсії. Тому основним
завданням працівників об’єднаного

управління є роз’яснення щодо складових пенсії, формули, за якою вона
визначається, та стажу і заробітної
плати конкретної особи, яка і має
вплив на розмір пенсії та на суму
збільшення, відповідно.
Не всі літні люди мають можливість приїхати до громадської
приймальні об’єднаного управління, тому спеціалісти об’єднаного
управління наближують послуги до
людей, виїжджаючи до сіл на прийоми. Маємо на меті побувати в усіх
населених пунктах району протягом жовтня-листопада. Дати
таких прийомів опубліковані в газеті «Подільське слово» (№42 від
20 жовтня 2017), на сайтах. Також
голови сільських рад інформують
селян про час та дату.

Милосердя

Добрі справи — безцінні

З метою перевірки використання наданої гуманітарної допомоги, а також ознайомлення з життям та побутом українців представники організації
«Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa» (WHOE) побували на Тернопільщині. Відвідали голландські гості і Тернопільський район, який став для
них справжнім відкриттям — захоплювала неповторна краса природи та зустрічі зі щирими й добрими людьми.
Благодійна організація «WHOE» — це
добровольці, яким небайдужа доля дітей,
особливо в Східній Європі. Робоча група розташована в Апелдорні, Нідерланди.
Одне із найважливіших завдань полягає в
тому, що її волонтери (здебільшого це люди
вже пенсійного віку, які в минулому були
підприємцями, бізнесменами, заможними громадянами, а нині присвятили себе
волонтерській діяльності, допомагаючи
потребуючим) збирають, закуповують і
передають товари дітям, школам, селам,
медзакладам і малозабезпеченим родинам, які цього вкрай потребують. У вересні «WHOE» виповнилося 25 років. З цієї
нагоди керівництво організації вирішило
зробити подарунок своїм волонтерам, відправивши в Україну тих, хто ще ніколи тут
не був, щоб подивитися, чи ефективно використовують допомогу, і визначити вектор
подальшої роботи. Районна організація
Товариства Червоного Хреста у співпраці
з органами державної влади та місцевого
самоврядування вже п’ять років працює
з голландськими волонтерами заради допомоги людям.
— За цей період наш район отримав
безліч корисних та таких необхідних подарунків. Серед них — меблі для ТРТМО і загальноосвітніх шкіл району, одяг, взуття та
інші необхідні речі для малозабезпечених
категорій населення. А до Міжнародного
дня людей похилого віку мешканці району отримали подарунки від Товариства
Червоного Хреста — продуктові набори,
спонсором закупівлі яких була благодійна
організація «WHOE», — розповідає голова Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста Ольга
Нижник, яка супроводжувала закордонних гостей. — За п’ять років тісної співпраці район отримав гуманітарну допомогу
на суму майже 3 млн грн.
Загалом за кілька днів благодійники з
Нідерландів встигли побувати у багатьох
районах Тернопілля, і всюди їх гостинно
зустрічали. У Тернопільському районі делегація була розділена на три групи: одна
поїхала у Байковецьку об’єднану громаду,
друга — у Великогаївську, а третя — у села
району. Волонтери на власні очі побачили,
які зміни відбуваються у населених пунктах, як працює влада на місцях та як реалізовується допомога малозахищеним верствам населення. У селах Стегниківці, Біла,
Курники і Лозова вони також відвідали
сім’ї, які перебувають у важких матеріальних і побутових умовах, та вручили їм продуктові й гігієнічні набори. Крім того, благодійники побували у Байковецькій школі,
де були вражені сучасними комфортабельними умовами навчання дітей. Маршрут
екскурсії нашим краєм пролягав і через
село Баворів. Там голландці навідалися у
дільничну лікарню. Крім того, побували й
у кількох школах — у селах Біла, Великі Гаї,
Баворів та Плотича. В останньому для гостей підготували справжній сюрприз — діти
у вишитих сорочках і національних одностроях вручили їм коровай та влаштували
справді незабутній концерт.
— Ми раді бачити вас у стінах на-

шої школи. Вона — одна з найбільших
дев’ятирічних шкіл області. Почали будувати її ще за часів Австро-Угорщини, у
1910-му році, і завершили лише у 1934-му.
Хочу подякувати вам за ту роботу, яку ви
виконуєте, за ваш внесок, адже з вами світ
стає кращим, бо ви завжди там, де потрібна допомога, — звернувся до представни-

обстеження, роблять аналізи тощо. Як зауважив Іван Михайлович, уся надана благодійною організацією допомога знайшла
своє застосування в їхній установі. Це —
реабілітаційне обладнання, стоматологічні
крісла, функціональні ліжка тощо.
Даруючи гостям на пам’ять сувеніри
— картину із зображенням краєвидів Тер-

німи спогадами гості з далеких Нідерладнів
поверталися з Тернопілля. Як зізналися волонтери, покидати наш край їм не хотілося,
адже за цей маленький проміжок часу вони
вже встигли прикипіти душею до цього мальовничого куточка України, де їх так тепло
зустрічали добрі люди та усміхнені діти, які
попри всі негаразди, що випали на долю

ків організації «Werkgroep Hulptransporten
Oost-Europa» директор Плотицької ЗОШ
І-ІІ ст. Мирослав Дядьо.
Учні англійською мовою розповіли коротку історичну довідку про село та вручили благодійникам кошик із «солодкими»
квітами. Окрім відмінного виконання українських пісень, діти вразили голландців,
підготувавши національну пісню Нідерландів. Гості радісно аплодували школярам
та підспівували, почувши знайомі мотиви.
Після цього делегація відправилася у Тернопіль, де на них на подвір’ї
ТРТМО вже чекав в/о головного лікаря Іван Трач. Волонтерам провели мініекскурсію одним із найбільших корпусів
лікарні — терапевтичним відділенням.
Вони поспілкувалися з медперсоналом та
пацієнтами, побачили сучасне обладнання в лабораторно-діагностичному центрі,
з допомогою якого наші лікарі проводять

нополя і символічний ключ, Іван Михайлович сказав: «Гадаю, цей ключ вам не знадобиться, бо як двері Європи відчинені для
України, так і двері нашого ТРТМО завжди
гостинно відчинені для вас».
Як і належить за нашими традиціями,
гостям подарували запашний коровай,
якого вражені гостинністю голландці, обіцяли повезти в Нідерланди та розділити
між усіма членами «WHOE», адже це, як зауважили вони, не просто хліб, а частинка
нашої щирої української душі.
Завдяки старанням перекладачів мовного бар’єру не відчувалось і був налагоджений ефективний діалог між делегацією та
представниками Тернопільського району.
Вони домовились і надалі співпрацювати
заради покращення умов проживання, навчання та лікування мешканців району, які
цього потребують найбільше.
Лише з приємними емоціями і незабут-

України, вміють радіти життю. Благодійникам дякували за масштабну і таку потрібну
роботу, якій вони присвятили своє життя і,
запрошували приїжджати в гості знову.
— Дивлячись на цих немолодих, але
активних та милосердних людей, хотілося б, щоб і наші люди, які мають чималі статки, зрозуміли, що щастя – не в
грошах, а в тому, щоб дарувати радість
іншим, адже добро завжди повертається сторицею, — зауважила голова Тернопільської районної організації Товариства
Червоного Хреста Ольга Нижник. — Віриться, що й серед наших бізнесменів та
підприємців з часом побільшає тих, хто
за власною ініціативою стане на стежину доброти і милосердя, яка приведе їх до
людей, котрі опинилися на межі виживання в умовах сьогодення.
Лілія КУЛЕНИЧ.
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Будьте здорові!

Рак грудної залози — це не вирок!

20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. Статистика щодо цього захворювання дуже сумна і насторожує медиків: кожні 40 хвилин в однієї жінки в Україні діагностують цю хворобу, а щогодини одна із них помирає. За кількістю випадків пухлини
грудей — на першому місці серед злоякісних новоутворень у жінок України, кількість хворих продовжує зростати. Крім того, дедалі частіше захворювання діагностують й у чоловіків.
Вчені називають близько 80
факторів, які можуть спричинити рак молочної залози. Серед
них найвагоміші — вік 45-60 років, пізня перша вагітність або її
відсутність, надмірна вага, рак
молочної залози у сестри або матері, дисгормональні доброякісні
захворювання молочної залози,
відсутність або короткий період
годування грудьми, сексуальні
розлади, гінекологічна патологія.
На жаль, за останні роки вікова група пацієнток, в яких
виявлено рак молочної залози,
значно помолодшала. Нині рак
діагностують у віці 25-28 років. Захворювання має піки свого максимального «злету» — 45-50 років і
60-65 років.
Однак, незалежно від того, належить жінка до групи ризику, чи
ні, для ранньої діагностики захворювань молочної залози необхідне щомісячне самообстеження
молочної залози та обов’язкова
щорічна перевірка у лікаря.
Важливу роль у ранньому виявленні раку молочної залози
відіграє самодіагностика. Досвід
свідчить, що в 6-7-ми випадках із

10-ти жінки самостійно виявляють у себе пухлину. Тому вже після
20 років потрібно проводити регулярне самообстеження грудей. Це
проста процедура, яка не займає
багато часу, проводиться 1 раз на
місяць на 7-10-й день менструального циклу. Під час самообстеження молочних залоз потрібно
звертати увагу на будь-які зміни
в грудях: наявність ущільнень,
припухлості в молочній залозі, на
соску; деформація форми грудей,
зміна обрисів або структури залози; втягнення соска, наявність

жовтих або кров’янистих виділень
із соска; біль і неприємні відчуття
в одній із грудей; шкіра грудей в
одному місці втягується або зморщується, лущиться; у положенні піднятої руки може з’явитися
ямочка на невеликій ділянці шкіри; збільшення пахвових лімфатичних вузлів, припухлість плеча
і пахвової тканини.
При перших ознаках пухлини чи виявленні інших підозрілих ділянок в молочних залозах
слід звернутися до лікаря. Лікаронколог або мамолог може уточ-

Людина і її справа

Хлібороб із добрим серцем

Нелегко дається хліб. Справжню ціну йому складають хлібороби — ті, хто до землі найближче. Хліборобський рік безперервний. Один урожай у коморі, в засіках, а наступний уже стелиться зеленими врунами, вже чекає сонця, вологи, людського догляду.

Юрій Березовський із учнями 3-4 класів Малоходачківської ЗОШ I-III cтупенів та їхніми вчителями.

Від жниварської осені хлібороб очікує весни,
від засівної весни живе наступною осінню. Силу
своїх рук, натхнення душі хлібороб віддає землі. Він не знає перепочинку в думках про хліб. У
нашому краї це — Юрій Березовський, депутат
обласної ради, заслужений працівник сільського господарства, директор ПП «Агрон», наш місцевий спонсор.
Ще змалечку ми вчимо дітей високо цінувати працю хлібороба, формувати шанобливе
ставлення до хліба насущного. Однієї погожої
осінньої днини вчителі початкових класів Марія
Попів та Наталія Сем’ян разом зі своїми вихованцями вирішили організувати зустріч з агрономом.
Весь день діти були в передчутті зустрічі з
тваринами і птахами, яких пан Юрій утримує
на території власного ставка у сусідньому селі
Костянтинівка. От де справжній рай! Лавки над
водою, свіже повітря та будинок з дерева. Поруч — вольєри із благородними та плямистими
оленями, ланями, фазанами, павичами, дикими
кабанами та вівцями. І все це — не промисел,
а хобі чоловіка. Фермер сам провів екскурсію,
прищеплюючи дітлахам любов до природи. Діти
запитували, як аграрій досяг такого успіху, яка у
нього техніка. Він відповідав, щоб стати агрономом, необхідно добре вчитися у школі.
Нині підприємство вирощує озиму та яру
пшеницю, сою, ріпак, буряк, кукурудзу та ярий
ячмінь. А основну ставку вже багато років поспіль «Агрон» робить на буряки. Велика пасіка

— це хобі агронома.
Любов до землі передалася Юрію від батька,
заслуженого механізатора України. Все дитинство хлопець спостерігав за роботою на полях,
набував досвіду та вчився аграрних «законів».
Бачив і невдачі, й успіх. Тепер згадує ті часи з
глибокою любов'ю.
Підприємець дбає про села, де орендує
землі. Платить гідну зарплату, облаштовує території. Для дітей збудував ігровий майданчик
в центрі нашого села, допоміг зробити паркан в
дитячому садочку. Піклується і про харчування
школярів, вихованців дитсадка, організовує подарунки дітям до Першого дзвоника, дня Святого Миколая, долучається благодійністю до різних масових заходів. У нашій школі цього року
замінив 30 вікон на нові.
Пан Юрій багато чим завдячує підтримці членів його родини. Після спілкування з чоловіком
ми зрозуміли, що вірити у себе — це одне, але
сила подвоюється, коли у тебе вірять близькі
люди. І якщо ти відчуваєш, що знайшов справу свого життя, дуже важливо не оступитися
і крокувати далі.
На завершення зустрічі фермер влаштував
для дітей солодкий стіл.
Ми бажаємо Юрію Романовичу міцного
здоров’я, щедрої ниви, стабільних прибутків, а
головне — залишатися таким же гостинним господарем. Нехай ваш хліб щедро родить!
Марія ПОПІВ,
депутат Малоходачківської сільської ради.

нити діагноз, визначити природу
новоутворення, направити пацієнтку на додаткові обстеження та
призначити лікування.
Оскільки сьогодні рак грудей
успішно лікують на початкових
стадіях, головним у подоланні цієї
недуги є її раннє діагностування.
Тому жінки повинні пам’ятати про
важливість самостійного обстеження та регулярні профілактичні
медичні огляди. У жодному разі не
займатися самолікуванням.
Методи, що доповнюють обстеження молочних залоз — це
УЗД та мамографія.
Мамографія — це обстеження молочних залоз за допомогою
рентгенівського
опромінення.
Лікар отримує 4 знімки у різних
проекціях. На цих знімках відображаються навіть найменші
видозміни в тканинних шарах
молочних залоз. Мамографія не
потребує спеціальної підготовки.
Однак для жінок із збереженим
менструальним циклом рекомендовано проводити обстеження
на 6-12 день, оскільки протягом
циклу молочні залози видозмінюються. Якщо процедуру призна-

чають в терміновому порядку, то
день циклу до уваги не береться.
Стосовно жінок у менопаузі —
день не має значення. У Тернопільському територіальному медичному об’єднанні (ТРТМО) за
9 місяців 2017 року проведено 889
мамографій.
УЗД молочних залоз проводиться в плановому порядку для
здорових жінок на 5-12 день менструального циклу. У віці до 39
років надають перевагу УЗД; у 40
і більше — УЗД щорічно і мамографія 1 раз на 2 роки; у 50 і більше — УЗД щорічно і мамографія
1 раз на рік. У жінок із патологією
методи обстеження та частоту їх
проведення визначає лікар. За 9
місяців поточного року в Тернопільському районі проведено 426
УЗД молочних залоз.
Шановні жінки! Убезпечте
себе та своїх рідних від такої
проблеми, як рак. Живіть довго
і щасливо. А колектив медпрацівників ТРТМО готовий вам в цьому постійно допомагати.

Людмила Припхан, завідуюча жіночою консультацією ТРТМО та
Василь Козак, лікар-онколог ТРТМО.

Агробізнес

Агрохолдинг «МРІЯ» збирає
врожай цукрового буряку
в Тернопільській області
У «МРІЇ» триває збір цукрового буряку – солодкі коренеплоди,
вирощені на полях агрохолдингу, вже викопали на площі понад
1,5 тис. га, роботи зі збору врожаю продовжуються.
Цього сезону компанія вирощувала буряк
вперше з моменту переходу під управління
кредиторів у 2015 році,
після дефолту 2014 року,
спричиненого діяльністю попередніх власників
– родини Гут. Культура
стала знов пріоритетною для «МРІЇ» – зібрати цьогорічний врожай
буряку вона планує із загальної площі 3,5 тис. га
у Тернопільській області, а наступного сезону
має намір збільшувати
площі його посіву.
Культура вже встигла порадувати аграріїв
першими показниками.
«Вчасно і якісно проведені технологічні операції дали змогу нашим агрономам досягти гарної
врожайності цукрового
буряку. Подекуди вона
перевищує планову на
25%», – повідомляють у
«МРІЇ». На викопування
компанія задіяла 5 власних сучасних бурякозбиральних комбайнів,
2 перевантажувача та 2
навантажувача. За сприятливих погодних умов
агрохолдинг завершить
збір буряку ще до настання морозів: планова
дата закінчення робіт –
20 листопада. Вивозять
врожай із полів, дотримуючись усіх встановлених норм.
«Ми суворо дотримуємося регламентованих
правил транспортування
буряку, – прокоментував
операційний директор
«МРІЇ» Андрій Григоров.

– Кожен вантажний автомобіль перевозить не
більше 22 тонн, в іншому
разі його не допускають
на цукрові заводи. Хочу
наголосити, що «МРІЯ»
є відповідальним агровиробником та надійним
партнером для місцевих
громад. А тому ми взяли на себе добровільне
зобов’язання перед селянами у випадку пошкодження або забруднення
нами дорожнього покриття, або при виникненні інших труднощів
самостійно
відновити
дороги та відшкодувати
громадам завдані збитки.
Тож запевняю, хвилюватися щодо цих питань
у місцевих мешканців
немає жодних підстав.
Якщо ж у вашому районі виникла проблема,
обов’язково повідомляйте про це на нашу «гарячу лінію» 0 800 508 805».
Традиційно склалось
так, що цукрова галузь –
чи не найважливіша для
сільського господарства
Тернопільщини.
Попередні роки в області
позначились неабияким

зростанням соціальної
напруги через прогнозований занепад цукроваріння. Розуміючи всю
важливість збереження
цукрового
напрямку,
«МРІЯ» взялась рятувати ситуацію і відновила
вирощування буряку на
своїх полях. Зокрема, це
стало можливим завдяки відновленню роботи
чотирьох цукрових заводів у Тернопільській
області. Нагадаємо, раніше ці цукрові заводи належали холдингу
«Т-Цукор» родини Гут,
який юридично ніколи не входив до складу
агрохолдингу «МРІЯ».
В 2015-2017 рр. заводи
фактично не запускали
виробництво. На початку 2017 року вони перейшли до нових власників – ТОВ «Радехівський
цукор» (належить до
міжнародної групи компаній
Pfeifer&Langen,
Німеччина). Саме для
цього переробника і
призначена вся бурякова сировина, вирощена
на полях «МРІЇ» цього
року.
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Героям слава!

«Невмируща слава — слава героям-воїнам УПА»
У НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея» 20 жовтня відбулася районна краєзнавча конференція
пошукових та науково-дослідницьких учнівських робіт «Невмируща слава — слава героям-воїнам УПА».
Участь у заході взяли представники кращих пошукових загонів, учні загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів, учителі історії та педагоги-організатори, які поділилися результатами науково-історичних
досліджень феномена УПА.
Конференцію розпочали святковим концертом в актовій залі
школи. Ведучі, Діана-Марія Баула
та Захар Маценько, розповіли коротку історію УПА під супровід
тематичного слайд-шоу з ілюстраціями світлин тих часів.

ючи страху, не боячись смерті,
— сказав під час виступу Зиновій
Сердюк.
Упівці… Вони боролися за
справжню свободу, яку, на жаль,
кваліфікували як український націоналізм, і, безперечно, внесли
свою частку в здобуття Україною
незалежність. Одним із повстанців був і Зиновій Степанович
Сердюк, учасник національновизвольних змагань, літературногромадський діяч, колишній
стрілець сотні «Бурлака». Він з
радістю прийняв запрошення організаторів відвідати захід. Попри
те, що йому пішов 91-й рік каже,
що почувається здоровою людиною і детально пам’ятає часи,
коли молодим вступив до УПА.
— Про все, що пережив, що бачив, про що дізнавався від інших,
з книжок, я пишу у своїх віршах.
Сьогодні у світ вийшли вже 23
мої збірки, ще дві готують до видавництва. УПА змінила мене,
змінила Україну, породила безліч
патріотів, які до скону любили
рідну землю і йшли у бій, не зна-

З уст школярів злітали рядки
патріотичних віршів, партизанських пісень про упівців, подвиг
яких оспівано в піснях і думах
народних, в переказах і легендах.
Учасники конференції поклали квіти до могили воїнів УПА
та вшанували героїв хвилиною
мовчання.
Виступив перед педагогами
та учнями, які з’їхалися з усього
району, і кандидат історичних
наук, котрий займається дослідженням діяльності УПА Сергій

Волянюк, з яким учасники конференції провели екскурс у минуле
— з часів повстанців до сьогодення. Науковець провів паралелі між
давноминулими подіями в Україні
та сучасністю і наголосив, що історичний досвід свідчить про те,
що держава не існує без армії —
так було за часів козацтва, УПА і
вже за незалежності.
— Невблаганний час стирає
прізвища і навіть дати з надмогильних плит. Та нашим обов’язком
сьогодні є пізнати та передати нащадкам сторінки тієї епохи, яка
називається історією Української
повстанської армії, — зазначила
методист Тернопільського районного методичного кабінету
Оксана Брикайло, яка після закінчення урочистої частини ознайомила усіх з програмою та змістом
краєзнавчої конференції.
Пленарне засідання відбувалося у двох секціях — вчителі
історії та учні-дослідники захищали пошукові та науководослідницькі
роботи,
а
педагоги-організатори та лідери учнівського самоврядуван-

ня звітували щодо районного
краєзнавчо-пошукового проекту «Непоборні». Оцінювало
роботи поважне журі, до якого
увійшли кандидат історичних
наук, викладач ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимир Кіцак, кандидат
історичних наук, дослідник УПА
— Сергій Волянюк, методисти
Тернопільського районного методичного кабінету — Оксана

Брикайло та Ірина Руцька, методист Великобірківського БТШ
Ольга Урманець та завідувач методичного кабінету Тернопільського району Галина Кубелко.
Вони відзначили кращих юних
дослідників та їх кураторів, яких
буде нагороджено почесними
грамотами.
Духовна сила українських
повстанців і пам'ять про їх безвинну жертву особливо важливі у наш час. Тож ми маємо
обов’язково берегти пам'ять
про всіх героїв, які поклали голови за нашу честь, гідність і
свободу. Не забуваймо про це…
Лілія КУЛЕНИЧ.

Мандруючи рідним краєм

Доторкнутися до історії
Нещодавно учні 5-11 класів разом з
учителями (О. І. Ракоча, Д. В. Гайдук, В. М.
Ридз, Н. В. Машлюх, В. В. Михайленко, І. І.
Дзюбак, В. М. Кравець, Г. І. Шинкаренко,
Н. В. Ходань, Л. І. Бакалець, Г. Б. Ракоча)
побували в одному із найстаріших та найбільших замків України — замку Любарта
в м. Луцьку. Стіни Луцького замку, який добре зберігся до наших днів, були свідками
багатьох історичних подій. Їм відомі секрети
великих князів та молитви звичайних людей… Вони бачили лютих ворогів та підступні інтриги всередині. Але вони вистояли, щоб
у кожного з нас сьогодні була можливість пізнати минуле, доторкнутися до історії!
Найбільше
учасникам
екскурсії
запам’яталася історія створення замку. У 14
ст., ще коли Луцьк називався Лучеськом, а на
місці сучасної фортеці стояли дерев’яні укріплення, литовський князь Дмитрій-Любарт
взяв собі за дружину волинську княжну на
ім’я Буша (Агрипіна) — доньку останнього
з роду Данила Галицького князя Лева ІІ. На
знак великої сили кохання Любарт збудував
для неї замок із трьома вежами, що сполучалися одна з одною кам’яними мурами та засвідчували безкінечність і щирість почуттів
князя. Кожна з веж мала свою назву (В’їзна
або Любартова, Владича і Стирова) та була
своєрідним символом віри, надії та любові.
Буша померла рано, так і не побачивши княжого подарунку. Любарт ще довго побивався
за молодою дружиною, носив квіти на могилу, але будівництво не зупинив. А щоб мури
були міцнішими, у розчин бетону додавали
курячі яйця. Саме ця маленька хитрість допомогла Луцькій фортеці вціліти та зберегти
свій первозданний вигляд до наших днів.
Прогулюючись територією замку, ми побачили виставки «Бронь замкова», «Арсе-

нал», «В'язниця», «Замкова сторожка», Музей
книги та Музей дзвонів. Замок у Луцьку був
політичним, адміністративним, релігійним
центром міста і всієї Волині. Тут відбувалися
засідання судів, була розташована державна канцелярія, «офіси» різних «службовців»,
у тому числі і Великого князя. В замку також
був православний кафедральний храм Івана
Богослова.

Із Луцька автобус вирушив до історичного Берестечка, відомого багатьом
шанувальникам історії українського козацтва. Тут ми відвідали музей-заповідник
«Козацькі могили», дерев`яну церкву Святого Михаїла, 1650 року побудови, яка була
перенесена сюди в 1914 році з села Острів.
Кажуть, що саме в цій церкві молився перед
боєм Богдан Хмельницький
Саме тут майже чотириста років тому відбулася знаменита Берестецька битва. Початок визвольної війни 1648-54 років під

проводом Богдана Хмельницького українці
сприйняли з великою надією й ентузіазмом.
У 1651 році польська корона відновила війну
з армією Богдана Хмельницького. У червні
протиборчі сили стали таборами біля Берестечка. Після декількох тижнів, що супроводжувалися вилазками і перестрілками, настала кульмінація подій.
Союзник, кримський хан Іслам-Гірей, вкотре зрадив гетьмана і полонив його. Військо,
залишившись без командувача, обрало новим гетьманом Івана Богуна.
Три сотні козаків, забезпечуючи відступ,
оточені поляками, хоробро билися проти
численного ворога. Один за другим вони
склали голови, але кожне з цих життів коштувало полякам десятків убитих. Останній
козак ще 3 години сам протистояв цілому
війську. Залишившись без пороху, зранений
кулями, він узяв косу і ще якийсь час хоробро бився з ворогом. Польський король,
який спостерігав за подіями, вирішив дару-

вати життя відважному українцю, якщо той
здасться. Але запорожець відповів, що всі
його думки тепер не про те, як вижити, а про
те, як гідно загинути. Він був убитий списом,
перед тим поклавши чимало ворогів.
На місці того бою сьогодні створено заповідник «Поле Берестецької битви». На
згадку про ті події в 1914 році тут побудовано Георгіївський собор, у підземеллях якого
покояться останки загиблих запорожців. Це
унікальна трирівнева споруда, подібних якій
немає в світі. Так, основний храм — Георгіївський, на другому поверсі розташований
престол Бориса і Гліба, а під землею — Параскеви П`ятниці.
Пролита на цій землі українська кров стала символом мужності і відданості.
З новими знаннями, неймовірними
емоціями та враженнями ми повернулися додому.
Дмитро ГАЙДУК,
учитель хімії Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст.
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Зродились ми великої години

Волонтери
Іван Станчев, Михайло
Могитич та Андрій
Федина, який отримав
нагороду Патріарха
УПЦ КП Філарета.

У комунальному закладі «ЗОШ І-ІІІ ст. с. Товстолуг» Великогаївської сільської ради 13
жовтня 2017 р. відбулось урочисте дійство, присвячене 75-й річниці УПА.

Українська повстанська армія — яскрава і водночас трагічна сторінка в історії нашої держави.
Створена у роки Другої світової війни, УПА змушена була одночасно боротися і з фашистськими
окупантами, і з радянською владою. Боротьба з
«червоним» ворогом продовжувалася і після закінчення війни. За умов радянської окупації поганого
озброєння, в умовах підпілля українські повстанці
з останніх сил намагалися вибороти незалежність
для рідної землі і народу. На жаль, тоді вони не змогли вистояти у змаганні з радянським «монстром».
Проте їхня боротьба відіграла надзвичайно важливу роль в українському державотворенні.
У нашій школі значну увагу приділяють патріотичному вихованню учнів, тому під час святкового концерту діти були дуже активні: читали поезії,
присвячені воїнам УПА, виконували повстанські
пісні.
Ведучі свята, Руслан Івасечко та Юлія Гоцко —
учні 8 класу і Вікторія Тарнавська — учениця 9

класу, розповіли про історію створення та бойовий
шлях українських повстанців. Участь в концерті
взяли учні усіх класів. Цього дня і учні, і вчителі,
і гості прийшли до школи у вишиванках. Концерт
відбувся на одному диханні, часто зал підхоплював
відому пісню, і вона звучала в єдиному ритмі.
Пам’ятайте про тих, що безвісті пропали.
Пам’ятайте про тих, що не встали, як впали.
Пам’ятайте про тих, що стрибали під танки…
Є в місцях невідомих невідомі останки,
Є в лісах, є у горах, і є під горою –
Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв.
Такі заходи є дуже важливі, особливо у наш час,
коли північний сусід знову зазіхає на нашу незалежність. Тому ми маємо виховувати у дітях патріотизм, разом з ними гортати сторінки нашої історії,
пам’ятати славу і подвиги українських героїв, щоб
зберігати Україну і будувати майбутнє.

Пам'ятаймо наших героїв
Українській повстанській армії, збройному крилу Організації
українських націоналістів цьогоріч виповнилося 75 років. Тому
у багатьох містах проводили тематичні заходи. Дуже важливо
вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за нашу незалежність,
і тих, хто сьогодні жертвує своїм
життям за мир і спокій у нашій
країні.

У Почапинській ЗОШ
І-ІІІ ст. відбувся тиждень інформаційнопросвітницьких тематичних заходів, присвячених
75-річчю УПА. Зокрема,
поїздка у с. Антонівці –
центр республіки УПА,
конкурс пісні, прози та
поезії і виступ учнів школи з нагоди відзначення
річниці УПА та Дня захисника України.
14 жовтня старші класи у супроводі своїх наставників — заступника директора з виховної
роботи Ковальчука Віталія Миколайовича, вчителя християнської
етики, психолога, класного керівника 11 класу Піговської Світлани
Анатоліївни та вчителя історії та
правознавства, класного керівника 10 класу, Чернецького Івана
Дем’яновича — здійснили поїздку
у с. Антонівці Шумського району,
Тернопільської області.
Волинь зачаровувала красою та
вабила осіннім пейзажем. Проте
дорога видалася нелегкою. Спершу шкільний автобус зупинили
чоловіки у формі повстанської
армії. Це був так званий голопост,
де перевіряли, «чи ми не москалі». Влаштували «допит» на знання української історії та гасел. Зі
словами «Слава Україні! Героям
слава!» відпустили нас із незабутніми, позитивними емоціями.
На наступній зупинці нам по-

Учні 11, 10 класів Почапинської
ЗОШ І-ІІІст., В.М. Ковальчук,
І.Д. Чернецький, С.А. Піговська,
с. Антонівці

відомили пароль, за яким пропустять далі. «Воля або смерть»
— гасло тодішньої подорожі. Ми
зупинились у с. Стіжок, де екскурсовод провів нас алеєю вшанування пам’яті УПА, до визначних
споруд, таких, як каплиця, встановлена на місці спалення німецькими фашистами жителів Стіжка
за участь в повстанському русі,
будинок культури, він же музей
історії села, та пам’ятник жертвам
фашизму.
Наш автобус прямував до с. Антонівці. Неподалік, в урочищі Дігтярня, в 1943 році був розташований табір Військової Округи УПА
«Волинь-Південь. Пішки через ліс
ми дійшли у штабний будинок,
де нам розповіли про бої УПА з
окупантами та видатних людей,
які відіграли важливу роль у повстанському русі для здобуття самостійної Соборної держави. Це
був так званий музей штабу УПА
«Волинь-Південь», де збереглись
речові та писемні джерела тодішнього періоду.
У с. Антонівці ми відвідали
багато різних пам’яток. Це —
каплиця-курінь, встановлена в затишній улоговині на місці таборового храму. Далі за нею — джерело.
Нижче розташувались таборові

будівлі: пекарня, де ми скуштували
свіжого та запашного хліба, також
майстерні та стайня для коней. А
стежка, що пролягла вгору, виводить до повстанського цвинтаря.
Тут у двадцяти могилах поховані
вояки УПА, які померли від ран в
таборовому шпиталі, і ті, котрі не
мали родини в ближніх селах.
Вражаючою була постановка, що відтворювала бій вояків
Української повстанської армії з
німецькими окупантами. Вибухи
гранат, постріли автоматів і кулеметів перенесли нас у страшні часи
боротьби за Українську державу.
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Нагороди знайшли героїв!
У Вишнівці Збаразького району у палаці Вишневецьких урочисто
вручили відзнаку Президента України «За гуманітарну діяльність
в АТО» чотирьом нашим краянам — членам громадської організації
«Побратими Тернопілля» Івану Станчеву, Михайлу Могитичу, Наталії Горайській, та Ярославу Ратушному. Волонтери з початку бойових дій на сході нашої держави вже три з половиною роки допомагають українським воякам. Вони здійснили не один десяток поїздок на
передову з продуктами, одягом, медикаментами та всім, що необхідно для потреб армії. Передали бійцям 1 вантажний автомобіль, чотири позашляховики та займаються їх технічним обслуговуванням.
Як зізнались волонтери, вони завжди безкорисливо, щиро виконували свою місію. Нагороди були для них приємною несподіванкою.
А ще сказали, що будуть і надалі допомагати українським воїнам боронити державний суверенітет України.
Галина ЮРСА.

У рамках проведення Центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
декади Національнопатріотичного виховання, з метою підтримки Збройних сил
України, добровольчих
формувань, у населених
пунктах Байковецької
сільської ради старостами, представниками галузі медицини, освіти, культури, релігійними спільнотами акумульовано 6 тонн натуральної допомоги від населення
у вигляді сільськогосподарської продукції, вітамінної
та м’ясної консервації, чаю, кави, круп, олії, спецій та ін.
За допомогою волонтерської організації «Схід і Захід –
єдині!» до Дня захисника України уся зібрана допомога
відправлена на фронт.
На цьому наша повчальна і захоплююча поїздка завершилася.
Шкільний автобус попрямував
додому, але у нашій пам’яті та серцях ще надовго залишиться історія звичайних людей, які боролися за волю України.
У нашій школі відбувся конкурс
пісні, поезії та прози, присвячений
75-річчю УПА. Його метою було,
передусім, вшанувати звитягу бійців УПА, Січових стрільців і всіх
борців за свободу і незалежність
України. Учасники добре підготувалися, а переможці зможуть

гідно представити Почапинську
школу на районному етапі.
Також днями було проведено
виховний захід «Їх душі – горіння
і криця», який підготували учні
8-А класу разом із класним керівником, учителем української мови
та зарубіжної літератури Наталією Богданівною Войткович. Діти
співали повстанські пісні та читали поезію. Учні нашої школи мали
змогу бути учасниками Маршу
слави на честь героїв Української
повстанської армії.
А учениця 11-го класу Наталя
Гладиш на районній історикокраєзнавчій конференції, присвяченій 75-річчю створення
УПА, презентувала дослідницьку
роботу «Кривавими слідами», виконану під керівництвом учителя
історії Івана Дем’яновича Чернецького.
Тож пам’ятаймо наших героїв,
полеглих за волю України та мир
у нашій державі, молімося за їх
душі та мир у державі.
Слава Україні! Героям слава!

8-А клас разом із класним керівником, вчителем української мови
та зарубіжної літератури Наталією Богданівною Войткович.

Софія ЖАВОРОНКО, учениця
11 класу Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.,
президент учнівського
самоврядування «Первоцвіт».
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Вітаємо!

Справи приватні

Продам
Перший виробник жалюзі в Тернополі

Педагогічний колектив Соборненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія вітає з
65-річчям сторожа школи Богдана Михайловича ЗАГІРСЬКОГО.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.
Педагогічний колектив Соборненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія вітає
з днем народження вчителя фізики
Тетяну Петрівну МАРКОВИЧ.
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки.
Педагогічний колектив Лучківської
ЗОШ І-ІІ ст. та колеги по роботі вітають
з ювілеєм вчителя початкових класів
Ольгу Ярославівну ГОРБОВУ.
Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!
Найщиріші вітання з 45-річчям
надсилаємо головному спеціалісту
відділу культури Любові Ярославівні Шарган.
Нехай у Вашому домі завжди панують спокій, затишок і гармонія. Бажаємо бути щасливою, радіти життю,
дивуватися, насолоджуватися кожною хвилиною, мріяти, завжди мати
вірних, надійних друзів і, головне, любити і бути коханою. Будьте завжди
такою ж милою, прекрасною жінкою,
такою же доброю, чесною і щирою
людиною. Міцного Вам здоров’я на
многая і благая літа!
З повагою — працівники відділу культури
Тернопільської РДА, районного будинку
культури, центральної районної бібліотеки,
районна організація профспілки працівників
культури.

Колектив CПП «Мричко» щиро вітає з днем народження бухгалтера
Валентину Іванівну КАВУН.
Хай квітує доля у роках прекрасних,
А життя приносить радість і любов.
Миру і здоров’я, злагоди і щастя,
Многая літа Вам знов і знов.
Дичківська
філія
навчальновиховного комплексу “Загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний
заклад с. Великі Гаї” Великогаївської
сільської ради Тернопільської області
щиро вітає з днем народження вчителя
математики Любов Кирилівну Олійник та вчителя початкових класів Наталію Іванівну Галайко.
Бажаю вам квітів та мирного неба,
Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.
Хай доля вам щастя багато дає,
Зозуля сто років життя накує.
Хай справдяться мрії, здійсняться дива,
Хай кругом від сміху іде голова,
Достатку — у будні, в свята — подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!
Іменники Тернопільського районного територіального медичного
об’єднання — завідувач господарства
ТРТМО Василь Михайлович БИЧ,
оператор комп’ютерного набору Марта Ігорівна ЗВАРИЧ, лікар з ультразвукової діагностики Марія Несторівна ТРАЧ, завідувач ФАПу с. Почапинці,
фельдшер Ірина Володимирівна ТИХОНЮК, завідувач ФАПу с. Соборне
Надія Петрівна СИСАК, водій АЗПСМ
смт Велика Березовиця Михайло Ігорович КЕРНИЧНИЙ, сестра медична
Тетяна Василівна РАПІНДА.
Прийміть найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт,
Нехай це добре, щире привітання
Звучить для вас ще сотню літ.

Педагогічний колектив Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька
вітає іменинників жовтня: заступника директора з навчально-виховної
роботи Оксану Михайлівну КОМАРНИЦЬКУ, вчителя математики
Марію Йосипівну ЧАВАГУ, вчителя історії Ірину Романівну РОБАК,
вчителя музичного мистецтва Івана
Григоровича РАКОЧОГО, технічного
працівника Любов Володимирівну
ГУЦАЛ, технічного працівника Любов
Євгенівну СЛИВ`ЯК.
Бажаємо вам щастя і достатку,
Ясного неба, сонця, тепла,
В житті щодень лиш злагоди й порядку,
Щоб доля ваша світлою була.
Щирі вітання з нагоди дня народження надсилаємо депутату Тернопільської районної ради Дмитру
Йосиповичу ГРАБАСУ.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
З повагою — колеги та друзі.

Колектив Драганівської сільської
ради, депутатський корпус, члени виконавчого комітету вітають з днем народження Драганівського сільського
голову Анатолія Петровича БОРУХА.
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.
Колектив працівників відділу освіти Тернопільської РДА та районного
методичного кабінету з днем народження щиро вітає бухгалтера централізованої бухгалтерії Лілію Володимирівну ВОЗЬНУ.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.
Колектив комунального закладу
I-II ст. с. Скоморохи з днем народження вітає вчителя математики Галину
Миколаївну ТЬОЛКО.
Хай будуть з вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!
Колектив
Великоберезовицької
селищної ради, депутатський корпус,
члени виконавчого комітету вітають з
днем народження члена виконавчого
комітету Наталію Ігорівну КАНЮКУ.
Нехай для Вас квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі Ваші мрії,
І доля посилає многая літ,
Здоров’я, щастя, радості, надії.
Колектив комунального закладу
НВК "Довжанківська ЗОШ І-ІІІ ступенів
- ДНЗ" вітає з днем народження кухаря Ольгу Ярославівну МЕЛЬНИК та
робітника з ремонту Ігоря Євгеновича КАЛІНОВСЬКОГО.
Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким
Ще довго-довго днi й лiта,
А тиха радість чиста i висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi,
Любовi, доброти i щастя повен дiм,
Нехай у серцi розкошує лiто
І соняхом квiтує золотим.

З повагою — колектив ТРТМО.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ
ст. щиросердечно вітає з 40-річчям
педагога-організатора Марію Леонідівну КРАМАР.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров'я, миру, успіхів, надії,
Усмішок глибоких, як дно океану,
Й міцного кохання - без меж і обману.

Педагогічний колектив Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.
Я. Стецька вітає із 50-річчям вчителя
основ захисту Вітчизни Леоніда Аркадійовича МОСКАЛЮКА, із 65-річчям
вчителя-пенсіонера Людмилу Василівну ДЕМЧАК, із 65-річчям медсестру
школи Надію Дмитрівну БІДНУ.
Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді і радості прожить.

Колектив Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з днем
народження соціального робітника
с. Чернелів-Руський Христину Олександрівну СТОМАРІВСЬКУ та з с. Ангелівка Любов Петрівну СЕМЕНЮК.
З днем народження вітаємо зараз щиро!
Бажаємо щастя й миру.
Хай добробут завжди в хаті буде,
А в житті лиш поряд добрі люди.

ПП "ВІКТор"

Сприятливі
умови для дилерів

РОЛЕТИ ТКАНИНИ
РИМСЬКІ ШТОРИ

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

Водоочищувачі для питної води
(фільтри) гурт, роздріб, картриджі
432676, 0673491313
ГБО на авто для всіх типів бензинових двигунів 428220, 0673517555,
0673510352, www.gaz.te.ua
Водоочищувачі для питної води
(фільтри) гурт, роздріб, картриджі
432676, 0673491313
Ворота, огорожі, перила, ковані вироби. Від простих до дорогих елітних
зразків 0971322950, www.fk.te.ua

Автозапчастини
до бусів
Мерседес «Спринтер», «Віто»
Фольксваген «Транспортер»
Фіат, Рено, Пежо
та легкових
автомобілів
м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 17
Тел.: 22-03-73, (097)130-51-92

Саджанці та живці високопродуктивної
чорної смородини. Під час посадки
надаємо консультації 0973944257
Трактори, мототрактори, мотоблоки, двигуни різних потужностей, обладнання до
них. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка.
Знайдете дешевше — віддамо ще дешевше 0985989484, 493000, 0982591958,
0666653606, www.tractor_c.com.ua

Послуги

Опалювальна техніка

• котли твердопаливні,
електричні, газові
• конвектори, газові колонки
• газові лічильники та плити
• електричні обігрівачі
• бойлери та ін.

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)

м. Тернопіль (ринок «Західний»),
вул.Об’їзна, 12/5Б
(0352)53-86-36, (098)1277011, (050)8673324

ПІДШИПНИКИ

Для промислової та сільськогосподарської техніки
Для легкових та вантажних автомобілів

ПАСИ КЛИНОВІ

Для імпортних комбайнів

САЛЬНИКИ

Ремонт автомобілів, ходова,
рихтовка на стенді, заміна скла,
поклейка тріщин
(050)3776023, (096)6021987

м. Тернопіль. Тел. (067) 354-70-97
www.bearings.te.ua

Продаж та ремонт
велосипедів з Європи з сервісним
обслуговуванням

(050)3776023, (096)6021987

Куплю
Закуповуємо мед
0991426622, 0983098787

Дорого

землю, городи від 1 га.
Допомагаємо
в оформленні
документів на землю:
спадщина, сертифікати.

МЕТАЛ ДИЗАЙН
•
•
•
•

Ковані брами від 400 грн/м
Огорожі від 400 грн/м
Сходи від 500 грн/сходинка
Перила, решітки на вікна, навіси,
ковані елементи, гойдалки, металеві
двері, гаражні ворота та інше.
Реставрація старих брам
Виконуємо євроремонти
Вул. Микулинецька – Бічна, 22
Тел.23-64-60, (067) 909-79-74

Медичний центр
«Надія-2002»

Ефективне
індивідуальне
лікування

• алкоголізму
• куріння
• гральної залежності

Лікування проводять досвідчені спеціалісти
з м. Києва (лікар В.І. Антоненко)
Курси масажу та домашньої медсестри

(068) 862-24-29

Ліцензія МОЗУвід 18.08.2010 №554423

м.Тернопіль, вул. Весела, 1
Тел.: (067)422-54-74, (096)435-37-33

Оголошення

Байковецька сільська рада оголошує конкурс на повідними додатками;
заміщення вакантної посади:
- дві фотокартки розміром 4х6;
головний спеціаліст відділу економічного роз- копії документів про освіту, підвищення квалівитку та інвестицій (з повноваженнями здійснення фікації, присвоєння вченого звання, присудження
державного контролю за додержанням законодав- наукового ступеня;
ства про працю та дотриманням законодавства про
- копію документа, що посвідчує особу;
зайнятість населення).
- копію військового квитка для
Вимоги до кандидата: повна вища освіта за військовозобов’язаних;
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціа- декларацію особи, уповноваженої на виконання
ліста за напрямом підготовки у галузі знань «Пра- функцій держави або місцевого самоврядування, у
во», «Економіка», стаж роботи в органах місцевого порядку, визначеному Законом України «Про запосамоврядування (державній службі) на посаді про- бігання корупції».
відного спеціаліста не менше 1 року або стаж робоДокументи приймають протягом 30 календарних
ти за фахом в інших сферах управління не менше 3 днів з дня опублікування оголошення про провероків, вільне володіння державною мовою, вміння дення конкурсу за адресою: с. Байківці, вул. Січових
працювати з персональним комп’ютером.
Стрільців, 43, Байковецька сільська рада; телефон
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, по- 29-62-24.
дають такі документи:
Додаткову інформацію щодо основних функціо- заяву про участь в конкурсі;
нальних обов’язків, розмірів та умов оплати праці
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з від- надає кадрова служба Байковецької сільської ради.
Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. №555.
Буцнівська сільська рада повідомляє про початок громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації «Генеральний план сіл Буцнів та Серединки Тернопільського району Тернопільської області».
Замовник містобудівної документації — Буцнівська сільська рада.
Розробник містобудівної документації — Архітектурно-проектне бюро «Арко».
Підстава для розроблення: рішення сесії Буцнівської сільської ради №37 від 04 березня 2016 року.
Детально із матеріалами проекту містобудівної документації можна ознайомитися за адресою: с. Буцнів,
вул. Шевченка, 37А (примішення сільської ради) в період з 30 жовтня по 30 листопада 2017 року.
Громадські слухання відбудуться 03 листопада 2017 року о 14 год. за адресою: с. Буцнів, вул. Шевченка, 37 Б,
(приміщення сільського будинку культури).
Великоберезовицька селищна рада проводить громадські обговорення містобудівної документації Детального плану території земельної ділянки гр. СТАСИШИНА Романа Ярославовича, площею
0,078 га., призначеної для ведення особистого селянського господарства щодо зміни цільового призначення — під будівництво житлового будинку, господарських будівель та споруд, що розташована в
селищі Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області (кадастровий номер земельної
ділянки 6125255200:02:002:3122). Громадські слухання відбудуться: 28 листопада 2017 року о 16 год. в
приміщенні Великоберезовицької селищної ради.
Острівська сільська рада Тернопільського району (вул. Кордуби, 63) проводить конкурс суб’єктів оціночної
діяльності на проведення експертної оцінки земельної ділянки площею 0,2057 га — землі промисловості, транспорту, зв’язку енергетики, оборони та іншого призначення за адресою: Тернопільський район, с. Острів, вул. В.
Ярмуша, 182. Документи приймають в приміщенні Острівської сільської ради. Довідка за тел. 29-17-75.
Петриківська сільська рада має намір провести громадські слухання містобудівної документації на виконання рішення Петриківської сільської ради №810 від 05.09.2017 р. «Детальний план території щодо зміні
цільового призначення земельних ділянок із земель для ведення особистого селянського господарства та
для ведення індивідуального садівництва на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області, земельні
ділянки ТАРАС Я. М., кадастровий номер 6125286700:02:001:2649 та 6125286700:02:001:2651».
Громадські слухання відбудуться 27.11.2017 р. о 17 год. у приміщенні сільської ради села Петриків. Пропозиції та зауваження до містобудівної документації подають до Петриківської сільської ради з 9 до 16 год.
за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 А.
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qN¨³Uz|Q~~K¤\^QN\{\|~U©
q¨A^\~UyK¶y^KÇ~Ny\Ç
u\zN}K~Ny\Ç%^wUÇ©
11.05 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
8K|U\qQ~
³Q^ K uK}K
q¨/N}\^~U^\NU|zK~~©
A}\z|\wUgKÇ~"
oUy~\z%wQ^y
²\z~(zU}
µQwK|~
²\z~¤}^K
q\Nu^Kz
¨# DF"±Kvy\w»^\w
oUv~KUw^
²\z~(u\^}
8\|{KyK
¹Q^Q»^ 2JbPZUSTbaT[e
qN¨6^Q{\~Nyvu}Uz~y©
qN¨/N}\^~U^\NU|zK~~©
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08.10 Àãðîåðà
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08.30 Ì/ñ “×îðíèé ïiðàò”
qN¨³Uz|Q~~K¤\^QN\{\|~U©
q¨A^\~UyK¶y^KÇ~Ny\Ç
u\zN}K~Ny\Ç%^wUÇ©
11.05 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
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q¨±UN}~vu^~y¥UxQ^wK~K©
04.10 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”

06.00, 06.35, 07.05 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî
Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00,
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 Íîâèíè
oU|uQ^ \Ç\N\x
+^KxU~QN
08.10 Àãðîåðà
08.30 Ì/ñ “×îðíèé ïiðàò”
qN¨³Uz|Q~~K¤\^QN\{\|~U©
09.30 Ò/ñ “Áîäî”
11.05 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
8K|U\qQ~
(U|N}z\/~\
²K|zQU^«q\U
16.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
²\z~(zU}
µQwK|~
²\z~¤}^K
q¨8K|~NyQ©
q¨¤\w~KyK©
qN¨oK{KNUu\~NyU
NwKy\y©
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04.10 Ò/ñ “Ðîêñîëàíà”
qN¨¥K}~\KwQ^yK~NyKwyK©

06.00, 06.35, 07.05 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî
Áiëîñíiæêó”
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00,
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 Íîâèíè
oU|uQ^ \Ç\N\x
+^KxU~QN
08.10 Àãðîåðà
08.30 Ì/ñ “×îðíèé ïiðàò”
qN¨³Uz|Q~~K¤\^QN\{\|~U©
09.30 Ò/ñ “Áîäî”
11.05 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
8K|U\qQ~
¨(gQw©²(Q|Qy\
(zU}\
16.45 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
²\z~(zU}
µQwK|~
²\z~¤}^K
µzUv|Uw
qN¨(uQ^zU|}}©
qN¨qyU}zK^~©
³Q^ K uK}K
²\z~(u\^}
¹Q^Q»^ 2JbPZUSTbaT[e
¿y|z}NyU~\
·Uw
qN¨±N}QyvuN%wQ^y©
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±Q}Q\^}~QKQ~\N}U~K|
(^Ux~\QwQ©
qN¨¥K}~\KwQ^yK~NyKwyK©
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06.00, 06.35, 07.05, 09.40 Ì/ñ
“Ëåãåíäà ïðî Áiëîñíiæêó”
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Íîâèíè
²KNg
(zU}\~Kv~
08.30 Ì/ñ “×îðíèé ïiðàò”
qN¨³Uz|Q~~K¤\^QN\{\|~U©
³\y\U~~C
·\yYcaUNqU}
¥KvgKyy^KÇ~Ny\
A}\z|\wUgKÇ~"
12.50 Õ/ô “Äæåéí Åéð”
q¨(wKyq~~K©
15.45 Ò/ñ “Îïîâiäàííÿ ÕIÕ ñòîëiòòÿ”
8\|{KyK
8\NQy^QQ~KUN}\^U
oUv~KUw^
±Q{K\}
q¨n±K^}U~(y\^NQQ
u^Q|N}KzÉ©
(zU}\
qN¨q\^\{|\±QwUNK©
qN¨¥K}~\KwQ^yK~NyK
wyK©

06.00, 06.35, 07.05 Ì/ñ “Ëåãåíäà ïðî
Áiëîñíiæêó”
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10
Íîâèíè
²KNg
(zU}\~Kv~
08.30 Ì/ñ “×îðíèé ïiðàò”
qN¨³Uz|Q~~K¤\^QN\{\|~U©
qN¨qyKuK~Q}K©
10.35 Õ/ô “Äæåéí Åéð”
q¨(wKyq~~K©
·\yYcaUN
³Q^ v~KNQU
qN¨oK{KNUu\~NyUNwKy\y©
17.15 Ò/ñ “Áîäî”
(U|N}z\/~\(uQzuNy
¨# DF"±Kvy\w»^\w
¹Q^Q»^ 2JbPZUSTbaT[e
¥KvgKyy^KÇ~Ny\
¤~{KcJ
n\{K}^NyUU{^
8\|{KyK
qN¨±N}QyvuN%wQ^y©
²K|zQU^«q\U
q¨n±K^}U~(y\^NQQ
u^Q|N}KzÉ©
qN¨¥K}~\KwQ^yK~NyK
wyK©
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ
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©
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17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
21.00 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó. Âiä ëþáîâi
äî iìïi÷ìåíòó”
¨±\|Q@2©
23.45, 00.10 Õ/ô “Ìiöíèé ãîðiøîê:
Ãàðíèé äåíü, àáè ïîìåðòè”
01.55 Õ/ô “Ïîí÷èê Ëþñÿ”

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.00 ÒÑÍ
¨(~U|K~\y
©
¨¹\}^zQNU©
¨±U~U~y©
¤y¨(zK}©
16.00 Ò/ñ “Âåëè÷íå ñòîëiòòÿ. Ðîêñîëàíà”
17.10 Ò/ñ “Íåñêií÷åííå êîõàííÿ”
¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
21.00 Ò/ñ “Ñëóãà íàðîäó. Âiä ëþáîâi
äî iìïi÷ìåíòó”
¨±U~U~y©
01.15 Õ/ô “Ïîí÷èê Ëþñÿ”

×

±
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¨(U|N}z\zQ
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¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
×
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ñàìà”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
13.10 Õ/ô “Õîëîäíå ëiòî 53-ãî”
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Íîâèíè
¨8Q|\y©
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¨¹QyKv~KwQ~Q©
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10.25, 12.25, 20.40 Ò/ñ “ß ïðèéäó
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¨r}}~KwQU©
20.40 Ò/ñ “ß ïðèéäó ñàìà”
01.10 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà”
¨8Q|\y©
01.10 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà” ¨(}\NÉ}N
¨p\}Éw\^K\w©
¨p\}Éw\^K\w©
y\~\{\©
ICTV
¨³\|^\xU©
ICTV
01.10 Ò/ñ “Ùî ðîáèòü òâîÿ äðóæèíà” p^\wK|~NyK\x\^\~K
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²K|zKv~U
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¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
·Ky} 8K~\yzQy\wwUN}U
11.10, 17.35 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”
·Ky}8K~\y
%~}\wxU
12.10, 13.20 Õ/ô “Âåëèêi ãðîøi”
11.10, 13.20 Õ/ô “Äæóìàíäæè”
²K|zKv~U~\z~ ·Ky}qQ~
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
13.55 Õ/ô “Ïðîòèñòîÿííÿ”
(yQ} \¨²K}^\g©
15.40, 16.10 Õ/ô “Ñòðiëåöü”
nU Q~Uu^Kz|K
15.10, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
11.10, 17.30 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”
nU Q~Uu^Kz|K
·Ky}oQU^
21.25 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”
12.10, 13.20 Õ/ô “Ïðîòèñòîÿííÿ”
(Qy^Q}~v^\~}
·Ky}qQ~
(z\x\|KN\zK
21.25 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”
(yQ} \¨²K}^\g©
00.50 Õ/ô “Çàëiçíèé ëèöàð”
22.25, 01.35 Ò/ñ “Æèòòÿ i ïðèãîäè
15.05, 16.10 Ò/ñ “Ìàéîð i ìàãiÿ”
02.50 Ò/ñ “Ñëiä÷i”
Ìèøêà ßïîí÷èêà”
(yK^x~KUÇ
·Ky}oQU^
23.25 Õ/ô “Æèòòÿ çà áðàòà”
21.25 Ò/ñ “Íåâèïðàâíi”
+z^yK
02.20 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ22.20, 01.30 Ò/ñ “Æèòòÿ i ïðèãîäè
·Ky}
Àíäæåëåñ”
04.40 Ò/ñ “Âiääië 44”
Ìèøêà ßïîí÷èêà”
(yK^x~KUÇ
23.15
Õ/ô
“Âåëèêi
ãðîøi”
+z^yK

02.15 Ò/ñ “Ìîðñüêà ïîëiöiÿ. Ëîñ(}|UoK ~{}\~
Àíäæåëåñ”
·Ky}
¨oNQx|Q|\x^Q©
(yK^x~KUÇ
04.40 Ò/ñ “Âiääië 44”
¨oNQx|QNwK~\©
+z^yK
¡ÀÓ¶¼´¹È¶¬¬¼LÚ±°LÃ´Ô

(}|UoK ~{}\~
11.10 Õ/ô “Êîíèê-ñòðèáóíåöü”
·Ky}
¨n}zKQyN}^KNQ~NUz©
¨oNQx|Q|\x^Q©
04.45 Ò/ñ “Âiääië 44”
¨oUy~K²\z~©
¨oNQx|QNwK~\©
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
¨n}zKQyN}^KNQ~NUz©

iñòîðiÿ”
¨±KN}Q^ºQ©
¨AK}K~K}K}K©
¨oNQx|Q|\x^Q©
¨oUy~K²\z~©
¨oNQx|QNwK~\©
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà
¨²Kvy^KQ~Kµn©
¨n}zKQyN}^KNQ~NUz©
iñòîðiÿ”

¨±KN}Q^ºQ©
¨±KN}Q^ºQ©
s\~K~\U
¨oUy~K²\z~©
¨6|~KzNUg©
%xK
18.00 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà. Íîâà

06.00 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”
iñòîðiÿ”
1UOa<UYP
¨±KN}Q^ºQ©
s\~K~\U
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
¨6|~KzNUg©
%xK
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
05.40 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ”

±¨¶uN+²\vzuz©
1UOa<UYP
10.50 Õ/ô “Êàáëó÷êà äðàêîíà”
s\~K~\U
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
12.40 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð”
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
%xK
¡ÀÓº¸»±ÚÔ
06.10 Ì/ñ “Ïðèãîäè êîòà â ÷îáîòÿõ” 09.00 Ò/ñ “Äðóçi”
17.10 Õ/ô “Øðåê 2”
1UOa<UYP
12.20 Ò/ñ “Âiä÷àéäóøíi
8QzU\^
07.00 Ì/ñ “Ëóíòèê i éîãî äðóçi”
äîìîãîñïîäàðêè”
(}^KN}UK8QzU\^\w
½Ó,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼¼LÔ
%Q^N}zwQ^QKg
00.20 Õ/ô “Áðàòåðñòâî ïî êðîâi”
oK^«}
09.00 Ò/ñ “Äðóçi”
12.20 Ò/ñ “Âiä÷àéäóøíi äîìîãîñïîäàðêè” ¤Çzz|Q~}Kz~\U
9
s\^~Uv
%Q^N}zwQ^QKg
06.00, 18.00 Ò/ñ “Áåðêëiñêâåð” +16 ¤\gK~~~KzzK~~
9
nK|\^v^K~\y ¤Çzz|Q~}Kz~\U
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
sU^yuU|{Uu~\\w
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Áåðêëiñêâåð”
³^\zU~Uv~UzUN}U
nK|\^v^K~\y
9
±UNyK^K|KU~\^wÉ
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
oUy~\z%wQ^y
06.00, 10.00, 18.00 Ò/ñ “Áåðêëiñêâåð”
³^\zU~Uv~UzUN}U
È|~Ky^KÇ~K
nK|\^v^K~\y ±QKu^Kz|
¹KN<Kvw
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30,
+y\\{U~\N}Q}}
(u^Kz~U~K
³^\zU~Uv~UzUN}U
q\x^U}^K|UÇ
³^\yU~\
³\{|xyK
¹KN<Kvw
q\x^U}^K|UÇ
¶y^KÇ~NyU}^K|UÇ
·QÉ^UwK~|^Uz
10.00 Ò/ñ ”Áiëèé òàíåöü”
µ²+¶yKQv|\Ny\uu\|Uv
q}K{\|~K
q}K{\|~K
+y\\{U~\N}Q}}
¨pKyUu©
¶\yNUÈz^\uK
¹KN<Kvw
±KvN}Q^yKNU²·U
Èz^\wKyN
·QÉ^UwK~|^Uz
AU}uK^K|
AU}uK^K|
q}K{\|~K
14.00, 01.00 Õ/ô “Âåëèêà ïîðîæíå÷à”
14.00, 01.00 Õ/ô “Âèøíåâi íî÷i”
qu¨¹K^Uz~vyy©
qu¨¹K^Uz~vyy©
·QÉ^UwK~|^Uz
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Дем’ян Чернець — малолітній в’язень
більшовицьких таборів

Героям слава!

Танки Миколи
та Олега Дорошів

«Ці хлопці, не воюючи безпосередньо на фронті,
знищили ворогів значно більше, ніж коли були
б на полі бою», — почула якось про батька і сина
— Миколу та Олега Дорошів із Баворова.

П’ятдесятирічний Микола Дорош — нині староста сіл Грабовець та Білоскірка Великогаївської об’єднаної територіальної громади. У минулому – вчитель фізичного виховання
Баворівської школи. «Коли у розпал війни на сході нашої держави навесні 2015 року мій син Олег пішов добровольцем на
фронт, я одразу зголосився йти за ним, — ділиться спогадами
Микола Дорош. — У мене, як-не-як, військовий досвід — свого
часу проходив трирічну службу на морфлоті. А син, 1992 року
народження, в армії не служив. Не міг хлопець більше терпіти,
дивлячись по телевізору та слухаючи розповіді тих, хто вже
відвоював, як ворог топчеться безкарно по нашій землі. Запальний дуже! Як і всі у його віці. Готові померти за правду,
Батьківщину. Моя думка інакша — померти людина завжди
встигне. Вона має для України жити!»
У військкоматі юного Олега прийняли, а батькові відмовили, мотивувавши, що з однієї хати двох чоловіків не беруть…
Але через якийсь час Микола та Олег Дороші вже проходили
навчання в Чернігові на полігоні «Десна». Тут вони показали,
зокрема, що можуть зробити вмілі чоловічі руки з технікою,
яку, по суті, вже можна було списувати на металобрухт. Батько і син творили дива — танки, бронетранспортери, гармати,
відремонтовані ними, працювали краще, ніж щойно випущені
з виробництва. Тому командування вирішило, що ці хлопці
більше принесуть користі, ремонтуючи бойові машини. Були
вони і на передовій, випробовуючи відремонтовану техніку,
але, як зауважує Микола Дорош, безпосередньо у вогняне
пекло сина не допускав. Був там сам. 30 відремонтованих Дорошами танків у батальйонах «Донбас», «Січ», 28-ій гірськопіхотній бригаді громили ворога.
У 2016-му вони мали демобілізуватись, але командування
попросило Миколу та Олега залишитися ще на кілька місяців…
Нині чоловіки повернулися до мирної праці. Син Олег із
дружиною подарували батькові та матері онуку, дочка з зятем
– ще одну, чим вони дуже тішаться.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Пам’ять

«Раннє дитинство я провів у більшовицьких бараках, куди нас із матір’ю та сестрою поселили як
родину «зрадника батьківщини», — почав свою сумну розповідь теперішній голова Тернопільського обласного товариства політв’язнів та репресованих Дем’ян Чернець, який нині проживає
у селі Підгородне…
Рідне село Дем’яна Івановича —
Деренівка Теребовлянського району. Тут побачив світ 6 квітня 1944
року. Сім’я мала в обробітку чималий шмат землі. Жили заможно із
праці рук. На визволеній від німців
території радянська влада почала
насильно створювати колгоспи.
Люди всіляко тому противились. У
Чернеців відібрали весь реманент,
тa вони і без нього якось давали
собі раду. Проте 15 квітня батька Дем’яна мобілізували. Він брав
участь у штурмі Берліну, визволяв
Прагу, проте коли повернувся з воєнного пекла, у 1949 році, його забрав «воронок» (так тоді називали
машини з кадебістами, що таємно
вночі приїжджали та арештовували неугодних більшовицькій владі
людей). Через якийсь час поспішно відбувся трибунал, і батькові присудили 15 років каторги з
повною конфіскацією майна за…
зраду батьківщині та створення
підпільних організацій. Під цей
жорстокий шаблон дуже часто потрапляли люди, вину яких не можна було довести, проте на них були
доноси, анонімки, а також були родичі, які брали участь в УПА чи симпатизували націоналістам. Батько
допомагав, як їх тоді називали,
«хлопцям із лісу», виконував деякі
їх доручення. Він завжди відкрито
заявляв, що живе і працює на своїй,
не відібраній у когось чи позиченій
землі, а українські партизани боряться за визволення Батьківщини.
Багато з членів родини Чернеців по
лінії матері пана Дем’яна на той час
вже були засуджені за націоналістичну діяльність. Ось чому батько
Дем’яна Чернеця відбував строк
на шахтах Казахстану, а малого
Дем’яна разом із матір’ю, сестрою
та іншими членами великої родини направили в Пермську (тодішню
Молотовську область РФ) у суворі
табори (там у 70-х роках минулого століття мучився Василь Стус та
інші патріоти).

ню школу, потім — Львівський політехнічний інститут. Мав можливість
бути військовим, але вибрав мирну
професію — усе життя працював на
будовах області. Вийшов на пенсію у
68-річному віці…»
Як голова обласного товариства політв’язнів та репресованих
Дем’ян Іванович Чернець разом зі
своїми побратимами робить усе,
щоби зберегти пам'ять про тих, хто
боровся за українську державність
у лавах УПА та націоналістичному
підпіллі. Разом з Ігорем Олещуком,
Петром Голиком, Володимиром
Бірчаком та іншими ветеранами
ОУН-УПА упорядкував та підготував
до друку унікальне видання, присвячене малолітнім політв’язням
радянського репресивного режиму. Було опрацьовано біографії
понад двох із половиною тисяч жителів Тернопільщини, яким довелося пройти через страшні випробування у зовсім юному віці. Нарівні
з дорослими вони брали посильну
«Пам’ятаю душні, багатолюдні бараки, — ділиться Демян Чернець, —
навколо повно тарганів та блощиць,
на яких ради не було ніякої. Охорона
з великою неприязню ставилася до
нас, навіть до найменших. На слух не
могли переносити, коли ми розмовляли між собою українською. Вони
хотіли витравити у нас все людське.
В’язні помирали, бо не було відповідного медичного догляду, їжа —
несмачна, а їсти так хотілось. Адже
ми були дітьми, які росли. Проте
мама вселяла віру, що ми дуже скоро
повернемося та будемо гарно жити
разом із батьком та родиною. У 1957
році настало довгождане звільнення. Достроковий суд визнав батька
невинним та незаконно засудженим.
Відповідні документи про це мені пощастило віднайти у архівах СБУ, коли
готували до друку книгу про малолітніх в’язнів ГУЛАГівських таборів
— уродженців Тернопільської області. У Теребовлі я закінчив серед-

участь у визвольній боротьбі, були
виселені, піддані переслідуванням і
тортурам, відправлені до в’язниць та
таборів, закатовані чи розстріляні.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора та з архіву родини
Дем’яна Чернеця.

Вшанування пам’яті о. Івана-Йосифа Риделя

У селі Великі Гаї відбулося освячення відновленого пам’ятника на могилі мученика за віру в часи сталінських репресій,
монаха о. Івана-Йосифа Риделя. Благодійницею стала матір загиблого воїна АТО Андрія Дрьоміна з Великого Глибочка. Розповім про те, що спонукало жінку до благородної справи. Було це так.

Портрет отця Івана-Йосифа
Риделя.

Під час відкриття експозиції про її сина у історикомеморіальному музеї Ярослава
і Слави Стецьків у Великому
Глибочку мама Андрія, Ярослава, здивовано глянула на стенд,
розміщений над столом, де є
особисті речі її сина, і промовила: «Яке Боже провидіння,
що отець, який хрестив Андрія,
дивиться на стіл, де експонують
особисті речі його похресника».
У Ярослави виникла ідея відновити могилу отця-монаха. Намір
вона виконала.

На освячення відновленого пам’ятника о. Івана-Йосифа
Риделя
приїхала
багаточисельна громада села Великий
Глибочок на чолі з парохом о.
Михайлом Вінтонюком. Відбулася поминальна панахида,
освячення пам’ятника. Промовці розповіли про життєвий
шлях отця, хор церкви Різдва
Пр. Діви Марії с. Великий Глибочок виконав пісні, які любив
о. Іван-Йосиф.
Я, автор цього допису, мав нагоду спілкуватися з отцем тоді,
коли він повернувся з сибірських
гулагів і влаштувався працювати на Великоглибочецький
асфальто-бетонний завод робітником. Працівники дуже його
поважали. В обідню перерву він
розповідав про життя святих
мучеників і тих мучеників за
святу віру, з якими ділив біду і
горе у сибірській тайзі. Після
роботи й у вихідні він таємно у
селах і в м. Тернополі хрестив дітей, вінчав молоді пари, відправляв панахиди за померлих. Я був
за хресного батька у похресниці
Люби і бачив його велику побожність. Також фотографував
вінчання молодих пар, яких він

благословив. Отець Іван-Йосиф
Ридель любив на горі Товтри у В.
Глибочку збирати лікарські трави. Пам’ятаю, що про кожну він
мені розповідав, як народний цілитель. Настоянками з трав він
лікував хворих людей.
Цей невисокий чоловік був
Людиною з великої букви. Народився у Великому Глибочку в
1909 році. З дитинства вихова-

ний у читальні «Просвіти». Прислуговував у церкві біля престолу.
Тодішній священик, дядько
Ярослава Стецька, о. Володимир Чубатий, побачив у хлопця
велику любов до Бога і допоміг
йому вступити у Бучацьку духовну семінарію, був його опікуном. Після закінчення семінарії,
у 1936 році, висвячений в чин

священика доктором богослов’я
Йосифом Сліпим у рідному селі
Великому Глибочку. Своє життя
проводив у монастирях Бучача,
Жовкви, Львова. Дуже любив
математику, яку викладав у згаданих монастирях.
З
ліквідацією
Грекокатолицької церкви у 1946 році
зазнав переслідувань з боку влади. Його арештували за те, що
відмовився прийняти російську
православну віру. Запроторили на багато років у сибірські
гулаги, де ділив біду і горе з такими мучениками, як і він. На
схилі літ тяжко хворів і за лікувальними травами приїхав у
Великі Гаї на запрошення сина
о. Володимира Чубатого — Євгена Чубатого, лікаря за професією.
Там, збираючи лікарські рослини,
познайомився з монахинями, які
запросили його у свою оселю.
У віці 75 років о. Іван-Йосиф
Ридель відійшов у вічність і спочив у могилі біля церкви у с. Гаї
Великі Тернопільського району.
Мирон САГАЙДАК,
завідувач музеїв Ярослава і Слави
Стецьків і Петра Медведика в
с. Великий Глибочок.

Під час панахиди пам’яті о. монаха Івана-Йосифа Риделя.
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Фотофакт

Байковецька ОТГ — переможець змагань із міні-футболу

22 жовтня у Великих Гаях відбулися змагання з міні-футболу серед працівників органів місцевого самоврядування, які проводить
відділ молоді та спорту Тернопільської РДА. Участь у баталіях
узяли команди Тернопільської районної ради, відділу освіти
Тернопільської РДА, Великогаївська і Байковецька об’єднані
територіальні громади. 1-ше місце вибороли байковецькі футболісти, 2-ге — освітяни, 3-тє — великогаївські спортсмени. Голова Тернопільської райради Андрій Галайко та начальник відділу
молоді і спорту ТРДА Ганна Галич нагородили переможця і призерів кубками і грамотами. Голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман
подарував командам на згадку дерев’яну карту своєї громади.

Футбол | Українське «ель-класико»

У Києві сухо

«Динамо» – «Шахтар» 0:0
«Динамо»: Коваль, Кендзьора, Кадар, Хачеріді, Морозюк (Бєсєдін, 76), Гармаш,
Корзун, Буяльський (Мораеш, 55), Піварич, Мбокані, Гонсалес
«Шахтар»: П’ятов, Ракицький, Ордець, Бутко, Ісмаїлі, Бернард (Дентіньо, 22),
Степаненко, Марлос (Алан Патрік, 85), Фред, Тайсон, Ферейра
Напередодні очного протистояння донецький «Шахтар» уперше в історії здолав у
Лізі чемпіонів нідерланську команду (після
виїзної перемоги у груповому раунді над ротердамським «Фейєноордом» 2:1 донеччани
перебувають на 2-му місці турнірної таблиці і
всерйоз претендують на вихід із групи), а київське «Динамо» розписало на власному полі
бойову нічию 2:2 зі швейцарським «Янг Бойзом», зберігши одноосібне лідерство в групі.
Зі стартовим свистком «гірники» заволоділи
м’ячем, натомість «динамівці» і не думали про
контргру. Більше того, вихід киян уперед майже
завжди призводив до різких випадів гостей. За
весь перший тайм «помаранчево-чорні» створили моменти, які з натяжкою можна назвати

небезпечними. В «Динамо» можна виділити
декілька стандартів, зокрема, перспективний
штрафний удар з місця, з якого Микола Морозюк забив позаминулого четверга швейцарцям,
але цього разу він влучив у стінку.
У другому таймі принаймні з’явилися удари по воротах. Двічі Андрій П’ятов піймав кулястого після удару по центру Дениса Гармаша з 23-х метрів та ще одного штрафного від
Морозюка. На 59-й хвилині кияни за рахунок
довгого пасу вибігли в контратаку. Мораеш
бив головою з 8-ми метрів, але блискуче зіграв П’ятов. Атака киян продовжилася другим
темпом, Мораеш знову пробив головою, тепер
уже після подачі Кендзьори, але м’яч влучив у
виставлену руку Богдана Бутка. Арбітр, пере-

буваючи поруч, на епізод не відреагував.
Але продовжити в такому ж дусі кияни
не змогли. «Шахтарі» знову володіли ініціативою, змушуючи максимально працювати
захист «Динамо», футболісти якого регулярно перервали простріли з флангів і не
давали «гірникам» проникати центром. У
результаті «Шахтар» зберіг комфортну перевагу, а наставник «Динамо» Олександр
Хацкевич — свою посаду.
Результати інших матчів 13-го туру
прем’єр-ліги: «Олімпік» – «Зірка» 1:0, «Олександрія» – «Верес» 1:1, «Ворскла» – «Карпати» 0:1,
«Сталь» – «Чорноморець» 1:1, «Маріуполь» –
«Зоря» 2:5. Трійка лідерів: «Шахтар» — 32 бали,
«Динамо» — 25, «Олімпік» — 23.

Футбол | Особистості

Завжди перший СаШо

Майже рік тому легендарний голкіпер київського «Динамо» і національної збірної
України Олександр Шовковський завершив кар’єру гравця. Вболівальники і футбольні
журналісти з нетерпінням очікували, що ж робитиме далі 42-річний СаШо. У квітні на
екранах з’явилася документальна стрічка «Шовковський. Завжди перший», яка висвітлює основні віхи життя спортсмена. «Подільське слово» пропонує добірку цікавих
фактів із життя СаШо.
Ювелірна справа
Шовковського

Всі сподівалися побачити
Шовковського-тренера, але Олександр під час зустрічі з шанувальниками футболу заявив: «Поки
що я спеціально взяв паузу, аби
зрозуміти свій внутрішній стан. Із
30-ти років, проведених у футболі, 23 я професійно грав за першу
команду «Динамо». За цей час накопичилося психологічне та емоційне навантаження. Хочу його
скинути, щоб об’єктивно оцінити
власний стан, повністю позбутися
вантажу відповідальності й тиску,
трохи пожити життям звичайної,
самостійної людини, яка не перебуває в розташуванні команди й
не підпорядковується загальнокомандному графіку. Я закінчив
тренерські курси й отримав диплом категорії А, що дає можливість мені працювати помічником
головного тренера і з командами
нижчих дивізіонів. Відразу же
була пропозиція навчатися на
PRO-диплом, але я відмовився.
Гадаю, це завжди встигну, а поки
хочу прислухатися до своїх відчуттів, чи готовий я надалі займатися футболом, тренувати й у
якому статусі».
Раніше в інформаційному просторі навіть з’являлися чутки,
що Олександр може очолити вінницьку «Ниву», однак згодом
Шовковський усе спростував. Наразі легенда київського «Динамо»
вирішила зайнятися бізнесом, відкривши власний ювелірний бренд
SaSHo&M. СаШо відвідав поєдинок
«синьо-жовтої» збірної з хорватами
в рамках відбору до Чемпіонату
світу-2018, який наші хлопці програли з рахунком 0:2 і втратили
шанси на вихід на мундіаль.
Шовковський вважає програш
підопічних Андрія Шевченка не фіаско чи невезінням, а результатом

«усього, що відбувається в Україні
загалом і в футболі зокрема». «Це
- реальність, яку нам усім треба
прийняти. Щоби знайти шляхи виходу з цієї ситуації, ми насамперед
повинні усвідомити і прийняти, що
сьогодні збірна України не належить до найсильніших футбольних
команд Європи і не гідна виступати
на світовій першості 2018-го року»,
— цілком тверезо оцінив матч на
«Олімпійському» легендарний воротар на своїй Facebook-сторінці.

Журналіст та
інтелігентний байкер

1985-го, у віці 10-ти років, по
вуха закоханий у футбол Олександр після довгих слізних і емоційних розмов переконав батьків
дозволити йому свідомо залишитися в 4-му класі на другий рік. Це
було необхідно, щоби потрапити
в новостворений спеціалізований
футбольний клас 170-ї школи Мінського району Києва. Вирішальним
моментом у цьому нестандартному
рішенні виявилася тривала розмова з батьком, котрий довго дивився
Олександру в очі і намагався знайти в його погляді ознаки свідомої
визначеності. Рішучість майбутнього першого номера «Динамо»
та національної збірної України
перемогла міркування батька.
Серйозно займатися футболом
Сашко розпочав у 7 років. Першою
командою Шовковського була київська «Чайка». Через рік він потрапив до ДЮСШ «Динамо» (Київ), де
займався в групі Олександра Чубарова. Цікаво, що в дитячих командах до 10-ти років Шовковський
був польовим гравцем. Лише в
1985-му, після того, як групу хлопців
1975-го року народження очолив
Анатолій Крощенко, він став воротарем. Змусити польового гравця
перекваліфікуватися в голкіпера
не просто. Тим паче, якщо йдеться

про дітей. Але у Крощенка був свій
метод. Вирішальним фактором виявилася капітанська пов’язка. Статус капітана дав змогу тренерові
домогтися лояльності підопічного
в питанні вибору позиції.
У 13 років Шовковський отримав найдорожчий подарунок у
житті — справжні воротарські
рукавички. Олександр був на сьомому небі від щастя і практично
не розлучався з цією невід’ємною
частиною воротарського обмундирування. Доходило до того, що, лягаючи спати, потай від батьків клав
їх собі під подушку. Юний воротар
зносив перші рукавички до дірок.
Будучи професійним футболістом,
Сашко щорічно використовував
близько 30-ти пар воротарських
рукавичок.
Одним із численних захоплень
Олександра Шовковського є дайвінг. Він підкоряв глибини біля
берегів Таїланду, острова СантаЛючія (Кариби) і занурювався поблизу Мальдівських островів в
Індійському океані. Максимальна
глибина — трохи більше 30-ти
метрів. До того ж СаШо - завзятий
байкер. У нього є хороша колекція
мотоциклів, не спортивних, а для
комфортних поїздок, як зазначав
сам екс-футболіст.
Окрім численних титулів і
спортивних нагород, Шовковський є орденоносцем. У 1999-му
році він став кавалером ордена
«За заслуги» III ступеня. Через 7
років його удостоїли ордена «За
мужність» II ступеня. Серед численних особистих спортивних
досягнень СаШо звання першого
воротаря в історії, який на чемпіонатах світу з футболу в серії післяматчевих пенальті не пропустив
жодного м’яча у «валідольному»
поєдинку 1/8 фіналу мундіалю
2006-го року Україна – Швейцарія
(це досягнення досі ніхто не пере-

На фото: завершивши кар’єру
футболіста, Олександр Шовковський урізноманітнює будні
байкерством.

вершив). У 1999-му році Олександра включили до списку півсотні
кращих футболістів Європи і претендентів на «Золотий м’яч».
Шовковський
відзначається
інтелігентністю, високим рівнем
інтелекту і патріотичністю. Колеги
частенько могли застати Сашка на
тренуваннях із книжкою. До слова,
за освітою Олександр журналіст.
2006-го, напередодні фінальної
стадії чемпіонату світу в Німеччині,
він успішно закінчив Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Зі слів екс-голкіпера, не
обійшлося без впливу його тодішньої дружини, телеведучої Власти
Шовковської. Але вирішальним
виявилося знайомство з багаторічним ректором Інституту журналістики Анатолієм Москаленком,
який іноді літав із «динамівцями»
на єврокубкові матчі.
«Він міг звернути в журналістську «віру» будь-кого, а одного
разу сказав мені: «Є одна дуже
давня професія, але журналістика - ще давніша», — згадував
Шовковський. Зі слів Олександра, деякі іспити він здавав посправжньому, на деяких розповідав про футбол. Ступінь
бакалавра він отримав за проект
інформаційної підтримки розділу
«Святий Володимир» на сайті інституту, де зібрані вірші студентів
вишу. Сподіваємося, СаШо скоро
повернеться у великий футбол.
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Спортивний калейдоскоп
Результати чвертьфінальних матчів футбольного Кубка імені Івана
Вишневського: Озерна – Івачів 1:2,
Дубівці – Великі Бірки 1:2, Плотича
– Велика Березовиця 0:1, Соборне –
Прошова/Мишковичі 0:2. В суботу, 28
жовтня, на стадіоні у Великій Березовиці об 11:00 розпочнеться «золотий
матч» за звання чемпіона Тернопільського району з футболу 2017-го
року між Плотичею та Великими Бірками. А в неділю, 29 жовтня, тут відбудуться півфінальні поєдинки між
Великою Березовицею і Прошовою/
Мишковичами (о 10.00), Івачевим та
Великими Бірками (о 12:00). Запрошуємо вболівальників підтримати
улюбленців!
22 жовтня стартувала перша ліга
чемпіонів Тернопільщини. Тернопільський район представляє
команда «Лісма» (с. Шляхтинці) Байковецької об’єднаної територіальної громади, яка грає в групі зі Зборівським («Млинівці-Присівці», с.
Присівці), Козівським («Стрипа», с.
Купчинці), Підволочиським («Збруч»,
с. Дорофіївка) районами. Календар
матчів: 29 жовтня — «Лісма» – «Стрипа»; 5 листопада — «Лісма» – «Збруч»;
12 листопада — «Збруч» – «Лісма»; 19
листопада — «Лісма» – «МлинівціПрисівці»; 26 листопада — «Стрипа»
– «Лісма». У 1-му турі «Лісма» здолала
«Млинівці» з рахунком 3:2, а «Стрипа» перемогла «Збруч» із рахунком
3:0.
Шахістка зі Львівщини Ганна Музичук виграла золоті медалі чемпіонату Європи зі швидких шахів
у Монако. Українка за підсумком
11-ти турів набрала 9 очок з 11-ти
можливих і на півбала випередила
екс-українку Катерину Лагно, яка
представляє Росію. З 91 учасників
турніру 17-ту позицію посіла українка Інна Гапоненко (7 очок), 36-ю стала Анастасія Колба, 41-ю — Євгенія
Долуганова. До слова, Ганна Музичук
— чинна чемпіонка світу зі швидких
шахів і бліцу.
У 3-му турі Ліги Європи луганська «Зоря» перемогла на «ЛьвівАрені» берлінську «Герту» з рахунком 2:1 і залишилася на 2-й сходинці
турнірної таблиці. Перед перервою
Сілаш потужним зі штрафного вивів
луганців уперед. Після подачі з кутового за берлінців відзначився Деві
Зельке. «Зоря» продовжила давити
на ворота суперника і досягла результату — Олександр Сваток п’ятою
переправив м’яч у ворота. Турнірне
становище команд: «Естерсунд» — 7
очок, «Зоря» — 6, «Атлетік» — 2, «Герта» — 1.
У 17-му турі другої ліги тернопільська «Нива» у Вишнівці на Збаражчині перемогла хмельницьке
«Поділля» 2:0. У середині першого
тайму Ігор Гатала в дотик розстріляв
ворота гостей — 1:0. За декілька хвилин до завершення гри тернополяни
залишилися в більшості. Олександр
Апанчук скористався осічкою хмельницького воротаря, вдруге цього
сезону засмутивши «Поділля». Наступний матч «Нива» зіграє в неділю,
29 жовтня, в Моршині проти стрийської «Скали». Четвірка лідерів: «Агробізнес» — 42 бали, «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — 35, «Нива»
(Тернопіль) — 26, «Нива» (Вінниця)
— 24.
Офіційно: 10 листопада вперше за
два останні роки національна збірна
України з футболу зіграє товариський матч зі Словаччиною на «Арені
Львів». Контрольний поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом. Нагадаємо, обидві команди за
підсумками кваліфікації не потрапили на Чемпіонат світу-2018 у Росії
— українці посіли 3-тє місце в групі,
словаки — 2-ге, але стали найгіршими серед других збірних і не потрапили до стикових матчів.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Помаранчеве диво

Важко уявити хоча б один день без моркви: суп, борщ, салат «Олів'є»,
вінегрет або, наприклад, «Оселедець під шубою»... Вона надає їм не
тільки смак, а й колір, такий яскравий, сонячний. За статистикою,
це — найпоширеніший овоч після картоплі. Він дарує нам енергію,
бадьорість, красу, допомагає поліпшити зір. Це — єдиний овоч, властивості якого тільки поліпшуються під час кулінарної обробки. Консервуйте, маринуйте, готуйте ікру і варіть джем. Словом, створюйте
справжні, смачні, корисні, сонячні шедеври з моркви.

Консервована морква

Інгредієнти: 3,5 кг моркви, 50 г солі, 50 г
цукру, 2 л води, 250 мл 6% оцту.
Приготування. Нарізати моркву на кружечки, бланшувати в підсоленій воді (20 г
солі на 1 л води) протягом 5 хвилин. В емальованій каструлі розчинити цукор і сіль,
довести до кипіння, додати оцет, знову довести до кипіння. Моркву викласти в банки, залити гарячим маринадом, стерилізувати 20 хвилин, закатати.

Морквяний маринад

Інгредієнти: 750 г моркви, 200 г цибулі,
1-2 ст. л. томатної пасти, 100 мл олії, 120
мл будь-якого бульйону, 1 ч. л. цукру, 1 ст. л.
3% оцту, 2-3 лаврових листки, чорний мелений перець, сіль - за смаком.
Приготування. Розігріти олію, додати
нарізані соломкою овочі, пасерувати 10
хвилин, потім додати томатну пасту і пасерувати ще 10 хвилин. Далі додати бульйон,
оцет, цукор і тушкувати до готовності. Додати лавровий лист і чорний мелений перець. Готовий продукт гарячим розкласти
в стерилізовані банки і закатати.

Морква з хроном і яблуками

Інгредієнти: 500 г моркви, 500 г яблук,
500 г хрону, 2 ст. л. олії, 2 скл. води, 2 ст. л.
цукру, 1 ст. л. солі, 1 скл. 9% оцту.

Приготування. Моркву, яблука і хрін
натерти на крупній тертці. Перемішати і
покласти в банки (дві банки місткістю 1 л).
З води, цукру, солі та оцту приготувати маринад. Залити його в банки, зверху додати
по 1 ст. л. олії. Стерилізувати протягом 10
хвилин, закатати.

Морква «Часникова»

Інгредієнти: 1 кг моркви, 200 г часнику, 1
скл. олії, 4 скл. води, ½ скл. солі.
Приготування. Нарізати моркву кубиками, додати дрібно нарізаний часник, олію і
добре перемішати. Сіль розчинити в воді, залити морквяно-часникову масу, ще раз перемішати і розкласти в стерилізовані 0,5 л банки. Стерилізувати 20-25 хвилин, закатати.

Ікра з моркви «Зайчик»

Інгредієнти: 1 кг моркви, 500 г цибулі, 1
скл. томатної пасти, розведеною водою, 1 л
води, 1 скл. олії, 5 лаврових листків, часник,
сіль, чорний мелений перець - за смаком.
Приготування. Подрібнити цибулю, додати олію, томатну пасту, лавровий лист і
тушкувати до м'якості. Окремо у воді тушкувати натерту на крупній тертці моркву.
З'єднати все, перемішати, додати спеції і
покласти в нагріту до 200°С духовку на 30
хвилин. Готову ікру розкласти в стерилізовані банки і закатати.

Овочева ікра «Щедра грядка»

Інгредієнти: 2 кг моркви, 3 кг помідорів, 1
кг цибулі, 1 кг буряка, 3 шт. солодкого перцю,
1 гіркий перець, 500 мл олії, 1 скл. цукру, 3 ст.
л. солі, 1 ст. л. 70% оцту.
Приготування. Моркву, буряк і цибулю
перемолоти на м'ясорубці. Додати олію, цукор,
сіль і варити протягом 2 годин. Додати оцет.
Розкласти в стерилізовані банки, закатати.

Обсмажена морква
в томатному соусі

Інгредієнти (на 1 л банку): 600 г моркви,
400 г томатного соусу, сіль за смаком, олія
для смаження.
Приготування. Моркву нарізати соломкою й обсмажити в олії до готовності. Викласти в каструлю, посолити, додати томатний
соус, варити 7 хвилин. Гарячою масою наповнити банки на 2 см нижче верху горлечка,
стерилізувати: 0,5 л банки — 35 хвилин, 1 л
— 50 хвилин. Закатати.

Гарнір із моркви
і брюссельської капусти

Інгредієнти: 0,5 кг моркви, 0,5 кг капусти,
1 л води, 20 г солі, ½ ст. л. оцту.
Приготування. Нарізати моркву невеликими кубиками, відварити в киплячій воді
протягом 5 хвилин. Потім відразу перекласти
в холодну воду і відкинути на друшляк. Ка-

пусту відварити протягом 5 хвилин. Літрові банки заповнити до половини морквою,
зверху — брюссельською капустою. Залити
гарячим маринадом і стерилізувати 40 хвилин. Закатати.

Салат з моркви

Інгредієнти: 1 кг моркви, 1 кг болгарського
перцю, 1 кг бурих помідорів, 1 кг цибулі.
Для маринаду: 1 скл. води, 2 скл. олії, 2 скл.
фруктового оцту, 500 г цукру, 1 ст.л. солі.
Приготування. Нарізати овочі кубиками. У киплячий маринад опустити моркву
і варти 10 хвилин, потім додати інші овочі і
варити протягом 30 хвилин. Розкласти в стерилізовані 0,5 л банки, закатати.

Заправка для супу
«Вітаміни для зими»

Інгредієнти: 1 кг моркви, 1 кг солодкого
перцю, 1 кг помідорів, 1 кг цибулі, 1 кг зелені,
1 кг солі.
Приготування. Натерти моркву на крупній тертці, перець нарізати соломкою, помідори і цибулю — кубиками, зелень — подрібнити. Все перемішатиз сіллю, щільно укласти
в банки, закрити поліетиленовими кришками. Зберігати в холодильнику.
В одному з наступних номерів газети запропонуємо вам рецепти різних страв з моркви.

Дитячий майданчик
Купець і цирульник
Жив на світі
багатий і добрий
купець. Та він
утратив весь свій
статок, і ніхто
більше не хотів з
ним дружити. І наснився йому дивний сон, в якому
до нього з'явився
чоловік в одязі
ченця і сказав: «Я
– багатство твого
діда й батька і завтра прийду до тебе в дім. Візьми палицю, легенько вдар мене по голові, і я перетворюсь на
золото».
Наступного дня, коли купець прокинувся,
його дружина запросила в дім цирульника. Під
час стрижки купець раптом побачив у будинку
ченця і пригадав свій сон. Він зробив, як йому
було сказано, і чернець одразу ж перетворився
на золото, яке купець дбайливо сховав у шухляду.
Цирульник, котрий спостерігав за подіями,
дуже здивувався й сказав: «Я приведу в дім
ченця, вдарю його по голові й теж розбагатію!»
Він вирушив у монастир і запросив у гості монахів. Коли вони прийшли, цирульник взявся
бити їх палицею по голові, але, замість того,
щоби перетворитись на золото, гості лише кричали від болю. Ці крики почули перехожі і,
бажаючи врятувати ченців, викликали варту,
яка відвела цирульника в темницю.
Мораль: не повторюй за кимось сліпо, без
причини.

Лабіринт

ОСІНЬ
… Осінь на узліссі
Фарби розбавляла,
Пензликом легенько
Листя фарбувала.
Вже руда ліщина,
Пожовтіли клени.
В пурпурі осіннім
Тільки дуб зелений.
Утішає ясен:
— Не сумуй за літом!
Геть усі діброви
В золото одіто.
П. Осадчук.

Скоромовки

Крокодил до крокодила
Припливав просити мила,
Бо набридло крокодилу
Умиватися без мила.
***
У зливу жахливу під кущем
Дуже змокли жук з джмелем.
***
Черепаха чаплю вечором
Пригощала чаєм з печивом.
***
Чорно-білий чорногуз
У болото чорне вгруз.
***
Тигренятко з тигром-татом
Тренувалися стрибати.
***
Скриню зі скарбом
Знайшли карась із крабом.
***
Великі мурахи грали у шахи,
А маленькі мурашки – у шашк
и.

Знайди відмінності

