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Степан Барна
— у п'ятірці
кращих
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переваги, та зміцнити її територіальну цілісність;
• НАТО не вимагає від своїх членів
припинення військово-технічної
співпраці з іншими державами;
• нові можливості для конкурентоспроможних оборонних виробництв;
• покращення клімату для здійснення підприємницької діяльності в Україні, а також
покращення міжнародного інвестиційного іміджу України;
• збільшення іноземних інвестицій (адже безпека завжди
пов'язана з економікою);
• членство в НАТО значно покращить перспективу України вступити до ЄС.
Наскільки все це є реальним, говорити рано, але Президент глибоко переконаний, що вступ країни в
НАТО — наш стратегічний вектор,
якому потрібно слідувати.
А що з приводу референдуму,
про який говорить Петро Порошенко, думають спеціалісти?

Оксана Дідух:
«Не кажи «не
вмію», а кажи
«навчуся»…
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Дмитро Левусь, політолог:
— Я вважаю, що нічого несподіваного в
цій заяві немає. Так само немає ніякої трагедії, не варто звинувачувати українську владу
в тому, що це невчасно, мовляв, після цього
стане гірше. За великим рахунком я особисто
бачу позитив у тому, що під час переговорів
із західними партнерами буде задокументована певна громадська думка. Сумнівів у
тому, що Україна позитивно відповість на це
питання, немає. Це позитив, додатковий важіль впливу. Якщо він з'явиться, то чому ні?

Добрі справи
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12 сторінок

Тема тижня

Україна в НАТО: бути чи не бути?

Наприкінці минулого тижня в інтерв'ю німецьким ЗМІ Президент Петро Порошенко заявив, що в Україні можливе проведення референдуму про приєднання країни до НАТО:
«Чотири роки тому тільки 16% населення підтримували ідею вступу України в НАТО. Нині
— 54%. Як Президент я керуюся думкою мого народу — проведу референдум про перспективи членства України в НАТО».
Ініціативу Петра Порошенка сприйняли неоднозначно. Одні кажуть, що це допоможе
країні, як мінімум, у переговорах. Інші парирують, що до членства в НАТО нам ще далеко,
а слова Президента називають політтехнологією.
Отож, що буде далі і для чого Україні референдум? Яка роль НАТО у житті нашої країни?
Відповіді на ці та інші питання — у нашому матеріалі.
Перш за все, варто розуміти, що
навіть якщо українці проголосують
за вступ до НАТО, то це аж ніяк не є
гарантією членства. Швидше, референдум має політичний характер.
За допомогою референдуму країна
показує серйозність своїх намірів
і підтримку населення, тобто він
буде мати консультативний характер. Однак в НАТО будуть дивитися
на те, як Україна виконує вимоги
Альянсу. Наша армія, хоч і почала
впровадження стандартів Альянсу,
все ще повністю на них не перейшла, а в НАТО чекають реформ.
Українські політологи вважають, що, ймовірніше, Порошенку
референдум потрібен для тиску на
Росію. Україна ще раз підтвердить
свій намір приєднатися до Альянсу,
чого явно не хочуть у Кремлі. Ймовірно, щоб не нагнітати обстановку,
РФ стане більш відповідально ставитися до Мінських угод.

Як відомо, це вже буде друга
спроба України вступити в НАТО.
У 1994 р. держава приєдналася
до програми військової співпраці "Партнерство заради миру". У
1997 р відкрилася місія України
при НАТО. Президент Ющенко почав активно просувати ідею вступу
до Альянсу. Розвалив цей процес у
2010 р. Віктор Янукович. Він ліквідував міжвідомчу комісію з питань
підготовки до вступу в НАТО і національний центр з питань євроатлантичної інтеграції. Після Революції
Гідності Петро Порошенко заявив,
що членство в НАТО є стратегічною
метою. Як би там не було, сьогодні
Україна навіть не отримала статусу
основного союзника поза НАТО.
Найголовніша причина — Крим і
Донбас. Країну, в якій є невирішені
територіальні суперечки і конфлікти, статут не дозволяє приймати в
НАТО.

У 2015 році Президент заявив,
що Україна може вступити до
Альянсу через 5-6 років. Це найоптимістичніший прогноз. І лише
за умови припинення бойових дій
на Донбасі та врегулювання статусу Криму.
Фахівці переконані, що вступ
в НАТО дасть нам значні переваги. Серед них:
• надання гарантій безпеки, відповідно до яких напад на Україну означає напад на усіх членів;
• надання "ядерних гарантій", відповідно до яких напад на Україну із застосування ядерної, хімічної чи бактеріологічної зброї
означатиме адекватну відповідь
із боку ядерних держав-членів
НАТО (США, Велика Британія,
Франція);
• вступ до НАТО мав би істотно
знизити ризики війни проти
України, яка має геостратегічні

Сергій Джердж, голова
Громадської ліги «Україна-НАТО»:
— Для нас дуже важливо зафіксувати
той рівень підтримки НАТО, який є в суспільстві. Потім ми можемо відштовхуватися від
цього і вести подальші переговори з НАТО про
майбутнє членство, але також посилювати
співпрацю, яка сьогодні для нас є важливою й
актуальною.
Переконаний, що позитивне рішення народу з цього питання значно зміцнить позицію України, тому що з Росією можна говорити тільки з позиції сили.
Підготувала Лілія КУЛЕНИЧ.

ТОВ ЕКК “Роміс”

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

Поради
священика
щодо
виховання
дітей
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Резонанс.
Хто проти
Зозулі?
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Роботи із землеустрою:

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

Компанія ТзОВ «Радехівський цукор» проводить
безкоштовне відвантаження сирого жому в

Грошове забезпечення від 7000 грн.,
одноразова грошова допомога 10000 грн.

Тернопільський об'єднаний
міський військовий комісаріат
м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 5,
тел.: (0352) 43-58-19, 066 086-83-24

· Збаразькому підрозділі (Тернопільська обл.,
Збаразький р-н, м. Збараж, майдан Кармелюка, 1);
· Хоростківському підрозділі (Тернопільська
обл., Гусятинський р-н, м. Хоростків, вул. Заводська, 1);
· Чортківському підрозділі (Тернопільська
обл., Чортківський р-н, смт Заводське, вул.
І. Франка, 1).
Відвантаження відбувається кожного вівторка та четверга
з 8 год. до 16 год.

2

Подільське

Подільське слово | №6 (5213)
п'ятниця, 10 лютого 2017

Актуальне інтерв'ю

Тарас ЮРИК:
«На розвиток інфраструктури —
мільйонні субвенції»
Торік Кабмін спрямував 20 млн. гривень на 165-й округ. До нього належать 5 районів області — Тернопільський, Козівський, Зборівський, Бережанський, Підгаєцький. Минулого
тижня народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії
«Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик оглянув об’єкти, на які витрачені ці
кошти. Про виконані і заплановані на 2017 рік роботи — далі в інтерв’ю.
— З фонду соціальноекономічного розвитку, за вашим поданням, у 2016 році ваш
округ отримав 20 мільйонів гривень державної субвенції.
— Я звертався тричі у 2016
році до Кабінету Міністрів. В
кінцевому результаті загальна
сума субвенції становила понад
20 мільйонів гривень. Більше половини цих коштів витратили на
облаштування об’єктів інфраструктури. Йдеться про заміну
вікон, дахів, ремонт дитячих садочків та інше. До речі, ми почали також реалізовувати проект
встановлення футбольних майданчиків зі штучним покриттям.
Наприкінці 2016-го округ №165
отримав три мільйони грн. субвенції. Закупили для районів
медичне обладнання. Лікарі кажуть, що за 20 років не було та-

кого системного оновлення медтехніки. Окрім цього, за ці кошти
придбали також обладнання для
шкіл та дитсадків. До прикладу, у
Тернопільському районі 467 тисяч гривень субвенції витратили
на потреби загальноосвітніх навчальних закладів.
— Продовжимо тему освіти.
Школи у вашому окрузі отримали комп’ютери…
— Так. Минулого тижня у Підгаєцькій школі презентували
комп’ютери. Загалом область наприкінці 2016-го отримала більше 700 комп’ютерів. Їх надала
Китайська Народна Республіка
відповідно до урядової програми
комп’ютеризації начальних закладів України. По моєму округу
в 2016-му було виділено чимало
коштів і на ремонт закладів освіти. Залозецька громада Зборів-

щини отримала 1 мільйон 165
тисяч гривень на садочок з фонду
соціально-економічного розвитку. Село Жабиня Зборівського
району на ремонт приміщення
дитсадка — 600 тисяч гривень. І
це лише два приклади із багатьох
по округу.
— Ви згадали про Залозецьку
ОТГ. Які результати територіальної реформи і децентралізації на Тернопільщині в цифрах?
— Тернопільщина може похвалитися тим, що ми перші в
Україні щодо кількості створених
ОТГ. Їх у нас було 26, нині — 36.
Залучені величезні кошти, громади зрозуміли, що їх село може
тепер отримати додаткові кошти.
Із одного мільярда гривень, який
спрямували на підтримку ОТГ,
Тернопільщина отримала близько 15 відсотків — 141 млн. грн.

Час місцевий

У Товстолузі урочисто
відкрили багатофункціональну
поліцейську станцію

14-ту на Тернопільщині поліцейську станцію відкрили 8 лютого
у селі Товстолуг. У приміщенні колишньої сільської ради також
функціонуватиме приймальня старости територіальної громади та
фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП). Відтепер жителі Товстолуга і навколишніх сіл матимуть вільний доступ до отримання якісних
послуг в основних сферах життєдіяльності.
На повідомлення про можливі правопорушення оперативно реагуватимуть
двоє працівників поліції, адміністративні
послуги надаватимуть староста й діловод,
кваліфіковану медичну допомогу — сімейний лікар та медсестра.

На урочистість з нагоди відкриття у
Товстолуг завітали голова Тернопільської
облдержадміністрації Степан Барна, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, голова Тернопільської районної ради
Андрій Галайко, очільник Головного управління Національної поліції Тернопільської
області Олександр Богомол, голова Великогаївської об’єднаної територіальної громади Олег Кохман, місцеві жителі, діти.

— Реалізація такого проекту стала можливою завдяки тісній співпраці поліції,
медиків та представників органів місцевого самоврядування. А відремонтували
приміщення станції за кошти громади та
державні субвенції. Сподіваємось, що ця
багатофункціональна поліцейська станція
працюватиме ефективно, а кількість правопорушень на цій території суттєво зменшиться, — зауважив очільник Тернопільської РДА Олександр Похилий.
До слова, минулого року Тернопільська
область отримала понад 141,5 млн. грн.
субвенцій для територіальних громад, з
яких 1 млн. 200 тис. грн. були вкладені
у цей об’єкт. Степан Барна зазначив, що
створення подібних центрів на прикладі
Великогаївської громади — яскравий приклад того, як можна зробити успішним адміністрування у селі та громаді.
Проект зі створення поліцейських станцій на Тернопільщині триває. Так, у найближчих планах керівництва області – відкриття ще двох подібних правоохоронних
установ в обласному центрі.
Лілія КУЛЕНИЧ.

Раніше 90 відсотків сіл області
мали бюджет в межах 200-300
тисяч гривень, якого вистачало
лише на оплату праці апарату
сільської чи селищної ради. А
нині мінімум 200-300 тисяч грн.
до них надходить, щоб поліпшити інфраструктуру.
— Вже відомо, які суми і на
які об’єкти отримає Тернопільщина у 2017 році?
—
Сьогодні активно над
тим працюємо. У державному бюджеті визначено загальну
суму, яка передбачена на два напрямки — близько трьох з половиною мільярдів гривень у
Фонді регіонального розвитку і
4 мільярди у програмі соціальноекономічного розвитку. Це дві
цільові програми з держбюджету, які можуть фінансувати певні
програми регіонального харак-

теру. Вдалося залучити близько
400 мільйонів гривень власне на
об’єкти інфраструктури, це крім
доріг. Йдеться про перекриття
дахів дитячих садків, шкіл, заміну
вікон, дверей, ремонти фасадів,
встановлення котлів. Нині робимо акцент на енергоефективних
заходах. Це дасть можливість за
рахунок економії витрат на опаленні спрямувати заощаджені
кошти на інші об’єкти. Якщо раніше наша область на розвиток
інфраструктури могла отримати
10-20 мільйонів, то сьогодні таку
суму отримує практично кожен
з районів. Наголошую, що торік
у Тернопільській області вдалося відремонтувати 350 об’єктів.
Сподіваюсь, що 2017 рік буде ще
кращим у цьому плані.
Розмовляла Тамта ГУГУШВІЛІ

Знай наших

Очільник Тернопільщини — у ТОП-5
кращих керівників областей України
За результатами «Рейтингу діяльності голів ОДА за 2016 рік», який оприлюднив Комітет виборців України, голова Тернопільської ОДА Степан Барна
потрапив у п’ятірку кращих керівників областей, посівши четверте місце.
Дані аналізували на основі інформації Державної служби статистики та відповідей профільних
міністерств і облдержадміністрацій
на запити ВГО КВУ. В опитуванні взяли участь 245 експертів. Переважно
це були лідери громадської думки,
політичні експерти та представники ЗМІ. Максимум за свою роботу
очільник ОДА міг отримати 10 балів (5 — за соціально-економічний
розвиток і 5 — за оцінку від експертів).
Перше місце в рейтингу голів
ОДА посіла очільниця Харківської
області Юлія Світлична. Харківщина стала першою за показниками
соцільно-економічного розвитку у
2016 р. Також у п’ятірці лідерів —
Олег Синютка (голова Львівської
ОДА), Сергій Кузьменко (Кіровоградська обл.), Степан Барна (Тернопільщина) та Геннадій Москаль
(Закарпаття).
Тернопілля стало 4-м в Україні
за розвитком промисловості та обсягом виконаних будівельних робіт, 5-м — за прямими іноземними
інвестиціями у розрахунку на одну
особу населення. Експерти дали
позитивну оцінку діяльності голови ОДА в напрямку децентралізації. Тернопільщина — лідер в Україні за кількістю об’єднаних громад.
Їх в області 36. Крім цього, високо
оцінено впровадження системи
електронних закупівель ProZorro.
Соціально-економічний розвиток області оцінювали за 10 напрямками: розвиток промисловості, сільського господарства,
темпи будівництва, введення в
експлуатацію житла, залучення інвестицій, торговельний
баланс, зайнятість та безробіття,
збільшення заробітної плати, фінансова самодостатність та енергозбереження. Із 5-ти можливих
балів Степан Барна отримав 3.

Інфографіка:
Комітет виборців
України
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Позиція

Новини | Коротко про головне

Що дало закриття ФОП-ів

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що масове припинення діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОПів) не мало негативного впливу на бюджет.
«Насправді, закриваються ті
ФОПи, які не вели господарської
діяльності і не сплачували податків. Їм із 1 січня запропонували
щомісяця платити не податок, а
єдиний соціальний внесок (ЄСВ),
щоб їм рахували пенсійний стаж.
129 тисяч відмовилися це зробити і закрили підприємницьку діяльність. При цьому бюджет не
втратив нічого. І нічого не втратили ці люди, оскільки вони самі
не заробляли, тож, відповідно,
нічого не платили», — зазначив
пан Рева.
За його словами, серед тих
ФОПів, які вели активну підприємницьку діяльність, закрилися
приблизно 16,4 тисячі, за цей же
час відкрилися 28 тисяч осібпідприємців.

«Що це дало? Тільки від єдиного податку у бюджет надійшло
на майже 1 млрд. грн. більше, порівняно з попереднім періодом.
Порівняно з січнем 2016 року, на
38% збільшилися доходи державного бюджету, а на 20% зросли доходи Пенсійного фонду», — додав
міністр.

Як повідомлялося, Президент України Петро Порошенко
27 грудня підписав зміни до законодавства, ухвалені Верховною
Радою 6 грудня, щодо роботи фізичних осіб-підприємців.
Відповідно до нових норм,
вже з 1 січня окремі категорії
ФОПів, зокрема другої та третьої груп, змушені платити єдиний соціальний внесок у сумі
704 гривні на місяць, навіть
якщо тимчасово не мають жодного прибутку.
Раніше ФОП, якщо мав прибуток за певний період, сплачував
5% податку та ЄСВ. Якщо ж руху
коштів не було, то сплачувати не
було необхідності.

Державні програми

Український уряд продовжує виплату
безповоротної грошової компенсації
на енергомодернізацію житла

У зв’язку з численними запитами громадян, в Україні продовжено дію державної програми з енергоефективності (так звані «теплі кредити») на 2017 рік. Уряд також удосконалив порядок надання грошової компенсації населенню на енергомодернізацію житла.
Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабміну 8 лютого.

Платіжки за опалення енергомодернізованих
будинків
цього опалювального сезону
довели: можна платити вдвічі
менше і жити у теплому комфорті. Найпоказовіші результати, безумовно, в ОСББ, які
«взяли у свої руки» турботу про
свою оселю.
Таким чином, цього року, як і
раніше, українські сім’ї зможуть
отримати безповоротну державну
фінансову допомогу на впровадження енергоефективних заходів у розмірі:

• 20% — на придбання «негазових» котлів;
• 35% — для утеплення індивідуального житла;
• 40% — для ОСББ та 70%
— для отримувачів субсидій, які входять у склад цих
ОСББ.
Крім того, розширено і перелік
банків-учасників програми. Тепер «теплі» кредити можна буде
отримати в «Ощадбанку», «Укргазбанку», «Укрексімбанку» та
в «ПриватБанку». Завдяки цьому
буде посилено конкуренцію у бан-

ківському секторі, що дасть змогу
здешевити вартість кредитів для
домогосподарств та ОСББ й залучити більшу кількість учасників.
Цьогоріч стане обов’язковим
впровадження комерційного обліку при проведенні заходів з термомодернізації багатоквартирних
будинків. Населення та ОСББ, які
беруть участь у програмі, можуть
отримати компенсацію для утеплення будинків, встановлення
вузлів обліку води та тепла, радіаторів опалення з терморегулятором, заміну вікон на енергоефективні, модернізацію освітлення,
облаштування ІТП як з державного, так і місцевих бюджетів.
Загалом в Україні працюють
204 місцеві програми здешевлення «теплих» кредитів. Одночасна
компенсація енергоефективних
заходів з державного та місцевого
бюджетів у рази здешевлює вартість необхідних матеріалів та обладнання для утеплення.

Актуально

Учасникам АТО дозволили
раніше йти на пенсію

Верховна Рада ухвалила закон, який надає право на 5 років раніше призначати пенсії за
віком бійцям АТО. Він набув чинності 6 лютого.
Голова парламентського комітету з питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денисова заявила, що цей закон дає право на
дострокове призначення пенсій за
віком чоловікам і жінкам, які були
учасниками бойових дій в АТО,
після досягнення чоловіками віку
55 років, жінками — 50-55 років,
за наявності страхового стажу не
менше 25 років для чоловіків і не
менше 20 років для жінок.

За словами пані Денисової, цей
закон надає право на отримання
пенсії у зв’язку зі втратою годувальника членам сім’ї учасника
бойових дій.
Для того, щоб вийти на пенсію достроково, учасникам АТО
потрібно подати до Пенсійного
фонду документ, що підтверджує
участь в антитерористичній операції (посвідчення учасника бойових дій або члена сім’ї загиблого), а
також документи про вік та стаж.

Юридичний відділ громадської організації «Об’єднання бойових побратимів»
допоможе у вирішенні проблем в Україні та за її межами учасникам бойових дій.

За детальною інформацією звертайтеся за тел.: (067) 254-95-06; (095) 037-80-89. E-mail: obdnannya.
boivikhpobratimiv@gmail.com
Наша сторінка в соцмережі «Facebook»: https://www.facebook.com/groups/588469884624946 (ГО
«Об’єднання бойових побратимів»).
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Кабінет Міністр призначив генерала поліції третього рангу
Сергія Князєва керівником Національної поліції України.
Таке рішення уряд прийняв у середу, 8 лютого. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, він обрав кандидатуру
Князєва за результатами проведеного Консультаційного конкурсу, який проходив з 15 грудня 2016 року по 6 лютого 2017
року. До сьогодні генерал поліції Сергій Князєв очолював департамент кримінального розшуку НПУ. З 1995 року системно
працював у кримінальному розшуку - від оперуповноваженого
у Білій Церкві до начальника управління в Київській області.
Кандидат юридичних наук. Останні три роки Сергій Князєв очолював обласні управління поліції в Закарпатській, Рівненській,
працював у Київській і Донецькій областях. За мужність і героїзм, виявлені під час захисту суверенітету і територіальної цілісності України, в грудні 2014 року Князєв Сергій Миколайович
нагороджений орденом Данила Галицького.
Міністерство освіти і науки працює над планом інтернаціоналізації вищої освіти в Україні, вивчає всі слабкі місця, які
пов’язані у тому числі з діяльністю міграційної служби та інших
відомств, процедури яких ускладнюють процес вступу та навчання іноземних студентів. Цим планом також передбачається,
що будуть вивчені та спрощені умови для працевлаштування
іноземних викладачів. Зокрема, щодо надання візи.
У Міністерстві закордонних справ України відбулася зустріч з послом ФРН в Україні Ернстом Райхелем, під час якої
йшлося про неприпустимість проведення виборів на окупованих територіях Донбасу. Представники міністерства підтвердили чітку і послідовну позицію держави, що такі вибори
мають відбуватися лише після виведення з України підрозділів
російських збройних сил, а також створення таких безпекових
передумов, які уможливили б проведення на Донбасі вільних
і демократичних виборів із дотриманням стандартів ОБСЄ та
українського законодавства. "При цьому в Україні високо цінують зусилля офіційного Берліна, у тому числі у "нормандському
форматі", спрямованих на повернення миру на Донбас та припинення російської агресії проти України", — підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.
За інформацією Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області в Україні розпочав роботу
Єдиний реєстр боржників, стосовно яких відкрито виконавчі провадження. Вільний і безоплатний доступ до інформації
автоматизованої системи виконавчого провадження забезпечує
Міністерство юстиції України у мережі Інтернет на своєму офіційному веб-сайті з можливістю перегляду, пошуку, копіювання
та роздрукування інформації, без обмежень та цілодобово. До
реєстру не вносяться дані про боржників, які є державними органами, органами місцевого самоврядування; які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше 3 місяців та за рішенням немайнового
характеру. Крім того, не вносяться відомості щодо спорів немайнового характеру. Реєстрація боржника в Єдиному реєстрі
боржників не звільняє його від виконання рішення.
В українських аптеках, в тому числі і на Тернопіллі, прогнозують дефіцит життєво необхідних ліків, що потрапили у список, на який держава встановила референтні ціни. Так, спостерігається зменшення кількості препаратів від серцево-судинних
хвороб, бронхіальної астми і цукрового діабету другого типу.
Насамперед, помітно нестачу переважно імпортних медикаментів, які мають ціну, вищу за встановлену державою референтну.
Все тому, що фармацевти припинили їх закупівлю, а Кабмін дію
своєї постанови переніс на квітень, щоб уточнити вказані в документі позиції. Відтак, аптеки розпродують те, що залишилося
від попередніх поставок. Нові партії ліків завозять у невеликих
кількостях. Уже сьогодні працівники аптек прогнозують, що
життєво необхідних ліків від тиску, діабету і бронхіальної астми
вистачить на два-три тижні.
В Тернополі відбудеться відкритий конкурс на кращу ескізідею архітектурно-монументальної композиції при вході в
парк «Національного відродження» (пам’ятний знак «Літак
МІГ-17»), повідомляють в міськраді.
Подати свою ескіз-ідею запрошують фахівців, авторські колективи. При проектуванні слід врахувати соціальну значимість
об’єкта та його функціональність. Подані роботи оцінюватимуть
заслужені архітектори України, фахівці у сфері художніх та архітектурних проектів. На авторів кращих пропозицій чекають винагороди — призовий фонд становить 20 тисяч гривень: перша
премія — 7 000 грн., друга — 5 000 грн., третя — 3 000 грн. На
учасників чекатиме і заохочувальна премія — 5 000 грн.
Конкурс триватиме з 12 лютого по 12 квітня 2017 року. Реєстрація учасників та видача конкурсної документації — за адресою:
м. Тернопіль, бул. Т.Шевченка, 1, 3 пов., тел. 42-06-72 з 10.00 до
12.00 год. (kultura_mr.ter@ukr.net).
Маланка завітала до Великих Бірок. 9 лютого в селищному
будинку культури відбулося фольклорне свято «Маланка»
з колядками та віншуваннями. Серед виконавців – семінаристи
Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосипа
Сліпого — духовного навчального закладу УГКЦ у смт. Велика
Березовиця Тернопільського району.
14 лютого у День святого Валентина в серці Тернополя, на
Театральному майдані, відбудеться святковий концерт і розіграші сертифікатів на романтичні вечері у кращих ресторанах
міста та інших подарунків. О 18 год. — флеш-моб із масового
запуску у вечірнє небо сяючих кульок у формі серця.
Ініціатори заходу — ВМГО «Студреспубліка» та івент-компанія
«Вище неба».
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Освіта | Вчитель року

Оксана Дідух: «Не кажи «не вмію», а кажи «навчуся»…
Нещодавно у Тернополі відбувся конкурс
«Вчитель року-2016», де
за перемогу змагалися
справжні професіонали
педагогічної майстерності
з різних дисциплін. Серед
них і наша сьогоднішня
героїня – вчитель Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Оксана Іванівна Дідух. У
номінації «Музичне мистецтво» їй не було рівних.

За словами Оксани Іванівни,
все почалося з того, що методист
Ольга Демида запропонувала їй
взяти участь у конкурсі «Вчитель
року-2016». І хоч спочатку педагог вагалася, та все ж вирішила
спробувати власні сили, про що
сьогодні не шкодує.
— Я пройшла багато етапів, познайомилася з цікавими людьми,
обмінялися досвідом з іншими
вчителями. Це приємні враження
та спогади на все життя. Зрештою
вийшла у фінал, а це, як на мене,
перемога над собою, над власною
невпевненістю і страхами, — каже
пані Оксана.
Та боятися вчителю із 20річним стажем не було чого,
адже ставила перед собою мету
— у максимально короткі строки
розповісти про власні напрацювання.
— Районний етап видався мені
важчим, адже все робила вперше. В обласному конкурсі, який
відбувся через тиждень, давали
вже не 20, а лише 10 хвилин, під
час яких потрібно було зробити
власну презентацію, провести
майстер-клас та проаналізувати
книжку «Мистецтво» за 8 клас, —
пригадує вчителька.
Найбільш хвилюючим видався майстер-клас. Оксана Іванівна
мала навчити присутніх на конкурсі вчителів музики за три хвилини грати на сопілці.

— Я сама обрала для висвітлення тему: «Використання хроматичної сопілки в процесі виховання вокально-хорових навичок».
Звичайно, з дорослими людьми це
було не важко, а до дітей потрібен
інший підхід. Отож, я навчила їх,
як набирати три нотки, і колеги
змогли відтворити їх без особливих зусиль, — додає педагог.

відкривається музфакультет, бажаючі мають можливість поступити туди на навчання відразу на
3-й курс. Я, не роздумуючи, пішла,
— продовжує співрозмовниця. —
Під час навчання у виші прийшла
на практику в свою рідну школу,
що в селі Ангелівка. Мені запропонували години і я залишилася.
Працюю із задоволенням тут і

Про те, що вона хоче стати
вчителем музики, Оксана Дідух
знала вже у дитинстві.
— У 5-му класі я почала відвідувати Великобірківську музичну
школу. Після цього вступила до
музично-педагогічного училища
у Львові, а вже там на випускних
екзаменах завітав до нас декан факультету і повідомив, що у Тернополі в педагогічному університеті

досі, бо люблю свою роботу, нашу
школу, колектив.
Втім, розповідає пані Оксана,
сучасна шкільна програма є далекою від ідеалу, адже існує чимало
перешкод, які зводять нанівець
працю, що її вкладає у своїх вихованців педагог.
— За кордоном випускники
школи вміють грати бодай на
одному музичному інструменті.

Такий експеримент я провела у
своїй школі — по закінченню курсу музики мої учні вміють грати
на інструменті, і мене це тішить.
Але вважаю, що одна година музики для дітей — це дуже мало,
потрібно щонайменше двічі на
тиждень відшліфовувати вміння.
Я займаюся з учнями і в гуртку,
але сюди приходять далеко не всі
діти. До слова, музику викладають у 1-7 класах. Для восьмикласників такого предмета у шкільній
програмі вже немає. Є лише курс
«Мистецтво» (світова художня
культура). На мою думку, в естетичному плані дітей таким чином
утискають, — констатує Оксана
Дідух.
Разом із тим, педагог впевнена — у неї навчаються справжні
таланти. Так, майже 90% її дітей
співають у хорі і мають гарний
слух та голос, а отже — хороші шанси стати у подальшому
справжніми музикантами.
— У вчительській роботі найважливіше — зважати на те, що
у різному віці діти по-різному
сприймають матеріал. Тож педагогу треба враховувати вікову
категорію учнів. І поспішати тут
не варто, адже всьому свій час. У
роботі, яка, направду, вже стала
моїм життям, я завжди повторюю
своїм вихованцям: «Не кажи «не
вмію», а кажи «навчуся»…
Лілія КУЛЕНИЧ.

Освіта | Технічне забезпечення

У ногу з часом: школи Тернопільського району —
з новими комп’ютерами та телевізорами
Днями у Тернопільському районі офіційно відкрили комп’ютерні класи у школі
селища Велика Березовиця та в селі
Острів, де представники влади вручили
навчальним закладам по десять сучасних комп’ютерів для навчання учнів. До
цього аналогічні класи інформатики з
новими стаціонарними комп’ютерами
із ліцензійним програмним забезпеченням прийняли в дарунок школи у
Великому Глибочку, Великих Бірках та
у селі Грабовець. Ще по 5 комп’ютерів
отримали школи у Петрикові та Соборному. Ці подарунки надійшли в рамках
спільної цільової програми України й
Китайської Народної Республіки.

Утім, на цьому сюрпризи не закінчилися. Вже 3 лютого на базі Острівської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулося
вручення 15 сучасних 40-дюймових
телевізорів «SAMSUNG» загальноосвітнім навчальним закладам району.
— По одному телевізору отримують школи смт Велика Березовиця і сіл Біла, Буцнів,
Домаморич, Забойки, Драганівка, Соборне,
Ігровиця, Плотича, Лучка, Петриків, Смиківці, Долішній Івачів, Мар’янівка, де їх будуть
використовувати для оснащення кабінетів в
ЗНЗ району, — зауважив під час урочистого
заходу голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий. – І це ще
не все: зовсім скоро у школах з’явиться високошвидкісний Інтернет, а також інші мультимедійні засоби, які ще на крок наблизять
нашу українську освіту до європейської.
Кожен учень сільської школи повинен отримувати не гірші знання, ніж його ровесник у

міському навчальному закладі. І ми докладемо максимум зусиль, аби так і було.
Телевізори отримали ті школи, де найбільш показовою є ефективна співпраця учнів
та вчителів, де педагоги активно розвивають
обдаровану молодь, залучають її до цікавих
проектів, а їхні вихованці демонструють стабільно хороші результати в різноманітних
конкурсах та олімпіадах. Ініціатива вручення
сучасних телевізорів належить відділу освіти
Тернопільської РДА. Звісно ж, до цієї доброї
справи неабияк долучилася і районна рада,
адже 25 тисяч гривень на проект – це співфінансування з місцевого бюджету. Загалом
усі мультимедійні засоби були придбані за
рахунок субвенції соціально-економічного
розвитку, яка була розподілена на підставі
постанови Кабінету Міністрів України. Посприяв у надходженні державних коштів і
народний депутат від Тернопільського
виборчого округу Тарас Юрик, якого також
запросили на свято.
— Цьогоріч відділ освіти закупив не лише
телевізори, а й мультимедійні дошки і проектори. Таким чином, у школах, де є більші класи і приміщення (переважно ЗОШ І-ІІІ ст.), ми
невдовзі вручатимемо дошки і проектори, а
де класні кімнати менші і немає можливості
для розміщення цих мультимедійних пристроїв, ми вручали широкоформатні телевізори, — говорить начальник відділу освіти

Тернопільської РДА Василь Цаль. — Дошки
і проектори ми розподілили між кабінетами
виробничо-математичного циклу (фізика,
математика, інформатика, біологія, хімія), а
телевізорами забезпечили гуманітарне спрямування (кабінети української та іноземної
мови, початкові класи), де більш необхідним
є аудіо-візуальне сприйняття для закріплення знань.
Як зауважують високопосадовці, у майбутньому і далі впроваджуватимуть цільовий метод розподілення технічних ресурсів
серед шкіл, особливу увагу приділятимуть
оснащенню комп’ютерних класів. Паралельно продовжується формування мережі опорних закладів та збагачення їх матеріальнотехнічної бази. Зокрема, найближчим часом
у районі планують закупити комп’ютерну
та мультимедійну техніку для Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. (майбутньої опорної) і ЗОШ у
селах Велика Лука та Миролюбівка (школифілії), ведеться робота щодо підвищення
престижу і зацікавленості учнів інформаційними технологіями.
А тим часом у Великій Березовиці для гостей, які мали відкривати новий комп’ютерний
клас, учні підготували справжній Різдвяний
концерт. Школярі щедрували, колядували,
засівали, прославляючи ім’я Боже. А тих, хто
долучився до цієї події, вітали оплесками та
віршованими рядками.

Під час урочистого вручення сучасних телевізорів.
Зліва направо: Загалюк Наталія Анатоліївна, Цаль Василь Зиновійович,
Похилий Олександр Ігорович, Галайко Андрій Васильович, Юрик Тарас Зіновійович

— Ми віримо у вас, діти, адже Велика
Березовиця завжди славилася творчими
людьми і є колискою робітничої інтелігенції.
Нам не байдужа доля цієї школи, її проблеми, ми разом переживаємо і сумні, і радісні
моменти. Сьогоднішнє ж відкриття нового комп’ютерного класу — це невеличкий
крок у напрямку покращення матеріальнотехнічної бази навчального закладу, адже
майбутнє — за новітніми технологіями, тож
завдання МОН – сприяти обдарованим дітям, які мають здібності до інформатики, аби
вони могли реалізовувати свій потенціал, —
зазначив голова Тернопільської районної
ради Андрій Галайко.
Після цього місцеві настоятелі обох храмів освятили новий клас інформатики та разом зі школярами помолилися і попросили
в Бога благословення на успішне навчання,
а гості побажали їм, аби Велика Березовиця
мала якщо не свого Біла Гейтса, то хоча б Стіва Джобса.
До слова, у 2017-му Тернопільський район
почав активну роботу щодо впровадження сучасних технологій і в сфері підключення Інернету в школах. Вже на початку
нового навчального року планується
запровадження в опорних школах та ЗОШ
І-ІІІ ст. розгалуженої локальної мережі,
яка працюватиме на території всього
навчального закладу.
Крім того, впровадження інформаційних
технологій незабаром розпочнеться і
в дошкільних навчальних закладах. Сьогодні освітяни вносять пропозиції щодо
закупки комп’ютерної техніки для забезпечення виховного процесу в ДНЗ. Відтак,
це допоможе вихователям ефективніше
проводити заняття.
Лілія КУЛЕНИЧ.
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Податкові новини

Новації – 2017: що схвилювало тернополян?
Уже традиційними стали Інтернет-конференції у Тернопільській ОДПІ. Одна із них стосувалася розгляду податкових новацій 2017 року.
На запитання дописувачів відповідав головний державний інспектор відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ Павло Копча.
У матеріалі висвітлені актуальні питання проведеного заходу.

Мій чоловік підприємець — на загальній системі, а я минулого року здавала в оренду квартиру як звичайна
фізична особа. Форма декларації для нас
однакова?
Так, форма декларації про майновий
стан і доходи для вас обох однакова. Нова
форма, яка подається у 2017 році за минулий рік, затверджена наказом Мінфіну
15.09.2016 р. №821. Тільки термін подання
для підприємців-«загальносистемників» —
до 09.02.17 р., а для інших категорій платників — до 1 травня.
Я підприємець, на загальній системі,
«нульовик». Перебуваю у відрядженні, але
хочу сьогодні надіслати декларацію поштою. Встигаю?
На жаль, не встигаєте. Податковий кодекс, а саме пункт 49.5 передбачає таке право, але передати декларацію поштою можна
лише не пізніше, ніж за 5 днів до закінчен-

ня граничного строку її подання. Тобто, у
вашому випадку, її слід було надіслати не
пізніше п’ятниці — 3 лютого.
У 2016 році я була на єдиному
податку 9 місяців (три квартали, починаючи з 1 квітня). Декларацію єдинника
подаю, а кажуть, що потрібно подати і загальну
— про майновий стан і
доходи. Чи потрібно?
Так, річну декларацію
про доходи треба подати
підприємцям, які хоча б один
із кварталів (або навіть місяць)
працювали на загальній системі
оподаткування (з доходами чи без). Адже
базовим звітним періодом для «загальносистемників» є календарний рік. Це прописано у підпункті 49.18.5 Податкового
кодексу.

Хочу орендувати в перукарні місце для
надання послуг — манікюру. Хто може
сказати, можу бути на першій групі єдиного податку як надавач перукарських послуг? В кодексі не розписано, що це за послуги.
Податковий кодекс передбачає, що платниками єдиного
податку першої групи можуть
бути підприємці, які не використовують працю найманих
працівників, здійснюють виключно роздрібний продаж
товарів із торговельних місць
на ринках та/або провадять господарську діяльність із надання
побутових послуг населенню і обсяг
доходу яких упродовж року не перевищує
300 тисяч гривень.
Так, справді, в пункті 291.7 розписано,
що розуміється під побутовими послугами для цілей визначення належності до

груп «спрощенців». У цьому переліку є
послуги перукарень, однак, щоб достеменно з’ясувати, що саме сюди належить, нам
потрібно звернутись і до Наказу Держкомстату від 23.12.2011 року № 396. В ньому
«розшифровується» діяльність: «Надання
послуг перукарнями та салонами краси».
Серед них:
- миття волосся, підрівнювання та підстригання, укладання, фарбування, тонування, завивання, розпрямляння волосся
та подібні види послуг, що їх надають для
чоловіків і жінок;
- гоління й підрівнювання бороди;
- масаж обличчя, манікюр і педикюр, макіяж тощо.
Таким чином, надаючи такі послуги та
виконуючи інші вимоги для платників«спрощенців», ви можете обрати першу
групу.
Відділ організації роботи
Тернопільської ОДПІ.

Лікарі застерігають

На Тернопілля насувається небезпечний вірус

Українські медики б’ють на
сполох: жителям Тернопільської
області загрожує спалах небезпечного захворювання — кору.
Епідемія недуги вже зафіксована
у сусідній Румунії. На початок тижня у цій країні зафіксовано 2300

випадків хвороби та 15 дитячих
смертей від кору. Усі смертельні
випадки зафіксовані серед невакцинованих дітей.
Кордони з Україною кір ще не
перетнув. Однак, за прогнозами
Всесвітньої організації охорони

здоров’я (ВООЗ), через низький рівень вакцинації в нашій
державі велика загроза епідемії вже в цьому році. За даними
медиків, проти кору вакциновано
майже 30 процентів українських
дітей. В обласній інспекції Держпраці повідомляють, що станом на
початок року вакциновано понад
20% дітей.
Вітчизняні лікарі підтримують
побоювання ВООЗ, що вірус може
проникнути в Україну, оскільки
Румунія межує з Чернівецькою,
Одеською та Закарпатською областями. Першим сиптомом небезпеки є те, що з жовтня по грудень
2016 року у близькій до нас ІваноФранківській області перехворіли
56 дітей. Майже 70% із них не були
вакциновані.
Треба пам’ятати, що Тернопільською областю через територію
Гусятинського, Заліщицького, Зборівського, Теребовлянського, Тернопільського, Чортківського ра-

Інформує служба 101

Обережно:
електроприлади

Станом на 7 лютого на території Тернопільського району внаслідок
порушення правил експлуатації або монтажу електромережі чи
електропобутових приладів виникло 5 пожеж, матеріальні збитки
від яких становлять майже 2 млн. грн.
Щоб уникнути нещасних випадків та запобігти пожежі, завжди
дотримуйтеся правил поводження з електричними приладами:

• в жодному разі не можна стукати по телевізору, щоб відновити зображення чи
звук — він може загорітися або навіть вибухнути;
• в жодному разі не можна лагодити увімкнутий електроприлад;
• у разі пошкодження ізоляції не торкайтеся оголених місць;
• електронагрівальні прилади, телевізори, радіоприймачі та інші побутові електроприлади й апаратуру належить вмикати в електромережу тільки за допомогою
справних штепсельних з’єднань та електророзеток заводського виготовлення;
• коли йдете з дому, всі електроприлади мають бути вимкнені.

Забороняється:

• застосовувати для опалення приміщення нестандартне (саморобне) електронагрівальне обладнання або лампи розжарювання;
• тягнути за електричний шнур руками, оскільки він може обірватися і вразити
електричним струмом;
• користуватися пошкодженими розетками, а також лампами, скло яких має сліди
затемнення або випинання;
• залишати без нагляду увімкнені в розетку електроприлади;
• заповнювати водою увімкнені в електромережу чайники чи кавоварки тощо;
• торкатися мокрими руками чи витирати вологою ганчіркою електричні кабелі,
штепсельні розетки, вимикачі, інші електроприлади, ввімкнені в електромережу;
• підвішувати речі на кабелі.
Якщо електричне обладнання загорілося, негайно вимкніть електрорубильник.
Пам’ятайте: не можна застосовувати для гасіння воду, а лише вуглекислотні або
порошкові вогнегасники.
Тернопільський РВ УДСНС України у Тернопільській області.

йонів пролягає міжнародна траса
Бухарест — Варшава.
— Можливість захворювання
на кір становить 99 процентів.
Тобто, якщо в залі чи закладі громадського харчування перебувають 100 осіб і серед них є один
хворий, то 99 захворіють, — каже
лікар з гігієни праці інспекціії Держпраці в Тернопільській області
Богдан Марків. — Пам’ятаймо, що
вірус кору передається повітрянокрапельним шляхом. І найкращий захист від хвороби — щеплення. Саме тому, поки вірус
не добрався до нас, варто його
зробити.
До слова, з 2000 року смертність від кору знизилася на 79%,
однак досі від цього інфекційного захворювання щодня помирають приблизно 400 дітей. У
звіті ВООЗ йдеться, що світовій
спільноті не вдається остаточно
перемогти захворювання не через брак знань або необхідних

коштів, а через нездатність керівництва країн гарантувати щеплення кожній дитині.
Завдяки масштабній кампанії
з вакцинації 2000-2015 років вдалося запобігти близько 20,3 млн.
летальних випадків серед дітей.
Проте досі у багатьох країнах діти
не отримують необхідні щеплення. У 2015 році майже 20 млн. дітей
не були щеплені проти кору, внаслідок чого 134 тис. померли.
Симптоми можливого захворювання на кір:
1-го дня: підвищення температури, поява слабкості, відсутність
апетиту, кон’юнктивіт, сухий кашель, нежить;
2-го дня: на слизовій оболонці
щоки з’являються білі плями, ніби
посипані манною крупою, з червоною каймою;
4-5 день: з’являється висипка
— спочатку на обличчі, шиї, за вухами, наступного дня — на тулубі.

Статистична панорама

Основні показники
соціально-економічного розвитку
Тернопільського району
Чисельність населення в районі на
1 грудня 2016 р. становила 67291 особу, в т.ч.
у міських поселеннях — 11617 осіб та сільській місцевості — 55674 особи. Упродовж
січня-листопада 2016 р. чисельність населення зменшилася на 44 особи.
Протягом 2016 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах району збільшилась у 1,8 раза, або
на 96,9 тис. грн, і на 1 січня 2017 р. становила
221,9 тис. грн.
За попередніми даними, у 2016 р. сільськогосподарськими підприємствами району зібрано зернових та зернобобових
культур (у вазі після доробки) 1241,7 тис. ц
(на 13,1% більше, порівняно з 2015 р.), цукрових буряків (фабричних) — 1522,8 тис. ц
(в 1,7 раза більше), сої — 92,7 тис. ц (на 15,6%
менше), ріпаку — 58,5 тис. ц (на 7,4% менше),
овочів — 34,3 тис. ц (на 0,2% менше), соняшнику на зерно — 30,7 тис. ц (на 27,5% менше),
картоплі — 5,3 тис. ц (на 26,4% менше).
На 1 січня 2017 р. загальне поголів’я свиней у сільськогосподарських підприємствах
становило 94,6 тис. голів (на 20,0% більше
ніж на 1 січня 2016 р.), великої рогатої худоби
— 2,0 тис. голів (на 3,5% менше), у т.ч. корів —
0,8 тис. голів (на 1,3% більше).
У 2016 р. агроформування реалізували на
забій 24,3 тис. ц худоби та птиці (в живій вазі),
що на 26,9% менше, порівняно з 2015 р., виробили 36,0 тис. ц молока (на 6,2% менше).

У січні-листопаді 2016 р. підприємствами
району реалізовано промислової продукції
(товарів, послуг) на 945,3 млн. грн, що становить 6,9% до загального обсягу реалізованої
промислової продукції в області.
У 2016 р. будівельними підприємствами
району виконано будівельних робіт на суму
227,7 млн. грн., що становить 16,9% до загального обсягу в області.
У 2016 р. підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням вантажних
перевезень, виконаних фізичними особамипідприємцями) виконано вантажооборот
обсягом 106,6 млн. ткм та перевезено 295,4
тис. т вантажів, що, відповідно, на 20,2% та
42,7% більше ніж 2015-го.
Обсяг експорту товарів району в січнілистопаді 2016 р. становив 134,8 млн. дол.
США, імпорту — 124,5 млн. дол. Порівняно
з січнем-листопадом 2015 р., експорт збільшився на 1,2%, імпорт зменшився на 3,4%.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 10,3 млн. дол. (у січнілистопаді 2015 р. також позитивне — 4,3
млн. дол.).
Головне управління статистики
у Тернопільській області.
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Славетні земляки

Український Фройд — Степан Балей
4 лютого минуло 132 роки з дня народження
видатного уродженця с. Великі Бірки Тернопільського району Степана Балея. Ймовірно, багатохто з читачів зацікавиться, хто він? І не дивно,
адже багато років про наукову спадщину цього
видатного психолога, філософа, педагога та медика в Україні майже нічого не згадували, хоча саме
його поляки називали українським Фройдом,
адже він — автор перших україномовних підручників із психології та логіки.

Степан Балей народився 1885го у вчительській родині, навчався в гуманістичної гімназії у
Тернополі. Потім були студії на
філософському факультеті Львівського університету, котрі 1911
року увінчалися захистом докторської дисертації «Про потребу реконструкції поняття психологічної основи почувань». Протягом
1908-1928 років Балей викладав
логіку, психологію та вступ до філософії в українських гімназіях
Перемишля, Тернополя і Львова,
а також в Українському університеті у Кам’янці-Подільському і
Таємному українському університеті у Львові. Від 1928 року до кінця життя (1952 рік) він присвятив
себе педагогічній і організаторській роботі на посаді професора
кафедри педагогічної психології
Варшавського університету.
С. Балей — видатний представник двох культур, української і
польської, у кожній з них він залишив свій вагомий внесок. З
оприлюдненням праць вченого
цей внесок стає спільним надбанням. У 2002 році завдяки співпраці Львівської філософської спілки, інституту філософії, логіки і
соціології Одеського національного університету ім. Мечникова
вийшов друком перший том першого українського академічного
видання праць ученого.
— Упродовж майже 40 років
ім’я знаменитого вченого було
забуте в Україні. І лише тепер
його багата творча спадщина повертається до нас, — зауважила
у вітальному слові до учасників
урочистої академії директор НВК

«Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.
школа-гімназія ім. С.Балея» Ольга Бас. — Наукова спадщина видатного українського і польського
психолога, лікаря, психоаналітика
та філософа чекає на вивчення в
Україні, а його безцінний внесок в
заснування та розвиток згаданих
галузей — на заслужене визнання.
До свята у школі, яка вже майже 20 років носить ім’я відомого науковця, готувалися довго.
Впродовж тижня у навчальному
закладі проводили інформаційнопросвітницькі години, під час
яких учні поглиблювали знання
про вченого, виготовляли стінгазети й тематичні плакати на тему
«Академік Степан Балей — наш
видатний земляк».
Великобірківський селищний
голова Роман Мацелюх активно
посприяв проведенню урочистої академії з нагоди річниці
від дня народження С. Балея,
запросивши молодих вченихбалеєзнавців із м. Хмельницького
— кандидата філософських наук
Ольгу Гончаренко, викладача Національної академії Державної
прикордонної служби України
ім. Б. Хмельницького та кандидата педагогічних наук Наталю
Фаненштель, викладача Хмельницької гуманітарно-педагогічної
академії. В заході, окрім дітей,
взяли участь головний спеціаліст
відділу освіти Тернопільської РДА
Ірина Буковська, завідувач РМКА
Тернопільського району Галина
Кубелко, методист психологічної
служби РМКА Надія Хотенчан і
практичні психологи зі шкіл Тернопільського району.

Урочиста академія розпочалася із вікторини на знання життя
і творчості Степана Балея серед
учнів 9-х класів, яку підготував
психолог-практикант
Андрій
Демчук. Далі виступили учні 10
класу з презентацією про видатного земляка. Цікавими фактами
із власних досліджень поділилися
і запрошені гості.
— Не лише діти, а й учителі
дізналися багато нового про
Степана Балея, вкотре переконавшись, що він був багатогранною особистістю, Вченим
з великої літери, — додає заступник директора з виховної
роботи школи-гімназії Світлана Баула. — Так, наш земляк
був учнем відомого професора
Твардовського з Варшавського
університету, який неодноразо-

во писав про талановитого студента у щоденнику. Звісно, наукова спадщина Балея потребує
детального вивчення, адже більшість відомих сьогодні праць
академіка опубліковані польською, хоча він надзвичайно
багато тайкома писав саме для
українців. Працюючи у Польщі,
вчений завжди мріяв повернутися на рідну землю і вже тут
продовжувати свою наукову діяльність. Утім, не судилося…
Сьогодні ж наше завдання —
відкрити Україні ще одну, без
перебільшення, величну постать
— Степана Балея, праці якого є
актуальними й нині, а отже, гідними уваги сучасників та прийдешніх поколінь.
Лілія КУЛЕНИЧ.

Шкільний меридіан

Активна співпраця учителів та учнів

Доброю традицією у Мишковицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів є проведення предметних тижнів.
Вони допомагають школярам покращити знання з предмета і показати свої здібності, а вчителям — виявити талановитих і обдарованих дітей.
Нещодавно у нашій школі відбувся
тиждень іноземних мов. Для школярів це
справжнє свято, до якого вони старанно
готуються і на яке чекають з нетерпінням. Адже знають: обов’язково буде щось
цікаве!
У рамках тижня іноземних мов провели
низку цікавих і пізнавальних заходів із німецької та англійської мов. Вже традиційними стали виставка стінгазет та інформаційна хвилина, а радіожурнал іноземною
мовою проведено вперше, оскільки зовсім
недавно в нашій школі було налагоджено
радіозв’язок. Це створило можливість послухати на перервах колядки й естрадні
пісні німецькою та англійською мовами.
Серед інших заходів хотілося б відзначити конкурс на кращу проектну
роботу «Меню закладів харчування нашої місцевості» і вікторину «Погляд в
Німеччину» (10-ті класи), відео-урок
«Королівська сім’я Великобританії» (9-ті
класи), конкурс кросвордів «Лексика —
наше багатство» (7-мі класи), інтелектшоу «Цікава англійська» (6-ті класи),
репортаж-презентація «Святкуй свята,

коли приходить пора» (5-ті класи), конкурс малюнків «Моя улюблена англійська літера» (2 клас), урок-гра «Я люблю англійську» (1 клас) й інші.

Усі заходи були проведені під умілим
керівництвом учителів іноземних мов: Вітушинської Ліліани Анатоліївни, Озерянської Алли Павлівни, Брикайло Оксани Ва-

силівни, Федика Тараса Юрійовича. А учні
(їх справедливо можна назвати маленькими поліглотами, бо вони з наполегливістю
і натхненням вивчають дві іноземні мови)
брали активну участь у проведенні цих заходів.
Логічним завершенням тижня іноземних мов була урочиста лінійка, на якій
голова методичного об’єднання вчителів
іноземних мов Мишковицької ЗОШ Л.А.
Вітушинська підбила підсумки активної
співпраці учнів і вчителів й запропонувала
присутнім послухати цікавинки із життя
групи «Бітлз» (інформацію читав Арсен
Плаксивий) і найбільш відомі їх композиції
«Don’t let me down», «Let it be», «Yesterday»
(виконували Неля Гвоздик, Тетяна Греськів, Марія Пастух, Марія Познанська; фортепіано — Ірина Сисак, саксофон — Віктор
Карделя).
Алла ОЗЕРЯНСЬКА,
вчитель німецької мови
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів.
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Добрі справи

Не будьмо байдужими
Шматок землі, що зветься Україною.
Ти був до нас. Ти будеш після нас.
Ліна Костенко

«Любіть Україну, як вірні сини,
Віддати життя їй готові,
Як юні сини, що життя віддали
Під Крутами всі, як Герої"…

Крути. Молода кров

Відомо, що хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Саме тому ми повинні
знати історію. А наша історія омита кров’ю і сльозами. Однією з трагічних її сторінок є бій
під Крутами, який відбувся 99 років тому.
Український народ щороку вшановує пам’ять молодих борців за волю, полеглих біля
залізничної станції Крути. Битва стала символом героїзму та відданості державі й національній ідеї, а 29 січня 1918 року — днем національної трагедії.
До цієї дати в сільській бібліотеці було проведено годину мужності "Юні оборонці
Батьківщини" за участю учнів 5 класу Мишковицької школи. Школярі декламували поетичні твори М. Оверковича, М. Луківа, В. Демченка, П.Тичини, М. Лавренка. Присутні
переглянули відеофільм “Крути. Молода кров”.
Цікавими були розповіді учителя історії Марії Михайлівни Сирник та завідуючої сільською бібліотекою-філією Галини Богданівни Дудас про події того далекого 1918 року на
залізничній станції Крути на Чернігівщині.
Січень 1918 року. На Київ просувалися більшовицькі орди. Київські студенти і гімназисти, прагнучи захистити молоду Україну, що лише ставала на ноги, організували курінь
Січових стрільців. Це була молодь, яка не мала в душі сумнівів і вагань.
27 січня курінь Січових стрільців, який пройшов лише семиденну підготовку, отримав
наказ вирушити в похід і вночі 28-го виїхав у напрямку Бахмача.
Вранці 29 січня війська червоних щільними колами розпочали наступ. Ворогів було
удесятеро більше. Молоді добровольці зустріли їх вогнем. "Вони співали: "Ще не вмерла"...
і вмирали. Їм янголи обличчя прикривали". Герої кидалися в атаку на ворога, але були
нещадно знищені.
Опір під Крутами стримав на кілька днів здобуття Києва більшовиками, що мало важливий вплив на формулювання умов Берестейського договору. Я впевнена, що ці ще зовсім юні хлопці пройнялися духом патріотизму, повагою до історичного минулого українського народу. Подвиг героїв Крут забувати не можна...

Немає нічого ціннішого, ніж рідна земля. Тут ми народилися, зростали, виплекані ніжною піснею, напоєні ранковими
росами і вигодувані щедрою українською
землею. Але, як-то кажуть, біда не спить. У
жахливі часи руйнації та смутку, недоспаних ночей і гірких сліз ми все ж залишаємося доньками і синами нашого народу.
Відомо: хто в біді кидає свій народ, стає
його ворогом. Тому саме тепер нам потрібно об’єднати зусилля і допомогти тим
людям, які захищають нашу землю, нашу
волю, наше життя. Вони крижаніють від
холоду, стають каліками, втрачають друзів
і помирають. Хочеться, щоб панував мир,
щоб не було зла та смертей.
І ми віримо, що так і буде. Для цього
маємо зробити все, що можемо. Тож вихователі, технічний персонал, кухарі та
вчителі долучилися до доброї справи і
вирішили подарувати нашим захисникам
атмосферу домашнього затишку і дати
зрозуміти, що вони не самі і ми завжди

Жителі Авдіївки
отримають допомогу
від Тернопільського району
Збір гуманітарної допомоги
жителям Авдіївки, зруйнованої
внаслідок обстрілів російськотерористичними військами,
організували у Тернопільському
районі.

Галина Дудас, с. Мишковичі.

У цей нелегкий для держави час наші
співгромадяни з Донецької області потребують не лише моральної підтримки,
а й практичної допомоги для стабілізації
гуманітарної ситуації.
За сприяння голови райдержадміністрації Олександра Похилого спільно з
Тернопільським районним територіальним медичним об'єднанням, Тернопільською районною організацією Товариства
Червоного Хреста організовано відправку
мешканцям міста Авдіївка Донецької області 20 ліжок, 20 матраців, теплий одяг
для дорослого та дитячого населення,
постільну білизну, продукти харчування,
товари першої необхідності.

Юні таланти

Де Бог — там Божа ласка

Забриніли струни бандури і полинула під куполи храму преподобного
Федора Острозького мелодія, а слідом за нею срібними дзвіночками
зазвучав ніжний голосок Марії. Запанувала тиша… Усі присутні на ХІІ
Всеукраїнському фестивалі колядок і щедрівок, що відбувався в Національному університеті «Острозька академія» Рівненської області,
зачудовано вслухалися в чарівний спів, що прославляв народження
Спасителя світу. Це кришталево чисто звучала колядка у виконанні учениці 7 класу Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Марії Іваніцької.
Здивуванню журі не було меж.

Іваніцька Марійка, Венета Любов Степанівна, Жуковський Василь Миколайович

На запитання доктора педагогічних
наук, професора Василя Миколайовича
Жуковського: «Ваша дитина?» з гордістю
відповідаю: «Моя, я її класний керівник».
Але в неї є й прекрасний педагог — вчитель
Острівської музичної школи Лариса Василівна Атаманчук, яка доклала максимум
зусиль для шліфування таланту. Та найголовніше — в дівчинки чудові батьки, які
окрім неї виховують ще чотирьох хлопчиків. Це дуже обдарована і працелюбна дитина: вона вчиться на «відмінно», має дар
до малювання. Її люблять і вчителі, і діти.

А ще ця маленька вродлива дівчинка має
велике серце, сповнене любові до Бога і
життя. Вона щиро хоче всім допомогти
(батькам, вчителям, однокласникам) і
дуже переживає, якщо щось не вдається.
Іноді сама дивуюся, як вона все встигає: і
братиками опікуватися, і постійно виступати? До речі, минулого року Марійка посіла
1-ше місце на районному конкурсі читців. Та
дивуватися, напевне, немає чому, адже, змалечку виплекана в духовному руслі, талановита дівчинка торує свою дорогу в житті із
Богом. Вона міцно тримає Його за руку, хоч
інколи їй теж нелегко, і йде вперед. Радію за
неї, тішуся її мудрістю, добротою і щирістю.
Вірю, що її зірочка засвітить ясно-ясно на
славу Божу і на радість нам всім, як свого
часу зірка Соломії Крушельницької.
Василь Миколайович, який є ще й керівником науково-дослідницької лабораторії
християнської етики, побажав нам успіхів,
висловивши надію знову зустрітись у квітні
на Х Всеукраїнській олімпіаді з основ християнської етики. Подумалося: «Дай то, Боже»,
але чомусь складається враження, що цей
предмет в освіті вважають не дуже потрібним. Проте в школі спостерігаю протилежне
— діти із задоволенням моляться, слухають
біблійні історії, аналізують, наводять власні
приклади і роблять висновок «Де Бог — там
Божа ласка». Доказ цьому — успіхи Марічки.
То чи варто сьогодні економити на предметі,
який допомагає будувати фундамент духовних цінностей сучасної людини?
Любов Степанівна ВЕНЕТА,
вчитель основ християнської етики
та української мови й літератури
Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст.

пам’ятаємо і турбуємося про них. Весь
дружній колектив Дичківської ЗОШ І-ІІ
ступенів ліпив вареники, які згодом
відправили в зону АТО.
Найгірше, що може бути в наш час, —
це байдужість. Отож, давайте бути дітьми
свого народу, серця яких не збайдужіють
ніколи!

І зразу хата одиноких посвітліла...
Із розвитком суспільства, шаленим темпом життя та буденними проблемами ми забуваємо про інших людей, а особливо про тих, які потребують допомоги. Для якісного
надання соціальних послуг у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району працюють кваліфіковані працівники,
які виконують не лише свої функціональні обов’язки, а й з розумінням ставляться до
потреб одиноких громадян та інвалідів. Серед працівників є креативні люди, які застосовують творчі підходи у соціальній роботі.
Однією з таких є фахівець із соціальної допомоги вдома Процайло Надія Борисівна, яку надихнула до написання вірша подяка підопічних терцентру за опіку,
милосердя й виявлену увагу до них соціальних робітників, голови Великогаївської громади О.А. Кохмана, старост сіл громади та підприємців, які долучилися та взяли участь у
акції "Милосердя" з нагоди Новорічно-Різдвяних свят.
Зима лютує, замерзають стоки,
Студено сонце зирить з високості.
А у хатині пара одиноких
Сидять і гріють біля пічки кості.
Начистили картоплю, бурячок,
Цибульку білу — буде, мабуть, борщик.
От би м’ясця чи сала хоч шматок —
Давно вже зачекався на них горщик.
Скрипить сніжок — іде соцробітниця,
Несе пакунок. Аж душа зраділа!
З морозу їй зачервонілись лиця.
І зразу хата одиноких посвітліла.

"То від громади до Різдва дарунки —
Олія, гречка, масло і горошок,
Кільце ковбаски, крупи і цукерки,
Кутя і мак, і ще яєць лоточок".
Радіє бабця, сяє дід.
Чи то багато так людині треба —
На старості смачний обід
І чиста постіль, і хатина тепла.
Розсипалися у подяках і привітах,
Згадали голову громади добрим словом
І нумо розважатися, радіти.
Всміхнулось сонце за небесним колом.
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Вітаємо!

Педагогічний колектив Соборненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володимира Гарматія вітає із 70-річчям учителя Ганну
Михайлівну ТЕРАЗ.
З ювілеєм вас вітаєм!
Щоб стільки раз весна цвіла,
Сьогодні щиро вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла.
Колектив Смиковецької ЗОШ І-ІІ ст.
щиро вітає з днем народження вчителя
математики Любу Миронівну ФРАНКІВ, працівника школи Володимира
Богдановича ПОМАЗАНСЬКОГО.
Хай вам щасливо стеляться дороги,
Життя, неначе щедрий сад, цвіте,
Хай обминають прикрощі й тривоги,
А в долю світить сонце золоте!
Педагогічний колектив НВК "Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С.
Балея" вітає з днем народження усіх
січневих іменинників, а саме: вчителя
інформатики Воловнік З. П., учителів
початкових класів — Краковецьку
В.М., Вийванко М. М., Костюченко Н. М., учителя фізичної культури
Касіяна С. І., вчителя християнської
етики Жук В. М., учителя української
мови і літератури Барбарош Н.Р. та
70-річну ювілярку, вчителя математики
Паперовську М. М.
Від усієї душі бажаємо міцного
здоров'я, успіхів, родинного щастя і
добробуту, прихильності фортуни та
здійснення задумів. Хай серце буде відкритим до дітей і дарує їм тепло. Духовних злетів, невичерпної енергії, плідної праці та достойної поваги від учнів,
батьків, колег!
Найкращі вітання з нагоди ювілею
надсилаємо дорогій мамі, бабусі Ганні Михайлівні ТЕРАЗ із села Соборне
Тернопільського району.
Бажаємо здоров’я міцного,
Щастя без краю,
Всього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
З повагою та любов’ю — діти,
онуки і вся родина.

Колектив Територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Тернопільського
району щиро вітає з днем народження соціального робітника с. Прошова
Галину Романівну ГЕМСЬКУ, с. Грабовець Любов Анатоліївну ХАМУЛЯК,
Ольгу Мар’янівну СТРЕМБІЦЬКУ.
Для вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Бажаєм вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди.
Колектив ПП «Агрон» вітає з днем
народження тракториста Василя Петровича НАЗАРКА, обліковця Теодозія Володимировича КОВАЛЬСЬКОГО, робітника Романа Григоровича
ЖУРАВЛЯ.
Хай радість вам життя дарує,
Щоб посміхались ви весь час,
Любов і злагода панують,
Достаток повниться щораз.
Колектив Чернелево-Руської ЗОШ
І-ст.-дитячого садка щиро вітає з 70річчям колишнього вихователя Ганну
Михайлівну ТЕРАЗ.
Достатку в домі вам рікою,
В родині — злагоди й тепла,
В душі і серденьку — спокою,
Здоров’я, щастя і добра!
Колектив ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Баворів сердечно вітає з днем народження кухаря Оксану Володимирівну
БОБРІВЕЦЬ.
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття

4 лютого виповнилося 75 років
хорошому, доброзичливому,
порядному
чоловікові, колишньому
директору Домаморицької ЗОШ І-ІІ ст.
Іринею Миколайовичу Васильківу.
У ваш прекрасний ювілей
Прийміть вітання і подяку
Від найрідніших вам людей,
Любові нашої ознаку.
Щоби у вас було усе,
Чого би ви не побажали,
Все те, що радість принесе,
Щоб серце і душа співали.
З повагою — педагогічний та
учнівський колективи
НВК «Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст.»

Колектив Довжанківськоі ЗОШ І-ІІІ
ступенів вітає з днем народження
вчителя трудового навчання Василя
Івановича Козюпу.
Хай в небі сонце ніжно сяє,
Веселка барвами заграє,
Щебечуть солов’ї грайливо
На життя довге й щасливе!
Колектив CПП «Мричко» щиро
вітає сім’ю Андрія і Валентини
КАВУН з народженням донечки.
Народилося дівчатко,
Наче сонце, ангелятко,
Хай радіє вся земля –
У світі кращої нема.
Хай усмішкою втішає
І щасливою зростає,
У любові і красі,
І в достатку і в добрі.
Колектив CПП «Мричко» щиро
вітає з днем народження с/г робітника Віталія Володимировича
ЯЦИШИНА.
Із днем народження вітаємо!
Добра і радощів бажаємо,
Здоров’я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.
Відділ культури Тернопільської
РДА, районна організація профспілки працівників культури, працівники
бібліотек району щиро вітають із 55річчям провідного бібліотекаря центральної районної бібліотеки Галину
Михайлівну СТЕФУРАК.
Зичимо міцного здоров’я, щастя,
благополуччя, успіхів, підтримки рідних, розуміння і допомоги колег. Хай
доля збагачує вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням та радістю.
Працівники бібліотек Тернопільської районної ЦБС щиро вітають
завідуючу Прошівською сільською
бібліотекою Світлану Миколаївну
ВИХОР із 55-річчям.
Бажаємо міцного здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії
та наснаги. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці
— доброта, а у справах — мудрість і
виваженість. Хай доля дарує радість,
удачу, вірних і надійних друзів.
Колектив Великоберезовицької
селищної ради, депутатський корпус,
члени виконавчого комітету вітають з
днем народження депутата селищної
ради Оксану Василівну ПІДГРУШНУ
та члена виконавчого комітету Надію
Михайлівну ЧОРНОПИСЬКУ.
Достатку в домі вам рікою,
В родині — злагоди й тепла,
В душі і серденьку — спокою,
Здоров’я, щастя і добра!
Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ
ст. вітає з днем народження директора школи Галину Зіновіївну ЩЕПНУ.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.

Гаї-Шевченківська сільська рада проводить громадські обговорення містобудівної документації «Детальний план забудови земельних
ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд гр. Вітюк В.А., Дорошенко М.В., в с. ГаїШевченківські Тернопільського району Тернопільської області».
Громадські слухання відбудуться 14.03.2017 року о 10 год. у приміщенні Гаї-Шевченківської сільської ради за адресою: Тернопільська обл.,
Тернопільський район, с. Гаї-Шевченківські, вул. Тернопільська, 10.

10. 03. 2017 року о 10 год. у приміщенні Тернопільської районної державної адміністрації,
за адресою: майдан Перемоги, 1, м. Тернопіль (ІІІ поверх, малий зал, контактний телефон (0352) 43-60-64;
43-59-30), буде проведено конкурсний відбір експертів для визначення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,15 га, для обслуговування цеху з обробки каменю за межами населеного пункту на території Плотицької сільської ради.
Експертам, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, необхідно подати до Тернопільської районної державної адміністрації, до 06. 03. 2017 року наступні документи: заяву; копії завірених належним
чином установчих документів учасника конкурсу; копії завірених належним чином документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцінки; копію, завірену належним
чином, кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у встановленому законом порядку; матеріали, в
яких відображається досвід проведення незалежної оцінки земельних ділянок; пропозиції учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням
робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).
Оголошення про результати проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності. 07 лютого
2017 року у приміщенні Тернопільської районної державної адміністрації відбулося засідання Комісії
з визначення на конкурентних засадах суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,15 га, для обслуговування
цеху з обробки каменю за межами населеного пункту на території Плотицької сільської ради.
На розгляд Комісії пропозицій не було подано.
Комісія прийняла рішення про повторне проведення конкурсу 10 березня 2017 року.
Байковецька сільська рада оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади головного спеціаліста
фінасово-господарського відділу.
Вимоги до кандидатів: повна вища економічна
освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста; стаж роботи в органах місцевого самоврядування (державній службі) на посаді провідного
спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом
в інших сферах управління не менше 3 років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
• заяву про участь у конкурсі;
• заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
• дві фотокартки, розміром 4x6;
• копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження
наукового ступеня;

• копію документа, що посвідчує особу;
• копію
військового
квитка
для
військовозобов’язаних;
• декларацію особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування,
у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.
Загальні вимоги до претендентів на посаду: громадянство України; вільне володіння державною мовою, вміння працювати з персональним комп’ютером.
Документи приймають протягом 30 календарних
днів із дня опублікування оголошення про проведення
конкурсу за адресою: с. Байківці, вул. Січових Стрільців 43, Байковецька сільська рада; телефон 29-62-55.
Додаткову інформацю щодо основних функціональних обов’язків, розмірів та умов оплати праці надає
кадрова служба Байковецької сільської ради.
Байковецький сільський голова А. Р. КУЛИК.

Рішення

виконавчого комітету Петриківської сільської ради від 31 січня 2017 р. №10

«Про затвердження тарифів
на послуги з постачання холодної води споживачам с. Петриків
та нормативів її споживання»
Розглянувши розрахунки, подані РММ ДП «Тернопільський
лісгосп», керуючись Законами
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житловокомунальні послуги», «Про захист економічної конкуренції в
Україні», Постановою Кабінету
Міністрів України від 01.06.2011
року №869 «Про забезпечення
єдиного підходу до формування
тарифів на житлово-комунальні
послуги» від 25. 08.2004 року
№1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного

водопостачання»,
виконком
сільської ради вирішив:
1. Затвердити споживачам с.
Петриків, що споживають воду
з водопроводу РММ ДП «Тернопільський лісгосп», який є виконавцем вказаних послуг на цій
території, а саме:
1.1. Науково обґрунтовані
нормативи споживання холодної
води згідно з додатком.
1.2. Тарифи на послуги з постачання холодної води на рівні 5,10
грн. за 1 м3 з урахуванням ПДВ.
В тарифі не враховані витрати
на обслуговування мереж водопостачання.
2. Розрахунок вартості послуг
з водопостачання для споживачів, будинки (квартири) яких не

Справи приватні
ПРОДАМ

* пшеницю, буряк кормовий. Тел.: (097) 317-15-23,
(097) 440-06-04, (068) 606-70-67.
* запчастини до трактора ТЕ-74 та машини ГАЗ69. Тел. 096-403-73-40.
* циркулярку, батареї чавунні, гирі до ваг. Тел.
096-403-73-40.
* мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15 к. с.),
трактори (від 12 к. с.), мототрактори, двигуни різних потужностей, навісне обладнання. Гарантія,
з/ч, безкоштовна доставка. Знайдете дешевше —
віддамо ще дешевше. Тел.: (098) 598-94-84, (0352)
49-30-00, (098) 259-19-58, (066) 665-36-06. Сайт:
www.tractor_c.com ua

ПОСЛУГИ

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 44)
ремонтує двигуни, коробки передач, ходову частину,
гальмівну систему, систему охолодження, паливну і

обладнані засобами обліку, розраховується надавачем послуг самостійно, виходячи із затверджених норм споживання та тарифу,
і затверджується наказом по підприємству.
3. Тарифи на послуги з постачання холодної води для інших
споживачів встановлюються надавачем послуг самостійно, відповідно до укладених угод.
4. Рішення набуває чинності з
моменту оприлюднення в засобах
масової інформації.
5. Контроль за виконанням
рішення покласти на сільського
голову та РММ ДП «Тернопільський лісгосп».
Петриківський сільський голова
В.М. КОРОЛЬ.

вихлопну системи, а також здійснює комп’ютерну
діагностику автомобілів, чистку фурсунків, ремонт
інжекторів, електрообладнання. Тел.: (067) 700-5502, 51-00-97.
* Автосервіс “Спектр” (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 44) пропунує антикорозійну обробку автомобілів, рихтувальні, зварювальні роботи: днища, пороги, лонжерони. Тел.: (067) 700-55-02, 51-00-97.
* здам в оренду малярну камеру на СТО під фарбування автомобіля з обладнанням. Тел.: (067) 70055-02, 51-00-97.
* надаю консультації щодо вирішення правових
питань в інших країнах. Тел.: (067) 254-95-06, (095)
037-80-89.

РОБОТА

* на роботу в СТО потрібні: менеджер, маляр,
автоелектрик, автослюсар з ремонту легкових автомобілів і бусів. Тел.: 51-00-97, (067) 700-55-02.

Купон безкоштовного оголошення
Рубрики:

Куплю

Продам

Послуги

Вважати недійсним

Текст оголошення

тел./код:
Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова", треба заповнити купон
і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год. Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.
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ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ
13 ËÞÒÎÃÎ

Â²ÂÒÎÐÎÊ
14 ËÞÒÎÃÎ

¤¢×¨

¤¢×¨

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
06.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
09.00 Òåíiñ. Ìàò÷ ÷åìïiîíàòó ñâiòó.
(zU}\zK{^uK¤xyK·Q|Q^KUÇ
¶y^KÇ~K%zN}^KU
13.10 Áîðõåñ
q¨µ^uUsKx}K
zUUKU(}K^\ÇÈz^\u©
·\yYcaUN
16.30, 03.55 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
µzUv|Uw
17.50 Âiêíî â Àìåðèêó
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ïåðøà øïàëüòà
19.50 Ç ïåðøèõ âóñò
19.55 Âåðåñåíü
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
6xzUv~
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
02.10 Áiàòëîí. ×åìïiîíàò ñâiòó. I åòàï.
p\~yKuQ^QNU|zK~~yw U~y
03.00 Áiàòëîí. ×åìïiîíàò ñâiòó. I åòàï.
p\~yKuQ^QNU|zK~~yw \ ©

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Åðà áiçíåñó
06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò
06.20, 08.20 ÀãðîÅðà
06.25, 07.20, 08.25, 17.20, 22.50,
23.30, 00.15 Ïîãîäà
06.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà
07.25, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
¶y^KÇ~K~KNwKy
09.25, 18.50 Ùî òàì ç
Èz^\xKQ~~w"
qN¨q\~·U}Q^K|¤Q~~Q|U©
¨¶y^KÇ~Ky\|É©
12.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
¶^|~Kz«y{^\wK|~Kw
¤~{KcJ
14.30 Âåðåñåíü
15.20 Òåàòðàëüíi ñåçîíè
q¨¤\~U|Q~KwK~Q±
¿y\zQ~y\©
±N}QyUUN}\^UÇ
16.30, 03.15 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
A}\z|\wUgKÇ~"
17.45 Ì/ñ “Ïîïåëþøêà”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Óòåîäèí ç Ìàéêëîì Ùóðîì
19.50, 22.45 Ç ïåðøèõ âóñò
19.55 Íàøi ãðîøi
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
1+1
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
02.10 Âiêíî â Àìåðèêó
16.45, 19.30, 00.15 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 02.30 Ñâiòëî
©
1+1
¨¹\}^zQNU©
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
¨±U~U~y©
16.45, 19.30, 01.30 ÒÑÍ
¨¥U{KNwUg©
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
¨(yK\~K8N©
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
©
20.30 Ò/ñ “Îñòàííié ìîñêàëü”
¨¹\}^zQNU©
¨p^\ U©
¨±U~U~y©
23.15, 03.15 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi - 3” ¨¥U{KNwUg©
¨¥U{KNwUg©
¨(yK\~K8N©
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
×
¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
06.00 Ì/ô
21.00 Ò/ñ “Îñòàííié ìîñêàëü”
06.20, 13.25 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
¨²K~\Kg©
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
¨µU~K¤K^\(Kx\zU}K
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
{\\N©
Íîâèíè
×
¨8K~\y/²µ+8\w©
09.20, 12.25 Õ/ô “Êîõàííÿ ç
06.00 Ì/ô
âèïðîáóâàëüíèì òåðìiíîì”
06.20, 14.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
¨¹QyKvwQ~Q©
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨³\|^\xU©
Íîâèíè
21.00 Ò/ñ “Ðiäêiñíà ãðóïà êðîâi”
¨8K~\y/²µ+8\w©
23.00, 03.15 Ò/ñ “Âïiçíàé ìåíå, ÿêùî ¨qKzKv\|^w\N©
çìîæåø”
11.20, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Ðiäêiñíà
¡ÀÓ´¿°±Ä¸ºÜÚÔ
ãðóïà êðîâi”
04.35 Äîê.ïðîåêò “Ëåãåíäè
¨8Q|\y©
xK~|}Ny\{\¤ÉzK©
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
¨³\|^\xU©
ICTV
23.00, 03.00 Ò/ñ “Âïiçíàé ìåíå, ÿêùî
(xK^\ y|U}Qv
çìîæåø”
05.55, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
01.45 Õ/ô “Âèïàäêîâèé çàïèñ”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
04.20 Äîê.ïðîåêò “Ëåãåíäè
·Ky}}~gz~
xK~|}Ny\{\¤ÉzK©
6yNK~\(\y\\z\
ICTV
·Ky}8K~\y
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè 05.35 Äèâèòèñü óñiì!
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
8K~\yzQy\wwUN}U
10.10 Àíòèçîìái
·Ky}8K~\y
11.05 Ñåêðåòíèé ôðîíò
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
12.00, 13.20 Õ/ô “Áëèçíþêè”
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
nU Q~Uu^Kz|K
14.35, 16.20 Õ/ô “Áåçìåæíèé îáðié” 11.05 Ò/ñ “Æèòòÿ i ïðèãîäè Ìèøêà
¡ÀÓÛ®¼º»¬Ô
ßïîí÷èêà”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
12.05, 13.20 Ò/ñ “Âiääië 44”
nU Q~Uu^Kz|K
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
¡ÀÓ¼¬Ú¹¬¸¬®»Ô
¨²K}^\g©
¨²K}^\g©
22.25 Ñâîáîäà ñëîâà
17.50 Ò/ñ “Êîòîâñüêèé”
00.30 Õ/ô “Íiíäçÿ óáèâöÿ”
02.15 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-2”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
(}\u
p^\wK|~NyK\x\^\~K
04.30 Ôàêòè
¨²K}^\g©
23.30 Õ/ô ÎÑÊÀÐ 2002: “Âîëîäàð
04.50 Ïðîâîêàòîð
ïåðñíiâ. Õðàíèòåëi ïåðñíÿ”

02.40 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-3”
(}\u
¨oNQx|Q|\x^Q©
(xK^\ y|U}Qv
¨oNQx|QNwK~\©
(}|UoK ~{}\~
¡ÀÓ¤®´°¶´µ»ºÚ³°Ô
11.50 Õ/ô “Ï’ÿòü ðîêiâ òà îäèí äåíü” 04.30 Ôàêòè
04.55 Ïðîâîêàòîð
¨n}zKQyN}^KNQ~NUz©
¨oUy~K²\z~©

18.30 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
19.55, 22.35, 01.30 “Ñëiäñòâî âåäóòü ¨oNQx|Q|\x^Q©
QyN}^KNQ~N©
¨±KN}Q^ºQ©
¨qKzKvu\{\z\^w\u^\NQyN© ¨oUy~K²\z~©
¨¥ QQ~Kµo©
18.30, 23.55 Ò/ñ “Êîëè ìè âäîìà”
¨±KN}Q^ºQqU}©

¨(U|N}z\zQ|}QyN}^KNQ~N©
02.55, 02.20 Çîíà íî÷i

04.40, 18.00 Àáçàö
1UOa<UYP
02.55, 02.45 Çîíà íî÷i
05.36 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü
04.35, 18.00 Àáçàö
Äæóëiàí”
1UOa<UYP
06.46 Çiðêè ïiä ãiïíîçîì
05.35 Ì/ñ “Õàé æèâå êîðîëü
10.10 Õ/ô “Âåëèêèé Ãåòñái”
Äæóëiàí”
12.55 Õ/ô “Òðè ìåòðè íàä ðiâíåì
06.50 Ì/ñ “Òîì i Äæåðði”
íåáà”
¤Çzz|Q~}Kz~\U
15.20 Õ/ô “Òðè ìåòðè íàä ðiâíåì
(Q^}^\g
íåáà 2: ß òåáå õî÷ó”
(Q^}^\g³\N} \
8QzU\^
(uQ^U~}ÇU
22.00 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì
22.35 Ò/ñ “Ãðà Ïðåñòîëiâ”
00.35 Õ/ô “Ñóïåðãåðîéñüêå êiíî”
00.45 Õ/ô “Ïðèâèäè â Êîííåêòèêóòi”
(xK^\ y|U}Qv

ÓÙÔ

ÓÙÔ

06.10, 16.10, 05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
8K~\y¶y^KÇ~\ 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.10 Íîâèíè
23.00, 01.50 Íîâèíè
8K~\y¶y^KÇ~\
sU^y\zv g
sU^y\zv g
11.20 Õ/ô “Ìiëüéîíåð”
8QK~KwUN}yK
13.25, 15.30 Ò/ñ “Äàøà”
13.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð 2”
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
15.30 Ò/ñ “×åðãîâèé ëiêàð”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
18.00 Ò/ñ “Ðàéñüêå ìiñöå”
21.00 Ò/ñ “Óìîâè êîíòðàêòó”
¨p\z\^}¶y^KÇ~K©
23.30 Õ/ô “Õðîíiêè Ðiääiêà”
21.00, 23.30 Ò/ñ “Óìîâè êîíòðàêòó”
8QK~KwUN}yK
00.30 Ò/ñ “C.S.I.: Ìàÿìi”
05.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
03.00 Õ/ô “Õðîíiêè Ðiääiêà”

Виходить з березня 1967 року.
Засновник — Тернопільська
районна рада

ÑÅÐÅÄÀ
15 ËÞÒÎÃÎ

×ÅÒÂÅÐ
16 ËÞÒÎÃÎ

Ï’ßÒÍÈÖß
17 ËÞÒÎÃÎ

¤¢×¨

¤¢×¨

¤¢×¨

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
06.20, 07.15, 08.20, 22.50, 23.30,
00.15 Ïîãîäà
06.25, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
¶y^KÇ~K~KNwKy
09.25, 18.50 Ùî òàì ç
Èz^\xKQ~~w"
qN¨q\~·U}Q^K|¤Q~~Q|U©
q¨±K^y\o\z\yµKÉw~K
U^yK©
sKNU|K~~¤KxU~Q}±U~UN}^Uz
¶y^KÇ~
13.15 Íàøi ãðîøi
14.00 Âiéíà i ìèð
15.25, 02.10 Áiàòëîí. ×åìïiîíàò ñâiòó.
/~|zU|K~K{\~yKyw U~y
17.25, 03.55 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.20 Ä/ô “Ïðîñòið òîëåðàíòíîñòi.
¤\^U~~y^\zU| K©
19.50 Ç ïåðøèõ âóñò
19.55 Ñëiäñòâî. Èíôî
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
22.40 Ìåãàëîò
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.10 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Åðà áiçíåñó
06.15, 07.15, 08.15 Ñïîðò
06.20, 08.20 ÀãðîÅðà
06.25, 07.20, 08.25, 11.35, 22.50,
23.30, 00.15 Ïîãîäà
06.30, 23.00 Çîëîòèé ãóñàê
06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà
07.25, 23.35 Íà ñëóõó
08.35 Ïàñïîðò.Ua
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
¶y^KÇ~K~KNwKy
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
qN¨q\~·U}Q^K|
¤Q~~Q|U©
11.45 Îðåãîíñüêèé ïóòiâíèê
12.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
12.40, 21.30, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
13.15 Ñëiäñòâî. Èíôî
²K|zQU^«q\U
15.25, 02.10 Áiàòëîí. ×åìïiîíàò ñâiòó.
/~|zU|K~K{\~yKyw \
17.25 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà
q¨pKv|KwKyw g\w©
19.50 Ç ïåðøèõ âóñò
¨(gQw©²(Q|Qy\
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
21.50 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
6xzUv~
22.55, 05.50 Âi÷íå
23.15 Ïiäñóìêè
¶^|~Kz«y{^\wK|~Kw

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00,
21.00, 05.15 Íîâèíè
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò
06.15, 08.15 ÀãðîÅðà
06.20, 07.15, 08.20, 17.15, 23.30,
00.15 Ïîãîäà
r}}Éx
06.45, 07.45, 08.25 Ñìàêîòà
07.20, 23.35 Íà ñëóõó
µQ^}\^UKy\~
08.40 Ïàñïîðò.Ua
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
09.00 Ä/ñ Ñâiò íà ñìàê. “Ëåãåíäè
}\©
09.25, 18.50 Ùî òàì ç
Èz^\xKQ~~w"
09.40 Ä/ô “Êåíãið. Ñîðîê äíiâ
Nz\x\|©
q¨±Uv±Kv|K~©
12.15 Ñóñïiëüíèé óíiâåðñèòåò
12.40, 21.25, 05.35 Íîâèíè. Ñïîðò
¨(gQw©²(Q|Qy\
oU^K²K|U¥x\z
6xzUv~
15.40 Áiàòëîí. ×åìïiîíàò ñâiòó.
+N}KQ}Kgyw U~y
17.25 Ò/ñ “Àííà Ïiëü”
18.15, 01.20 Íîâèííèé áëîê
19.00, 01.55 Íîâèíè. Êóëüòóðà
19.25 Âiéíà i ìèð
20.20, 04.40 Ïðî ãîëîâíå
8\w\zKzN}|UÇKz}\^\w
Uw¨pQ^\Ç~Qzw^K}©
Âîëîäèìèðîì ×èñòèëiíèì
q¨pQ^\Ç~Qzw^K}©
22.55, 05.50 Âi÷íå
1+1
23.00 Çîëîòèé ãóñàê
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
23.15 Ïiäñóìêè
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.30 ÒÑÍ
02.10 Ìóçè÷íå òóðíå
16.45, 19.30, 00.30 ÒÑÍ
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê 03.10 Áiàòëîí. ×åìïiîíàò ñâiòó.
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
©
+N}KQ}Kgyw U~y
©
¨¹\}^zQNU©
1+1
¨¹\}^zQNU©
¨±U~U~y©
¨±U~U~y©
¨¥U{KNwUg©
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
¨¥U{KNwUg©
¨(yK\~K8N©
16.45, 19.30 ÒÑÍ
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
¨(yK\~K8N©
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 “Ñíiäàíîê
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
©
21.00 Ò/ñ “Îñòàííié ìîñêàëü 2”
¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
¨¹\}^zQNU©
21.00 Ò/ñ “Îñòàííié ìîñêàëü”
¨¹\}^zQNU©
¨±U~U~y©
¨6|^Q~~~K\NUu©
¨³^Kz\~KzK|©
¨¥U{KNwUg©
23.30, 03.00 Ò/ñ “Òåîðiÿ áðåõíi - 3” ¨(Qy^Q}~UwK}Q^UK©
¨(yK\~K8N©
¨¥U{KNwUg©
17.15 Ò/ñ “Êîõàííÿ ïðîòè äîëi”
×
¨¥U{KNwUg©
×
06.00, 05.40 Ì/ô
¨oQU^~UvyzK^}K©
06.00 Ì/ô
06.20, 14.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
00.20 Õ/ô “8 ïåðøèõ ïîáà÷åíü”
06.20 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
¡ÀÓ¬®³¬Ü¸¹ºÊ³¯º°ºÊÔ
¤K~QzNyw©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
¨²Q|U¤zK^}K\w©
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè
×
Íîâèíè
¨8K~\y/²µ+8\w©
¨8K~\y/²µ+8\w©
¨qKzKv\|^w\N©
06.20, 14.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç
11.20, 12.25 Ò/ñ “Ðiäêiñíà ãðóïà
¨qKzKv\|^w\N©
¥Q\~U|\w¤K~QzNyw©
êðîâi”
11.20, 12.25, 21.00 Ò/ñ “Ðiäêiñíà
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
ãðóïà êðîâi”
¨8Q|\y©
Íîâèíè
14.00 “Ñëiäñòâî âåëè... ç Ëåîíiäîì
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
¨8K~\y/²µ+8\w©
¤K~QzNyw©
¨³\|^\xU©
¨qKzKv\|^w\N©
21.00 Ò/ñ “Ðiäêiñíà ãðóïà êðîâi”
¨8Q|\y©
11.20 Ò/ñ “Ðiäêiñíà ãðóïà êðîâi”
23.00, 03.10 Ò/ñ “Âïiçíàé ìåíå, ÿêùî 12.25 Ò/ñ “Ðiäêiñíà ãðóïà êðîâi”
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
çìîæåø”
¨³\|^\xU©
¨8Q|\y©
23.00, 03.15 Ò/ñ “Âïiçíàé ìåíå, ÿêùî 01.45 Õ/ô “Ïîâiñòü ïðî ïåðøå
¨(}\NÉ}Ny\~\{\©
êîõàííÿ”
çìîæåø”
¨³\|^\xU©
04.30 Äîê.ïðîåêò “Ëåãåíäè
01.45 Õ/ô “Iâàí Ôðàíêî”
¨¹\^~Q|Q^yK\©
xK~|}Ny\{\¤ÉzK©
04.35 Äîê.ïðîåêò “Ëåãåíäè
23.00 Õ/ô “Àìåðèêàíñüêèé äiäóñü”
xK~|}Ny\{\¤ÉzK©
00.40 Õ/ô “Ìèëåíüêèé òè ìié”
ICTV
02.50 Õ/ô “Äëÿ ðîäèííîãî îãíèùà”
ICTV
05.35 Äèâèòèñü óñiì!
¨¹QyKvwQ~Q©
8K~\yzQy\wwUN}U
05.35 Äèâèòèñü óñiì!
ICTV
·Ky}8K~\y
8K~\yzQy\wwUN}U
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
·Ky}8K~\y
05.00 Ïðîâîêàòîð
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
05.35 Äèâèòèñü óñiì!
09.55 Ñåêðåòíèé ôðîíò
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
8K~\yzQy\wwUN}U
10.50,
17.50
Ò/ñ
“Êîòîâñüêèé”
p^\wK|~NyK\x\^\~K
·Ky}8K~\y
11.50 Õ/ô ÎÑÊÀÐ 2003: “Âîëîäàð
10.55, 17.45 Ò/ñ “Êîòîâñüêèé”
09.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
ïåðñíiâ. Äâi âåæi”
11.50 Õ/ô “Âîëîäàð ïåðñíiâ.
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
Õðàíèòåëi ïåðñíÿ”
09.50 Iíñàéäåð
13.20 Õ/ô ÎÑÊÀÐ 2003: “Âîëîäàð
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
10.45 Ò/ñ “Êîòîâñüêèé”
ïåðñíiâ. Äâi âåæi”
13.20 Õ/ô “Âîëîäàð ïåðñíiâ.
11.40, 13.20 Õ/ô “Àïîêàëiïñèñ íàøèõ
¨²K}^\g©
Õðàíèòåëi ïåðñíÿ”
äíiâ”
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
¨²K}^\g©
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
¨²K}^\g©
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
17.50 Ò/ñ “Êîòîâñüêèé”
20.20 Iíñàéäåð
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
18.45, 21.05 Ôàêòè. Âå÷ið
¨²K}^\g©
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
23.25 Õ/ô ÎÑÊÀÐ 1980: “Àïîêàëiïñèñ
¨²K}^\g©
¤\N}~}~\w(}\{~UÉw
íàøèõ äíiâ”
23.20 Õ/ô ÎÑÊÀÐ 2003: “Âîëîäàð
20.20 Àíòèçîìái
03.00 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-3”
ïåðñíiâ. Äâi âåæi”
qQ \
(}\u
02.40 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-3”
23.25 Õ/ô ÎÑÊÀÐ 2012: “Äiâ÷èíà ç
(xK^\ y|U}Qv
(}\u
òàòó äðàêîíà”
(}|UoK ~{}\~
(}|UoK ~{}\~
02.20 Ò/ñ “Ëàñ-Âåãàñ-3”
04.40 Ôàêòè
04.25 Ôàêòè
(}\u
04.50 Ïðîâîêàòîð
04.40 Ôàêòè


ÑÓÁÎÒÀ
18 ËÞÒÎÃÎ
¤¢×¨

¤¢×¨

¶u^\N}\^Ux}}
06.30, 07.00, 08.00, 23.20, 00.15
Ïîãîäà
06.35 Ïiäñóìêè
07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè
ºQygK^y^KÇ~
08.10 Ñìàêîòà
08.35 Òåïëî. Ua
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
09.25 Ì/ñ “Êíèãà äæóíãëiâ”
A}\z|\wUgKÇ~"
10.10 Õî÷ó áóòè
»\}KwÈz^\xKQ~~w"
·\yYcaUN
12.10 Ò/ñ “Íåçíàéîìêà ç ÓàéëäôåëëÕîëëó”
¤~{KcJ
15.40 Áiàòëîí. ×åìïiîíàò ñâiòó.
+N}KQ}Kgyw \\zUy
17.15 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò
18.25 ×îëîâi÷èé êëóá
19.00 Íàöiîíàëüíèé âiäáið
KN~yKzU|¶y^KÇ~~K
±U~K^\|~vuUNQ~~vy\~y^N
¨Èz^\xKQ~~©}^
21.30, 05.35 Íîâèíè
22.00 Ìèñòåöüêèé ïóëüñ Àìåðèêè
22.30 Íàöiîíàëüíèé âiäáið
KN~yKzU|¶y^KÇ~~K
±U~K^\|~vuUNQ~~vy\~y^N
¨Èz^\xKQ~~©}^
u^\|\zQ~~
o³+8+8o/±Q{K\}
(zU}[ZXUZP
r}}Éx
23.50 Çîëîòèé ãóñàê
01.20 Ìóçè÷íå òóðíå
02.20 Áiàòëîí. ×åìïiîíàò ñâiòó.
+N}KQ}Kgyw \\zUy
qN¨q\~·U}Q^K|¤Q~~Q|U©

(zU}u^Kz\NKz«
06.35 Íà ñëóõó
07.05, 23.30 Çîëîòèé ãóñàê
r}}Éx
08.15 Ñìàêîòà
08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ
08.45, 00.20 Òåëåìàãàçèí
09.00 Íàöiîíàëüíèé âiäáið
KN~yKzU|¶y^KÇ~~K
±U~K^\|~vuUNQ~~vy\~y^N
¨Èz^\xKQ~~©}^
nUK}\~¹QwuU\~K}NzU}±KN
N}K^}yw U~y
13.30 Ñïîãàäè
±N}QyUUN}\^UÇ
·\yYcaUN
nUK}\~¹QwuU\~K}NzU}±KN
N}K^}yw \\zUy
µzUv|Uw
17.00 Ò/ñ “Åïîõà ÷åñòi”
20.30 Ïåðøà øïàëüòà
21.00, 05.35 Íîâèíè
q¨²Qx\uK|KÉ©
22.20 Ä/ñ Êèòàéñüêèé âiêåíä.
¨¥Q{Q~|}\©
(zU}[ZXUZP
µQ^}\^UKy\~
q¨¤Q~{U^(\^\y|~UzNz\x\|©
q¨±Uv±Kv|K~©
oU^K²K|U¥x\z
q¨¤\w\z©

1+1
¡ÀÓ¬®³¬Ü¸¹ºÊ³¯º°ºÊÔ
¨(~U|K~\yogU|~v©
¨p^\ U©
¨(zU}NyQ}}©
¨6|^Q~~~K\NUu©
¨p\\Ny^KÇ~©
¨oQU^~UvyzK^}K©
¨8\NwU y\wUyK©
19.30 ÒÑÍ
¨¶y^KÇ~NyUNQ~NKUÇ©
¨oQU^~UvyzK^}K©
¨¥U{KNwUg©
02.00 Õ/ô “Âëàäà âîãíþ”
¨²Q|U¤zK^}K\w©

×
06.10 Ì/ô
¨³\|^\xU©
¡ÀÓ¿Ü¾¬½¿Ü¾Ô
¨¶y^KÇ~Kz^KKÉ©
10.00, 04.05 Äîê.ïðîåêò “Þðié
Áîãàòèðüîâ. Iäåàëüíèé
zy\~KzQ©
10.50 Õ/ô “Íåæäàíî-íåãàäàíî”
12.20 Õ/ô “Ðiäíÿ”
14.20 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñüêà íåâiñòêà”
18.00 Ò/ñ “Çíàõàðêà”
20.30 Ò/ñ “Çíàõàðêà”
22.20 Õ/ô “Òiëüêè ïîâåðíèñü”
00.05 Õ/ô “Ïàëàþ÷èé îñòðiâ”
¨³\|^\xU©
¡ÀÓ´®º®¶¼¬Ú³¬¿¾¾ËÔ
04.40 Õ/ô “Íåæäàíî-íåãàäàíî”

Верстка: Людмила Калита, Іван Юзьків

×
06.00 Ì/ô
¨³\|^\xU©
07.00 Õ/ô “Ðiäíÿ”
¨p\}\zw\^K\w©
¨6^QU^Q yK8KvUuQy\©
¨6^QU8Q yKº\uU~{©
12.00 Ò/ñ “Çíàõàðêà”
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Контрольна для дорослих | Як виховати гармонійну особистість

Поради священика щодо виховання дітей
Бути батьками — неймовірно великий привілей. Однак народити дитину — лише половина справи.
Найважливіше — правильно виховати її, що сьогодні є великою рідкістю. Адже часто впадаємо в
крайнощі. То надто мало любимо себе, помічаючи лише свою дитину, а «залюблюючи» її, втрачаємо
власне «я», губимо стосунки й особисте щастя. Або ж, навпаки, поводимося надто егоїстично, забуваючи, що дитина потребує саме нашої опіки й турботи. Аби досягти гармонії у стосунках з дитиною,
виховати її правильно, скористайтеся порадами священнослужителя.
Бог має щодо вашої дитини
свій план

У певному сенсі Бог також батько
вашої дитини. Він її любить. Та чимало батьків, навіть віруючих, не можуть повірити, що життя, здоров’я,
благополуччя їхньої дитини лежить
у турботі Господній, і що Бог також
піклується про їхнє чадо.
Такі батьки надто переймаються
кожним днем дитини, перестають
помічати не тільки інших людей
довкола, а й себе. Турбота не повинна переходити в нав’язливі стани
чи психоз. Дозвольте собі та дитині жити в спокої, в добрій надії на
майбутнє. Бог знає, якою дорогою її
провести через життя.
Ви можете заборонити дитині
комп’ютер, викинути з дому телевізор, чи категорично не сприймати
жодного з її друзів. Однак майте на
увазі, що цим ви лише спровокуєте
її голод до цих речей. Вона ще більше хотітиме забороненого плоду, і
все більше ненавидітиме вас за те,
що ви її обмежуєте.
Важливо, щоб ви стали для дитини не суворим наглядачем, а люблячим батьком чи матір’ю, зуміли пояснити їй причини ваших страхів і
на конкретних прикладах показати,
що не все, що ми можемо мати, нам
корисне.
Надмірна опіка – це гірше, ніж
нестача любові. Перестаньте контролювати чуже життя, для цього є
Бог.

Діти — не ваша власність

Аби батьки й діти змогли бути
щасливими, потрібно вчасно розірвати пуповину, яка їх з’єднує. Хоча
ми вкладаємо в дитину так багато
власних ресурсів (часу, здоров’я
(нервів), грошей та іншого), варто
розуміти: діти – не особиста річ, а
особистість. Обов’язок батьків – народити, виховати і відпустити!
Кожна людина – це повноцінна
незалежна особистість уже від народження, незважаючи на те, скільки
дорослі вклали в неї коштів і зусиль.
Тому діти не є вічними боржниками
батьків. Наше завдання збагнути це
раніше, ніж ми завдамо тендітній
дитячій душі безліч невиліковних
травм своїм ставленням: інтонаці-

єю, словами, вчинками. Любові не
буває без поваги. Окрім того, здорова людина, здатна на розважливі
й розумні вчинки, може вирости
лише з дитини, якій давали змогу
жити самостійним життям.
Батьківське виховання повинно
бути спрямоване на виховання самостійної, цілісної та повноцінної
особистості, здатної приймати рішення та виживати в цьому світі без
чужої допомоги.

Нічого не робіть замість
дитини

Щоб чогось навчитися, потрібно
робити це кілька разів, дозволяючи
собі помилятися. Це ж очевидно.
Чи не так? Дивно, але величезна
кількість батьків відмовляє у цьому власним дітям. І головне, згодом
вони ще й нарікають та принижують їх за те, що ті нічого не вміють, а
їхні руки ростуть не з того місця.
Так ось, діти, яким не давали
можливості щось робити самотужки чи не дозволяли помилятися, завжди залишаються безпорадними
перед викликами дорослого життя.
Якщо ми не доручаємо своїй
дитині щось робити, то це свідчить
про те, що ми не любимо її, не довіряємо, не віримо в неї і не прагнемо
підготувати її до дорослого життя.
Вона – наша іграшка. Це річ, яку
потрібно виховати максимально
нездатною до самостійного життя,
щоб і в сорок років вона залежала
від нас і нікуди не втекла – ні в інше
помешкання, ні в інше місто, ні до
коханої людини. Вона повинна любити тільки маму або тата!
Слід заохочувати дитину творити, надихати її, спонукати брати все
нові висоти. Батьки повинні дарувати дитині крила. А це неможливо,
водночас забороняючи їй помилятися чи караючи за помилки й невдачі. Подумаймо, що вже той факт,
що дитині щось не вдалося добре,
вже є для неї найбільшим покаранням. Тож навіщо карати її знову? Не
знаєте? Ось і ваша дитина теж цього
не знає.

Завжди запитуйте в дитини
її думку

Про відсутність у батьків любові до власних дітей свідчить те, що

вони ніколи не цікавляться їхньою
думкою про речі чи події, які відбуваються з ними чи безпосередньо їх
стосуються. Звичайно, запитувати,
чи згодна дитина пити гірку пігулку
під час хвороби, сенсу немає, бо її
все одно доведеться ковтати. Однак
дати можливість обрати собі одяг,
їжу або іграшки – обов’язковий
елемент здорового ставлення до
особистості. Все закладається в дитинстві: як розум, так і дурість. Діти
повинні з перших років життя готуватися до дорослого життя.
Наприклад, психологи радять
батькам уже з шести-семилітнього
віку давати дітям кишенькові гроші,
аби вони вчилися правильно та відповідально ними розпоряджатися.

Дорогі іграшки не
компенсують дитині
нестачу батьківської
любові

Причина безлічі дитячих травм
(як душевних, так і фізичних) у
тому, що батьки не можуть збагнути, що дорогі подарунки не приносять дітям справжнього щастя. Так, вони можуть допомогти
дитині тимчасово не думати про
погане чи якось відволіктися, але
дитячих проблем батьківські подарунки не вирішують. Тим паче не
налагоджують стосунки. Це може
зробити тільки любов. А її нічим
замінити не можна, якщо її немає.
І приховати її також неможливо.
Тому комплекс провини батьків
перед дітьми потрібно долати не
дорогими «подачками», а здоровими, повноцінними стосунками, що
ґрунтуються на взаємній повазі та
любові.

Дитина — це повноцінна
особистість

Чимало батьків на рівні підсвідомості не сприймають дитину за
цілісну особистість. Деякі кажуть,
що вирішили завести дитину, наче
йдеться про домашню тваринку.
Дитину не заводять. Її виношують.
Її чекають. Її люблять. І поки це не
буде усвідомлено дорослими, дитина буде рости неповноцінною та недорозвинутою. Особливо тоді, коли
батьки нав’язують їй власні цінності, крадучи в неї дитинство.

Не крадіть у дитини
дитинство

Дехто з батьків, відмовляючи
власним дітям у праві на власне
життя, намагається зробити це ще
і якомога швидше. Вони віддають
дитину до школи з п’яти років,
вчать її рахувати і писати до 1 класу,
записують її в різноманітні секції
та гуртки, не даючи дитині побути
собою, нікуди не спішити й не напружуватися, а просто рости. Вона
ж — дитина! До того ж дорослі
вважають, що вибір способу активного життя дитини належить виключно їм. Такі батьки переконані,
що дитині потрібно грати саме на
тому інструменті, на якому колись
не вдалося заграти батькові, вивчити саме ту мову, яку свого часу не
змогла опанувати мати і т. п. Невже
таким чином можна зробити своїх дітей щасливими? Ні! Ці батьки
хочуть бути щасливими самі і, вирішуючи за дитину, взяти реванш
за те, що їм не вдалося! Не крадіть
у дітей дитинство! Гуртки, секції та
інше дозвілля дитина повинна обирати сама. Або не обирати жодного.
І ще. Ви маєте розуміти, що заняття,
які не до вподоби дитині, мудрою її
не зроблять. Зате викличуть озлобленість, пригніченість і втому. Мудрою дитину роблять не чужі люди
за гроші, а правильне виховання в
колі здорової, люблячої, уважної та
терплячої родини.

Найбільше, що можуть
дати тато і мама своїй
дитині, — це любов між
ними

Дитина зростає в атмосфері
сім’ї. Вона відчуває настрій кожного її члена, вчиться взаємодіяти з дорослим світом саме за
тими принципами, які переймає
від батьків. Запам’ятайте надзвичайно важливу істину: здорові й
повноцінні дорослі виростають
лише з дітей, вихованих в здоровому та люблячому родинному колі.
Ви можете оточити дитину гувернантками та нянями, оплачувати
професорів-репетиторів, купати її
в розкошах, але якщо вона не бачитиме щастя своїх батьків, все одно
буде нещасливою. Тому замість
надмірного та непотрібного нікому контролю за дитиною, краще
налагодьте стосунки з чоловіком
(дружиною) і з собою. Ось що принесе щастя дитині. До речі, деякі
фахівці рекомендують розлучатися родинам, у яких немає перспек-

Краса | Домашній салон

Не встигнемо озирнутися, як настане весна. Тож треба подбати про шкіру: глибоко очистити її, відживити після зимових випробувань, наситити вітамінами, підготувати до дії активних сонячних променів. Для любительок натуральної косметики без
барвників і хімії ми підготували добірку простих і ефективних скрабів та масок для обличчя з природних компонентів.
Харчова сода є чудовим ексфоліантом,
який дбайливо очистить шкіру і знищить
бактерії, що є причиною виникнення вугрової висипки. Для цього візьміть трохи соди,
додайте теплу воду в такій кількості, щоб
вийшла паста. Отриманий засіб нанесіть на
шкіру і втирайте подушечками пальців. Через
кілька хвилин змийте прохолодною водою.
Змішайте сіль і мед. Для делікатного очищення візьміть щіпку солі, а для глибшого
— її кількість треба збільшити. Якщо використовуватимете спонж, ефект від процедури буде кращим. Залиште суміш на обличчі
на кілька хвилин, після чого змийте теплою
водою.
Столову ложку потримайте над вогнем,
поки вона не стане гарячою, потім налийте в
неї касторову олію. Теплою нанесіть її на обличчя, акуратно втираючи пальцями. Через
5-7 хвилин протріть шкіру вологою серветкою або рушником. Така процедура не тільки
очистить пори, а й розгладить дрібні зморшки.
Скраб із вівсяних пластівців зніме запальний процес і оздоровить проблемну шкіру. Візьміть їх півсклянки і залийте склянкою
окропу. Залиште масу до охолодження, потім

нанесіть на обличчя, потримайте кілька хвилин і змийте теплою водою.
Оливкова олія — чудовий засіб для глибокого очищення шкіри. Крім того, вона зробить її гладкою і рівною. Нанесіть трохи олії
на долоні і масажуйте ними шкіру обличчя
кілька хвилин. Потримайте рушник над парою, щоб він став теплим і вологим, потім
прикладіть до обличчя і тримайте до охолодження. Витріть залишки олії. Після процедури не потрібно вмиватися і наносити крем.
Бажано робити її перед сном.

Натуральні маски

Із бананом і йогуртом. Чудово омолоджує,
підтягує і відбілює шкіру. Отже: очистити банан від шкірки, розім’яти його виделкою до
утворення пюре. У масу додати кілька ложок
натурального йогурту без наповнювача. Нанести маску на шкіру обличчя і потримати
15-20 хвилин, потім змити теплою водою.
З яйцем і медом. Допоможе повернути
шкірі молодість і свіжість. Потрібно змішати
1 чайну ложку меду і 1 яєчний жовток, потім
додати 1 столову ложку олії і кілька крапель
соку лимона. Ретельно перемішати до однорідної маси. Нанести на обличчя й потримати 10-15 хвилин, акуратно змити.

Діти не чують ваших
наказів

Зате вони завжди роблять те, що
й ви. Батьківський приклад – основний фундамент, на якому будуються характер і доля людини. Як
правило, мама й батько для дитини
є безумовними авторитетами. І саме
їхня поведінка є зразком для неї.
Неважливо, моральна вона, чи гріховна. Батьки, які курять, ніколи не
досягнуть того, щоб їхні діти не пробували курити. А слово алкоголіка
про шкідливість пияцтва виглядає
жалюгідно. Діти бачать, що для матері чи батька важливіше не те, про
що вони говорять, а те, що вони
обирають і роблять. Лише власним
прикладом можна навчити дитину
акуратності, чистоті, працьовитості,
співчуттю, чесності, повазі до старших, і навіть побожності. Хочете
бачити вихованих, порядних дітей?
Будьте самі максимально порядними в словах, вчинках, намірах і цінностях. Почніть виховувати себе, і
виховувати дітей у вас не буде потреби.

Ніколи не бийте дітей

В жодному разі. Ні по голові, ні
по сідницях, ні по чому. Ні своїх, ні
чужих. Багато людей реально вірять
у те, що фізичною силою можна
досягнути значного педагогічного
ефекту. Насправді ж, коли сильний
б’є слабшого, він показує, що він і
слабкий, і немудрий. Потрібно збагнути, що ніхто, а тим більше діти, не
може жити бездоганно й без помилок. Дорослі були дітьми, тож легко можуть поставити себе на їхнє
місце. Хіба той факт, що вас у дитинстві били батьки, дає вам право
продовжувати цю традицію щодо
власних дітей? Учіться мові любові,
а не сили.
Любіть і поважайте себе. Любіть
і поважайте своїх дітей. Щастя батьків не повинне залежати від дітей,
однак без них воно не повноцінне.
Пам’ятайте, що батьки повинні стати надійною фортецею для своїх дітей, а не головним джерелом їхніх
фізичних і психологічних травм.
Діти – як глина в руках гончаря.
Вони будуть вас поважати, якщо ви
їх поважаєте, і любити вас будуть,
коли відчуватимуть вашу любов.
Євген ЗАПЛЕТНЮК,
священик, публіцист, місіонер.

Усміхніться

Доглядаємо шкіру обличчя
Домашні скраби

тив. Дитині краще пережити один
раз жах батьківського розлучення,
ніж щодня перебувати в атмосфері
сварок і відчуження.

Зі сметани і яйця. Прекрасний засіб для
зволоження і живлення шкіри. Змішати 1
яєчний жовток і 1 столову ложку сметани.
Потім додати 1 чайну ложку оливкової олії.
Отриману маску нанести на обличчя і змити
через 10 хвилин.
З алое і лимона. Така маска здатна впоратися з проблемною шкірою, запаленнями і вугрями. Білок 1 яйця збити до утворення піни,
додати 1 чайну ложку соку лимона і 2 чайні
ложки соку алое. Всі інгредієнти ретельно
перемішати, масу нанеси на шкіру щільним
шаром. Маску можна тримати до півгодини,
потім слід ретельно змити.

Професор на лекції:
— Студенти, не соромтеся,
запитуйте. Дурних питань не буває, бувають лише дурні відповіді.
— Пане професоре, а якщо я
встану на трамвайні рейки двома ногами, а руками зловлюся за
лінію електропередачі, я поїду, як
трамвай?

— Учора в нашу квартиру
заліз злодій.
— І що? Взяв щось?
— Та де там! Лежить у
лікарні. Дружина думала, що це я
повернувся так пізно...

Дві блондинки в гуртожитку.
Одна пролила окріп на підлогу та
й каже:
— Як цю воду витерти, вона ж
гаряча?
Друга відповідає:
— А ти долий холодної і витирай.

Один хлопчик не вмів вимовляти слово "шість". Прийшов якось
у магазин і каже продавцеві:
— Дайте мені сім пачок масла,
одну не треба.

— Хворий, як ви засинаєте?
— Добре. Рахую до трьох і
засинаю.
— Як, лише до трьох?
— Ну, іноді до пів на четверту.

слово
Рекорди
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Зелені тріумфатори
Збірна Камеруну вп’яте в своїй історії стала володарем Кубка африканських націй (КАН). У фінальному поєдинку в Габоні камерунці здолали Єгипет — 2:1.
Рахунок у матчі ударом у ближній кут воріт суперника відкрив гравець лондонського «Арсеналу» єгиптянин Мохамед Ельнені. У другому таймі «зелені» відігралися — Ніколя Нкулу
відновив паритет на 59-й хвилині, а на 88-й Венсан Абубакар забив вирішальний гол. Тепер
Камерун зіграє на товариському турнірі, генеральній репетиції Чемпіонату світу — Кубку Конфедерацій-2017, який відбудеться в Росії з 17 червня по 2 липня. Бронзові нагороди
КАН-2017 вибороли футболісти Буркіна-Фасо, які перемогли опонентів із Гани (1:0).

Нове досягнення
шведського
ветерана
Забивши минулими вихідними в матчі проти «Лестер Сіті» п’ятнадцятий гол
у цьому чемпіонаті Англії, шведський
нападник «Манчестер Юнайтед» Златан
Ібрагімович став найстаршим із гравців
в історії англійської Прем’єр-ліги, які досягли такої результативності впродовж
сезону. Швед відзначився у віці 35 років
і 125 днів.

Африканський Кубок розігрується раз у два роки.
Вперше такі змагання
провели 1957 року в Судані.
Чемпіоном Африки-2015
була збірна Кот-д’Івуару,
яка цьогоріч навіть не вийшла з групи.

Спорт | Резонанс

Хто проти Зозулі?

Справжній скандал розгорівся навколо переходу нападника збірної України Романа Зозулі на правах піврічної
оренди до мадридського «Райо Вальєкано», який виступає у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії. До цього
українець грав у вищому дивізіоні за севільський «Бетіс», де не отримував належної ігрової практики. Все було
б спокійно, якби в останній момент мадридці не відмовилися від співпраці з Романом.
Таке несподіване рішення зумовлене
активними протестами фанатів клубу з району Мадрида Вальєкас, які звинуватили
українського футболіста в неонацизмі. Як
один із доказів вони опублікували фотографію Зозулі з шарфом, на якому зображений Степан Бандера. В соціальних мережах
почалася бурхлива «революція» із закликами відставки керівництва клубу за такий
трансфер. Після цього «Бетіс», якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у
«Райо Вальєкано» може бути небезпечним
для Романа та його родини.
Розмови щодо політичних та ідеологічних поглядів українця з’явилися ще
торік улітку, після переходу Зозулі з «Дніпра»
до
іспанської
першості. Фото,
зроблене в аеропорту, на якому
футболіст прибув
на Піренеї в патріотичній футболці
з тризубом, викликало масу емоцій в
засобах масової інформації. Один із
журналістів одразу
приписав Зозулю
до «Правого сектору», не вникнувши
в деталі. Згодом
керівники «Бетіса»
і ЗМІ знайшли спільну мову з гравцем і вирішили скандальну ситуацію.
Відомо, що Роман активно допомагає
Україні у війні проти російського агресора
як через фінансові внески, так і створенням благодійного фонду «Народна армія».
Крім цього, він виставив на аукціон свою
медаль фіналіста Ліги Європи, щоб допомогти дітям, які постраждали від воєнних
дій. До слова, український збірник удостоєний ордена «За оборону країни».
«Мій приїзд до Іспанії супроводжувався
непорозумінням через журналіста, який
мало знає про реальний стан справ у моїй
країні. Я прибув до Севільї у футболці з
гербом України і віршами Тараса Шевченка. Цей журналіст написав, що на мені була
футболка неонацистської воєнізованої групи, символіка якої схожа на герб України.
«Бетіс» попросив прибрати цю статтю. Автор матеріалу визнав помилку і вибачився. Я не пов’язаний з воєнізованими або
неонацистськими організаціями. Я лише
допомагаю українській армії, яка захищає
мою країну. Україна переживає надзвичай-

но важкі часи, і мої дії повністю схвалює
«Райо Вальєкано», — зазначив Зозуля в
коментарі офіційному сайту мадридської
команди щодо своєї діяльності.
На жаль, ці слова пройшли повз вуха
вболівальників із Вальєкаса, які славляться ультралівими поглядами. Вони продовжують воювати проти українського футболіста, розклеюючи в Мадриді листівки
з перекресленим зображенням Зозулі і
написом «Тобі не раді». Проросійська пропаганда зробила в Іспанії свою чорну справу... Це випадок, коли гасло «спорт поза
політикою» залишається гаслом. Роман
став заручником політичних інтриг.

Ситуація кричуща, адже
фактично
українському
збірнику ламають кар’єру.
Щоб зіграти в цьому сезоні,
він повинен повернутися в
«Райо», оскільки клуби вже
підписали контракт. Інакше українець залишиться
у складі «Бетіса», тренуватиметься й отримуватиме
зарплатню, однак не зможе потрапляти в
заявку клубу на матчі.
«Мені страшенно прикро через ситуацію, яка склалася навколо Романа Зозулі.
По-перше, це хороший футболіст. Подруге, це людина, яка для багатьох із нас
може бути зразком. Маючи можливість
виїхати з країни і забути про всі проблеми,
Зозуля не забуває, а навпаки — намагається підтримати наші Збройні сили і свою
країну. А ще постійно нагадує іншим своїм колегам, що в Україні триває війна, що
існує загроза втрати незалежності. Якщо
в нас справді є Федерація футболу, а не закритий клуб мільйонерів, то вони б мали
захищати гравця збірної й одного з най-

кращих футболістів України, у провину
якому ставлять абсолютно безглузді звинувачення. Називати нацизмом підтримку
армії своєї країни, яка воює проти окупантів, — це абсурд і маразм. Повз такі речі не
можна проходити, їх не можна ігнорувати.
Звинувачення в нацизмі — це не просто неадекватність. Україна повинна рішуче відповісти», — сказав у розмові з «Футболом
24» український письменник, громадський
активіст Сергій Жадан.
На захист українця вже виступило чимало людей. Серед них, зокрема, очільник
Федерації футболу України (ФФУ) Андрій
Павелко і наставник національної збірної
України з футболу Андрій Шевченко. «Бетіс» усім складом також підтримав Романа,
назвавши цей провокативний інцидент публічним лінчуванням.
ФФУ підготувала звернення до керівництва ФІФА, УЄФА і Федерації футболу
Іспанії з приводу такої резонансної ситуації. Минулого тижня в Мадриді відбулася
зустріч за участю президента іспанської Ла
Ліги Хав’єра Тебаса, глави Асоціації футболістів Іспанії Луїса Рубіалеса, президента «Райо Вальєкано»
Мартіна Преси та Романа Зозулі. В підсумку футбольні чиновники зобов’язалися
робити все можливе, щоб гарантувати
українському футболісту безпеку як на
футбольному
полі,
так і за його межами,
а Ла Ліга планує відкрити кримінальну
справу проти фанів,
які ображали гравця і
зірвали його перехід в
іншу команду.
Тим часом Роман
Зозуля в інтерв’ю
ТСН.ua зазначив: «Як я зрозумів, фани
«Райо Вальєкано» проросійські... В команду
з такими вболівальниками я ні ногою. Я не
боюся ультрас чи ще когось. Але якщо доводиться вибирати між футболом і сім’єю,
я обираю сім’ю, бо це в житті головне. Безмежно вдячний за підтримку українським
уболівальникам. Ми всі захищаємо нашу
честь, честь країни, адже образили не мене,
а Україну. Від цього найбільше прикро. Це
масштабний скандал, не футбольний, а
більше політичний. Я не здамся! Я допомагав своїй армії і буду допомагати. Ніхто
мене не зупинить. Разом — ми сила».
Підготував
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Спортивний калейдоскоп
21-річний футболіст «Дніпра» Валерій Лучкевич продовжить кар’єру в
бельгійському «Стандарді», який наразі
на дев’ятій сходинкці в турнірної таблиці
чемпіонату Бельгії. Поки що невідомо, на
який термін сторони підписали контракт.
За неофіційною інформацією, дніпровська команда отримає від бельгійців за
свого вихованця 1,3 мільйона євро.
Львівське «Видавництво Старого
Лева» видало книжку Дениса Мандзюка «Копаний м’яч. Коротка iсторiя
украïнського футболу в Галичинi
1909-1944». Як зазначено в анотації, історія українського копаного м’яча почалася задовго до війни і часу, коли Україну почали ідентифікувати як державу.
Робота Мандзюка — перша ґрунтовна
спроба дослідити історію українського
футболу в Галичині у першій половині
ХХ століття. В книзі не лише документально зафіксовано історію матчів, а й
простежено долю популярних у міжвоєнні роки футболістів, уміщено авторські версії й оцінки тодішніх футбольних
подій та інтриг. Бонусом до видання є
добірка фейлетонів — оригінальної ілюстрації довоєнного футбольного життя в
Україні.
Сербський захисник 24-річний
Александар Пантич гратиме за київське «Динамо». На професійному рівні
футболіст дебютував у травні 2011 року
у складі белградського «Рада», провів сезон у «Црвєні Звєзді». У 2013-му Пантич
перебрався в Іспанію, уклавши контракт
із «Вільяреалом», у складі якого в сезоні 2013/2014 провів 9 ігор. Згодом на
правах оренди виступав за інші клуби
іспанського чемпіонату: «Кордобу» (29
матчів), «Ейбар» (20 матчів) та «Алавес»
(2 матчі). Крім цього, грав за юнацьку та
молодіжну збірні Сербії.
Атакуючий півзахисник, вихованець київського «Динамо» Владислав
Калитвинцев поповнив ряди луганської
«Зорі» на правах оренди, яка розрахована на один рік. Останні півтора року 24річного атакуючого півзахисника орендував одеський «Чорноморець».
Українець Микола Павлов завершив
тренерську кар’єру. «Я вирішив завершити кар’єру тренера. Займаюся громадською діяльністю. Ми створили Всеукраїнське об’єднання тренерів із футболу, де
колеги довірили мені пост президента»,
— зазначив фахівець. 62-річний Павлов
працював у «Колосі» (Нікополь), «Таврії»,
«Кристалі», «Дніпрі», алчевській «Сталі»,
«Ворсклі» й «Іллічівці».
Донецький «Шахтар» підписав договір з обласним спорткомплексом
«Металіст» про проведення всіх домашніх матчів єврокубків, Прем’єр-ліги
та Кубка України в Харкові. Угода розрахована до кінця 2017 року. Всі витрати з
догляду за газоном харківського стадіону «гірники» візьмуть на себе. При цьому
донеччани продовжать базуватися в Києві і тренуватися в Святошино. Нагадаємо: з 2014 року «Шахтар» більшість ігор
національного чемпіонату і всі єврокубкові поєдинки провів на «Арені-Львів»,
що приносило львівському стадіону половину прибутків. Переїхати до Харкова керівництво донецької команди вирішило після того, як у вересні 2016-го
«шахтарі» зібрали на «Металісті» аншлаг.
Зі слів в. о. директора «Арени-Львів» Євгена Болкуна, бажання грати на львівському стадіоні висловив донецький
«Олімпік». Наразі тривають переговори
щодо цього питання.
Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA)
International Taiwan Open у китайському
Тайбеї з призовим фондом 250 тисяч доларів. У фінальному поєдинку українка
впевнено обіграла 71-шу ракетку світу
китаянку Пен Шуай — 6:3, 6:2. Це п’ятий
титул, який Світоліна завоювала на турнірах WTA в одиночному розряді. Перемога принесла спортсменці 43 тисячі доларів призових і 280 рейтингових очок.
Підготував Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Все буде смачно

Львівський сирник: найкращі рецепти
Хто хоч одного разу побував у
казковому Львові, ніколи не забуде
ні атмосфери його кав’ярень, ні величності європейських вулиць, ні
смаку ароматної кави з львівським
сирником — культовою стравою
місцевої кухні. Цей десерт із духом
загадкового і романтичного міста
Лева має якусь особливу магію.
Спробуймо відтворити її у себе
вдома…

кового масла, півсклянки чорниць (можна заморожених), 1 столова ложка манної крупи, 3
столові ложки сметани, 2 столові ложки какао, цедра лимона, ванільний цукор.
Сир, манку, ванільний цукор, 100 грамів
масла, цедру лимона і перетерті жовтки з
цукром добре збити міксером. Окремо збити білки до білосніжної густої піни і поступово ввести в сирну масу. Додати чорниці і

кор, 50 грамів масла і крохмаль вимішати
до однорідності. Білки збити до консистенції крутої стійкої піни. Частину з’єднати із
сирною масою.
Для приготування шоколадної маси необхідно в каструлю вилити молоко, додати
цукор, какао, 125 грамів масла і шоколад.
Варити на маленькому вогні до однорідності, постійно помішуючи. Просіяне борошно,
розпушувач і жовтки додати до охолодженої

Класичний львівський сирник

Інгредієнти: 500 грамів кисломолочного
жирного сиру (не мокрого!), 1 склянка цукру,
130 грамів вершкового масла, 4 яйця, 1 столова ложка манної крупи, 50 грамів родзинок, 3
столові ложки сметани, 2 столові ложки какао, цедра одного лимона.
Збити жовтки з цукром, додати манку,
масло, родзинки і цедру лимона, після чого
все ретельно вимішати. До отриманої суміші
додати сир (якщо він крупинками, пропустити через м’ясорубку або змолоти у блендері),
усе збивати міксером на низькій швидкості
не більше однієї хвилини. Білки збити до
густої білосніжної піни і додати в сирну масу,
акуратно перемішати і викласти у форму для
запікання. У розігріту духовку поставити
сирник, випікати 40-60 хвилин при температурі 180º.
Поки печеться, приготувати глазур. Столову ложку масла і 2 столові ложки цукру
перемішати, поставити на невеликий вогонь,
постійно помішуючи, розтопити. Додати 3
столові ложки сметани і 2 столові ложки какао, вимішати до однорідності і довести до
кипіння. Готовий сирник полити шоколадною глазур’ю і помістити в холодильник мінімум на 5 годин.

Із чорницями

Інгредієнти: 500 грамів кисломолочного
сиру, 200 грамів цукру, 4 яйця, 120 грамів верш-

обережно перемішати. Викласти отриману
суміш у форму для випікання і помістити в
розігріту духовку. Пекти протягом години
при температурі 190º. Коли спечеться, сирник перевернути догори дном і залишити в
формі, поки повністю не охолоне.
Тим часом приготувати шоколадну глазур.
Змішати в каструлі столову ложку масла, 3
столові ложки сметани, 2 столові ложки цукру
і стільки ж какао. Довести до однорідності, постійно помішуючи, на маленькому вогні. Полити сирник шоколадною глазур’ю, поставити
в холод на кілька годин, а краще на ніч.

У шоколадному тісті

Інгредієнти: 750 грамів сиру, 7 яєць, півсклянки цукрової пудри, 2 склянки борошна,
1 столова ложка крохмалю, ванільний цукор,
175 грамів вершкового масла, 1 склянка молока, 2 столові ложки какао, півсклянки цукру,
50 грамів молочного шоколаду, 1 чайна ложка
розпушувача для печива.
Сир (пропущений через м’ясорубку або
збитий у блендері), 4 жовтки, цукрову пудру, столову ложку борошна, ванільний цу-

шоколадної маси, все вимішати і наприкінці додати частину збитих білків, акуратно
перемішати.
У форму для запікання спершу викласти
половину шоколадної маси, на неї ложкою
рівномірно викласти сирну масу і залити все
шоколадною сумішшю, що залишилась. Випікати близько години при температурі 180º.
Охолоджувати у напіввідчиненій духовці,
щоб сирник відразу не осів.

Із вишнями

Інгредієнти: 500 грамів кисломолочного
сиру, 3 яйця, 120 грамів цукру, цедра одного лимона, 1 столова ложка крохмалю або
манної крупи, 0,5 чайної ложки куркуми,
півсклянки сушених вишень без кісточок,
ванільний цукор.
Сир, яйця, цукор і ванільний цукор перемішати у блендері. Додати куркуму, цедру
лимона, крохмаль (манку) і збивати до однорідності. Залити сушену вишню окропом на
10 хвилин, обсушити і додати в сирну масу,

перемішати, викласти у форму. Пекти протягом 50 хвилин при температурі 180º. Після
випікання сирник необхідно охолодити, не
виймаючи з форми, щоб він не розвалився.
Можна полити шоколадною глазур’ю.

Із вареною картоплею

Інгредієнти: 800 грамів кисломолочного сиру, 350 грамів цукру, 6 яєць, 150 грамів
вершкового масла, 3 варені картоплини, півсклянки родзинок, цедра одного апельсина,
ванільний цукор.
Сир, ванільний цукор і картоплю подрібнити у блендері до однорідності або пропустити через м’ясорубку. Додати масло, цукор
і жовтки яєць, усе добре збити і наприкінці
додати родзинки з тертою цедрою апельсина. Окремо збити білки до густої білосніжної
консистенції і акуратно вмішати їх у сирну
масу, викласти тісто у форму. Випікати при
температурі 180º протягом 40 хвилин. Полити шоколадною глазур’ю. Бажано, щоб перед
подачею на стіл сирник постояв 5-6 годин у
холоді.

Із маком

Інгредієнти: 1 кілограм кисломолочного сиру, 250 грамів цукру, 4 яйця, 180 грамів
вершкового масла, 100 грамів маку, по одній
столовій ложці манної крупи і крохмалю, 100
г родзинок, цедра одного лимона, ванільний
цукор, цукрова пудра.
Сир перетерти з цукром і додати окремо
збиті яйця, добре вимішати. До сирної маси
додати манку, крохмаль, ванільний цукор,
масло, цедру лимона і вимішати міксером.
Змішати кілька столових ложок сирної суміші
з попередньо запареним і перетертим маком,
ретельно вимішати і викласти у форму. Зверху
викласти сирну масу, змішану з родзинками, і
помістити в розігріту духовку. Випікати близько години при температурі 180º. Коли сирник
охолоне, полити його шоколадною помадкою
і притрусити цукровою пудрою.
Смачного!

Дитячий майданчик

Все починається з малого

Чоловік ішов берегом і раптом помітив хлопчика, який піднімав щось із піску і кидав у море. Подорожній підійшов ближче і побачив, що це морські зірки.
– Навіщо ти кидаєш їх у воду? – запитав хлопчика.
– Якщо вони залишаться на березі до завтрашнього ранку,
коли почнеться відлив, то загинуть, – відповів той, не припиняючи свого заняття.
– Але ж це безглуздо! – закричав чоловік. – Озирнися!
Тут мільйони морських зірок, берег засіяний ними. Твої
спроби нічого не змінять!
Хлопчик підняв наступну
морську зірку, на мить замислився, кинув її в море і сказав:
– Ні, мої спроби змінять
дуже багато... Для цієї зірки…

Розмалю малюнок
і допоможи рибі йдоп
ливти до озера

Загадки

Вовка зовсім не боявся
І ведмедю не дістався,
А лисиці на зубок
Все ж потрапив…

***

(Колобок)

Допоможе завжди вам,
І птахам, і дітлахам.
Він під деревом сидить,
Добрий лікар…

***

(Айболить)

До пухнастого хвоста
Личить шубка їй руда.
Як рушає полювати,
Не виходить зайчик з хати.

***

(Лисиця)

Диба-диба у лісок
Кожушок із голочок.
На нім — яблучко, грибочки,
Золотистії листочки.
(Їжак)

Зайчик іде на день народження до друга і
несе кольорові кульки.
Скільки кульок кожного кольору несе
Зайчик? (порахуй і запиши у клітинках)

Сканворд

Знайдіть відмінності

