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З Великоднем,  
шановні краяни!

Від щирого серця вітаю Вас, ша-
новні краяни, зі світлим та радісним 
святом Христового Воскресіння. Це 
свято великої перемоги християнських 
правд та чеснот, яке вивищує людину 
у світлі Божої благодаті. Велике диво 
Воскресіння залишає слід у кожному 
серці і запалює любов’ю кожну душу. 
Тож нехай ця всеперемагаюча любов 
буде мірилом Ваших життєвих ціннос-
тей, де голо-
вне місце за-

ймають Бог, родина, народ, Україна.
Нехай життєстверджуючий оптимізм 

Великодніх свят єднає нас і супроводжує 
у боротьбі за соборність, Української 
держави.

Добробуту Вам, щастя, миру і злаго-
ди, здійснення усіх мрій. Веселих Вели-
кодніх свят!

Христос воскрес! 
Роман НАКОНЕЧНИЙ,  

заступник голови Тернопільської 
районної ради.

Шановні працівники і пайовики  
ПП “Агрон” та фермерського 

господарства “Березовського”, 
дорогі краяни!

Щиро вітаємо Вас із найвелич-
нішим християнським святом — 
Воскресінням Господнім. Цей день 
звернений перш за все у вік май-
бутній, оскільки Воскресіння Хрис-
тове дає життя вічне, несе правду, 
мир і радість. Святе Письмо вчить, 
що будь-яка добра справа, зро-
блена однією людиною на користь 
іншої, є гідною в очах Господніх і з 
часом обов’язково воздається їй 
сторицею. Творімо добро! Христос воскрес!

З повагою — Юрій і Наталя БЕРЕЗОВСьКІ, 
с. Товстолуг.

З Великоднем,  
шановні мешканці  

Лозови та Курників! 
Прийміть найщиріші 

вітання з Великодніми 
святами. Радості Вам, 
здоров'я і краси, мате-
ринської любові, батьків-
ської ласки і земних ще-
дрот. Христос воскрес! 
Воістину воскрес!

 
З повагою —  директор 

ТОВ "Дружба",  
депутат Тернопільської 

районної ради  
Наталя ЯНКЕВИЧ.

З Великоднем вітаємо працівників та пайовиків СПП “Мричко” 
та СФГ “Аванто” — жителів сіл Баворів і Застав’я Тернопільського 
та Магдалівка Підволочиського районів. Найщиріші побажання світ-
лих і радісних Великодніх свят, миру і спокою в кожній оселі і на всій 
нашій українській землі. Христос воскрес! Воістину воскрес!

З повагою — голова СПП “Мричко” Надія Мричко 
та голова СФГ “Аванто” Іван Мричко.

Шановні краяни,  
колеги, дорогі друзі!

У ці світлі дні Христового Воскресіння при-
йміть найщиріші вітання з Великодніми свя-
тами. Нехай Божа благодать зійде на Ваші 
оселі, щоб у Ваших домівках завше пану-
вали спокій та злагода, а Ви і Ваші роди-
ни жили в достатку, мирі та при доброму 
здоров’ї.

Сила українського народу у його єд-
ності, і він за жодних обставин ніколи не 
покориться зазіханням ворогів. Він висто-
їть і продемонструє всьому світу здатність 
захистити себе та збудувати економічно міц-
ну і вільну країну, яка обов’язково увійде до 
складу Європейського Союзу. Тернопіль-
щина має бути прикладом для інших об-
ластей України в патріотизмі, чіткій ор-
ганізації управління територіальними 
громадами та функціонуванні економі-
ки. За честь і волю України полягли 
Небесна сотня і тисячі патріотів у ла-
вах УПА. Тож будьмо гідними їх по-
двигів.

Хай Всевишній оберігає Укра-
їну і кожну українську родину!

Христос воскрес! Воістину 
воскрес!            

Іван ЧАЙКІВСьКИЙ, 
голова ради обласного 

об’єднання 
сільськогосподарських 

підприємств, генеральний 
директор корпорації 

“Агропродсервіс”.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

У 
неділю християни 
святкують Воскресіння 
Х р и с т о в е . 
Завершується остан-

ній перед Великоднем тиж-
день, який ще називають 
Страсним. 

Сьогодні у храмах виставлені 
плащаниці, а вже завтра, в суботу, 
— останні приготування до Вели-
кодніх свят. Напередодні Пасхи, 
16 квітня, колектив Тернопільсько-
го районного будинку культури 

спільно з Тернопільським облас-
ним центром народної творчості 
провели виставку “Великодні 
дзвони-2014” та майстер-клас ху-
дожнього писанкарства, бісеро-
плетіння і вишивки для учнівської 
молоді Тернополя і Тернопільсько-
го району. 

Для майстер-класу організато-
ри “Великодніх дзвонів-2014” за-
просили народних умільців з різ-
них куточків Тернопілля. Вони ще-
дро ділилися з учасниками занят-
тя цікавою інформацією про пи-
санки, їхню історію, кольори та 
орнаменти, традиції розпису у різ-
них регіонах України. Для кожного 

учня створили особисте робоче 
місце з необхідними для роботи 
матеріалами: яйце, віск, писачок, 
свічка, фарби та вже розмальовані 
писанки для зразка – кожному 
учаснику різні. Деякі учні вперше 
спробували себе у цій справі, бу-
ли помітні хвилювання за долю 
їхнього дебютного виробу. Але 
писанка вийшла у кожного! У цьо-
му ми переконалися, коли на 
останньому етапі майстер-класу з 
писанки почали знімати віск, і під 
вогнем свічок розквітли золотаво-
червоні орнаменти. Свої писанки 
школярі планують освятити і по-
дарувати найріднішим людям.

Напередодні Великодня у Тернопільському районному будинку 
культури відбулася виставка “Великодні дзвони-2014”  

та майстер-клас художнього писанкарства.

Зі світлим 
святом 

Христового 
Воскресіння! 

Миру, здоров’я, 
добра!

Ігор ВАРДИНЕЦь,  
головний лікар Тернопільського районного 

територіального медичного об’єднання, 
заслужений лікар України, депутат 

Тернопільської обласної ради.
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Вітаємо! ●Шановні мешканці  

Тернопільського району!
Щиро вітаю Вас із Великоднем. Чудо Христового Воскресіння 

об’єднує нас вірою у перемогу світла над темрявою, добра над 
злом, життя над смертю. Сьогодні ми відкриваємо Богові свої душі, 
просимо наповнити їх духовною силою і надією. Великдень нагадує 
нам про духовне відродження, яке так потрібне кожному з нас та й 
всій українській нації. 

Тож бажаю Вам душевної чистоти і гармо-
нії, миру та спокою в оселях. Нехай чудо Во-
скресіння Христового надихає нас на добрі 
справи, а Пасхальне свято стане для кожно-
го початком нового життя — кращого і добрі-
шого. 

Христос воскрес!
З повагою — начальник Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів  
у Тернопільській області Петро ЯкиМчУк.

Шановні працівники культури  
Тернопільського району!

Вітаю Вас та Ваші родини із найсвітлі-
шим християнським святом — Велико-
днем! Величне свято Воскресіння Христо-
вого спонукає кожного з нас ще раз 
замислитися над вічними цінностями 
християнської 
моралі, дає добру 
нагоду наповнити 

свої серця любов’ю і добротою, зміцнює 
кожного з нас духовно. Щиро бажаю Вам, 
шановні колеги, та Вашим родинам добра, 
радості, благополуччя та миру. Христос  
воскрес!

З повагою — Андрій ГАЛАЙкО,  
начальник відділу культури Тернопільської 

райдержадміністрації, заслужений 
працівник культури України.

З Великоднем 
вітаю працівників  
та пайовиків ТОВ 

“Вікторія”!
Бажаю, щоб у всіх роди-

нах панувало взаєморозу-
міння, тепло і затишок. 
Нехай Божа благо-
дать та радість напо-
внять кожне серце,  
світлий Великдень 

принесе мир та злагоду у Ваші оселі. Христос воскрес! 
З повагою — Степан МАЦІБОРкА,  

генеральний директор ТОВ “Вікторія”, с. Байківці.

Шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання з Великим днем Світлого Христово-

го Воскресіння!
Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги Сина  

Божого, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, вселяє 
спокій у серцях, укріпляє віру та живить душу. У ці урочисті святко-
ві дні сердечно вітаю Вас, дорогі колеги, ветерани та пенсіонери, з 
Воскресінням Христовим, з Великоднем, і нехай панують у Ваших 
серцях радість і душевний спокій! Нехай буде у Вашому житті яко-
мога менше тривожних викликів та надзвичайних ситуацій і якомога 
більше спокійних та щасливих днів, а Ваша відданість, готовність 

захищати життя та здоров’я мешканців Терно-
пільщини ніколи не вичерпуються і надихають 
на нові досягнення у благородній та гуманній 
справі.

Христос воскрес!
 

З повагою — начальник Тернопільського  
РВ УДСНС України 

у Тернопільській області,  
майор служби цивільного захисту  

Юрій ТкАчик.

Зі світлим Христовим 
Воскресінням!

колективи загальноосвітніх шкіл, дошкіль-
них та позашкільних закладів Тернопільсько-
го району вітаю з найвеличнішим святом —  
Великоднем. Нехай ці святкові дні наповнять 
Ваші серця, шановні колеги, світлом любові до 

Бога і ближнього, зміцнять ві-
ру, подарують натхнення на добрі справи і надію 
на милосердя Боже. Зичу Вам і Вашим родинам 
здоров'я, миру і Божої благодаті. Нехай любов 
Господня зійде світлим гостем у Ваші оселі, цер-
ковні дзвони звеселять душу, а великодній кошик 
буде віддзеркаленням добробуту сім’ї, родини! 
Христос воскрес!

З повагою — Марія кРАкОВЕЦЬкА, 
начальник відділу освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Шановні мешканці  
Буцнева і Серединок!
Прийміть найщиріші вітання з 

Великоднем — одним з найве-
личніших християнських свят. 
Сердечно зичу миру, здоров’я, 
добра, взаємної любові, спокою 
в родинах. Нехай свято Велико-
дня наповнює Ваше життя світ-
лом та радістю, дарує надії на 
щасливе майбутнє. Христос  
воскрес!

З повагою —  
Юрій МиХАЙЛЮк,  

депутат Тернопільської 
районної ради.

Зі світлим святом  
Великодня щиро вітаю грома-
ди сіл Товстолуга і Застінки!

Весна прийшла і знов Великдень 

з нами! 

І сонце посміхається привітно. 

Нехай у кожнім серці, мов у храмі, 

Панує мир і радість квітне!

З повагою — Товстолузький 
сільський голова  

Юрій ПРиСЯЖНиЙ.

Шановні великоглибочани!
Прийміть найщиріші привітан-

ня з нагоди величного християн-
ського свята — Великодня! Щи-
ро бажаю, щоб злагода, доста-
ток, здоров’я та добро завжди 
панували у Ваших домівках! Не-
хай це свято звеселить Ваші 
серця та просвітить душі, а Гос-
подь  благословить на добро!

З повагою — 
Великоглибочецький 

сільський голова  
Богдан ЗАкІТНЮк.

З Великоднем вітаю  
жителів Лозови та курників!

Прийміть найщиріші вітання з 
Великоднем — одним з найве-
личніших християнських свят. 
Сердечно зичу миру, здоров’я, 
добра, взаємної любові, спокою 
в родинах. Нехай свято Велико-
дня наповнює Ваше життя світ-
лом та радістю, дарує надії на 
щасливе майбутнє для дітей та 
онуків. Христос воскрес!

З повагою — Лозівський 
сільський голова Володимир 

ГУЛЬ, члени виконкому 
Лозівської сільської ради.

У дні Великодніх свят — най-
світліших у християнському році 
— сердечно вітаю усіх хліборо-
бів, пенсіонерів, пайовиків ТОВ  
“Стегниківське”, мешканців 
Стегниковець. Божого Вам бла-
гословення, смачної паски, 
здоров’я і многая літа. Христос 
воскрес!

Мирослав кУБАНТ,  
директор ТОВ 

“Стегниківське”,  
заслужений працівник 

сільського господарства 
України.

Шановна громадо 
Великого Глибочка, дорогі краяни!
Прийміть щирі вітання зі світлим Христовим Воскресінням! Велик-

день — це свято віри у щасливе майбутнє. Це свято, яке нікого не 
залишає байдужим, а великодні урочистості примножують спокон-
вічні українські традиції. Нехай великодні дзвони 
озвуться у наших душах надією та любов’ю, нехай 
віра у всепереможність добра буде непохитною. 
Бажаю зустріти це величне свято з почуттям щирої 
любові до ближнього та духовним оновленням. 
Христос воскрес!

З повагою — Надія ТиЩУк,  
директор Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст.  

ім. Я. Стецька, депутат Тернопільської 
районної ради. 

Шановні мешканці  
Чернелева-Руського та Жовтневого!

Прийміть найщиріші вітання з Великим днем 
світлого Христового Воскресіння! Нехай пре-
красні Великодні свята дарують Вам здоров’я, 
мир, достаток і щасливу долю, принесуть Боже 
благословення на добрі справи. Христос  
воскрес!

Михайло ДРУчОк,  
чернелево-Руський сільський голова.

Найщиріші вітання з днем народження надси-
лаємо Юрію Романовичу БЕРЕЗОВСЬкОМУ — 
директору ПП “Агрон” та ФГ “Березовського”, 
заслуженому працівнику сільського господарства 
України, талановитому, чуйному керівнику і про-
сто гарній людині. Прийміть, шановний Юрію  
Романовичу, щирі побажання міцного здоров’я, 
життєвої наснаги, родинної злагоди, щастя та до-
бра на многії літа. Нехай нива колоситься багати-
ми врожаями, а людська повага та вдячність за-
вжди супроводжують Вас.

Життя Вам щедрого, як колос у переджнив’я, 

Яскравого, як квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала щирі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівка, летять.

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою — колективи редакцій газети  
“Подільське слово” та ТРР “Джерело”.

Шановні керівники бюджетних  
установ та очолювані Вами колективи!
Вітаю Вас із світлим та радісним святом — Воскресінням Христовим. 

Великдень нагадує нам про духовне відродження, 
яке потрібне всім, яке спонукає до хороших вчин-
ків, зміцнює віру. Це великий дар Господньої лю-
бові. Тож нехай Ваші серця будуть багаті на до-
бро, як святковий стіл, чисті, як Великодній руш-
ник, і веселі, як українські писанки. Нехай свято 
принесе у Ваші оселі віру, надію та любов.

Світлана МАРчУк,  
начальник фінансового управління 

Тернопільської райдержадміністрації.

Веселих свят!
Сердечно вітаю зі світлим святом Воскресіння Христового 

працівників ПП “Агрофірма “Медобори”, пайовиків, мешкан-
ців сіл Скоморохи, Прошова, Смолянка, 
Теофілівка, Мишковичі! Щиро бажаю Вам, 
дорогі краяни, миру, злагоди, взаєморозумін-
ня, добробуту у Ваших оселях. 

 Нехай цей Великий день дарує Вам щастя, 
здоров’я, любов, віру у краще, а Ваші серця 
сповняться щирою Великодньою радістю.

 
Володимир кРУПНІЦЬкиЙ,  

директор ПП “Агрофірма “Медобори”, 
заслужений працівник сільського 

господарства України.

Сердечно вітаємо з днем народження голову 
ФГ “Березовського”, директора ПП “Агрон” 
Юрія Романовича БЕРЕЗОВСЬкОГО.

Шановний Юрію Романовичу! Щиро зичимо 
Вам щастя, благополуччя, успіхів у всіх починан-
нях, щоденних справах, сміливих планах та спо-
діваннях. Нехай у Ваших задумах завжди буде 
мудрість, у справах — підтримка однодумців, у 
серці — добре і сонячно від людської вдячності. 
Нехай Ваш життєвий і професійний шлях буде 

наповнений новими досягненнями, а вчинене Вами добро поверта-
ється сторицею! Міцного Вам здоров’я та плідної праці. Нехай щас-
тить завжди і всюди, нехай Бог благословляє усе Ваше життя.

 
З повагою — працівники ПП “Агрон” та ФГ “Березовського”.

21 квітня від-
значає день на-
родження дирек-
тор Тернопіль-
ського районного 
центру соціальних 
служб для сім’ї, ді-
тей та молоді Тетяна 
Вікторівна кРУчик. 

З днем народження вітаєм 

щиро нині, 

Здоров’я, радості бажаємо сповна. 

Нехай любов дарують, як богині, 

А чаша щастя хай не має дна. 

З повагою —  колеги  
по роботі.

Щиро вітаємо з ювілеєм  
завідуючу господарством  
НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ступе-
нів – ДНЗ” Валентину Іванівну 
П’ЯТкІВСЬкУ.

Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким, 

Ще довго-довго днi й лiта, 

А тиха радість, чиста i висока, 

Щоденно хай до хати заверта. 

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Ісус Христос з небес благословляє,

Нехай в душі панує доброта

На щедрі щастям, многії літа!

З повагою – педагогічний  
та трудовий колективи  

НВк “Дичківська  
ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ”.

Шановна громадо сіл Миролюбівка і 
Лучка та хутора Цезарівка!

Щиро вітаю Вас із Великодніми святами. 
Це свято нагадує нам про духовне відроджен-
ня, яке потрібне всім нам, всій українській на-
ції. Бажаю всім душевною чистоти і гармонії, 
миру та спокою в оселях. Нехай диво Воскре-
сіння Христового надихає нас на добрі та 
праведні справи. Нехай Великоднє свято ста-
не для кожного початком нового життя — кращого і добрішого. 
Христос воскрес! Воістину воскрес!

З повагою — Миролюбівський сільський голова  
Володимир кРиНиЦЬкиЙ.

Дорогі настасівчани!
Від душі вітаю Вас з Великодніми святами. 

Щиро зичу радості — світлої, як вишиття на ве-
ликодньому рушнику, здоров’я — від цілющої 
освяченої водиці, достатку — як наповнений до-
бром великодній кошик, любові і щастя — як дар 
і благословення Господа. Христос воскрес!

Дарія БЛАЩАк,  
Настасівський сільський голова.
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Звернення  
ТРО Товариства Червоного Хреста України до сімей,  

які приїхали з АР Крим і м. Севастополя

Якщо в разі виникнення певних ситуацій ви не можете повідомити 
рідних, які хвилюються за вас, про місце вашого перебування, необхід-
но звернутися до Товариства Червоного Хреста України, де вам допо-
можуть відновити родинні зв’язки, втрачені внаслідок надзвичайних 
ситуацій.

Ми можемо допомогти вам:
— передати рідним листи з новинами сімейного характеру;
— зв’язатися з рідними по телефону;
— з’ясувати місце перебування родичів.
Наша адреса: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17, тел. 067-752-73-58.
Товариство Червоного Хреста України дотримується принципів кон-

фіденційності та нерозголошення персональної інформації. Допомога 
надається безкоштовно.

Допомоги небайдужих потребує тернополя-
нин Павло Шайген. 25-річний хлопець раптом 
опинився сам на сам з тяжкою хворобою —  
лікарі виявили гостру мієлобластну лейкемію. 
Необхідне термінове лікування в інституті клі-
нічної радіології у Києві. Один місяць лікування 
вартує майже 80 тисяч гривень, що є непосиль-
ним для сім’ї Шайгенів. 

Реквізити для допомоги
Найменування банку: ПриватБанк. 
Номер рахунку 29244825509100.
МФО 305299.
ЄДРПО 14360570.
Номер картки ПриватБанку: 5168757263342588. 
Телефон мами Віри: (096) 955-62-44. 
Телефони тата Олега: (068) 335-36-10; (099) 745-41-19.

Допоможіть врятувати життя 
Павла Шайгена!

Арсен ЧУДИК,  
керівник апарату 

Тернопільської 
райдержадміністрації.

Для організації про-
ведення позачерго-
вих виборів Прези-
дента України 25 
травня  2014 році 
утворюються окруж-
ні і дільничні вибор-
чі комісії. Відповід-
но до календарного плану 
проведення позачергових 
виборів Президента Украї-
ни, окружні виборчі комісії 
утворені Центральною ви-
борчою комісією 14 квітня 
2014 р. за поданням кан-
дидатів на пост Президен-
та України. Відповідно до 
Постанови  ЦВК №22 від 
25.02.2014 р., Центром те-
риторіального виборчого 
округу №167 є м. Зборів. У 
територіальний виборчий 
округ №167, крім Терно-
пільського району, входять 
Бережанський, Зборів-
ський, Козівський та Підга-
єцький райони. Орієнтовна 
кількість виборців округу — 
164 600.

Кандидатам на пост Прези-
дента України потрібно до 1 
травня 2014 року внести в 
окружну виборчу комісію подан-
ня щодо кандидатур до складу 
дільничних виборчих комісій — 
по одній особі до однієї вибор-
чої комісії від одного кандидата. 
6 травня 2014 р. окружна ви-
борча комісія утворить дільнич-
ні виборчі комісії. Своє  перше 
засідання дільничні виборчі ко-
місії зобов’язані провести 7 
травня ц. р.

8 травня 2014 р. відділ ве-
дення Державного реєстру ви-
борців Тернопільської РДА у 
своєму приміщенні буде здій-

снювати  передачу 
попередніх списків 
виборців та іменних 
запрошень виборців 
дільничним вибор-
чим комісіям. До 
12.05.2014 р. кожен 
виборець Тернопіль-
ського району, згід-
но із Законом Украї-
ни “Про вибори Пре-
зидента України”, 
повинен отримати 

іменне запрошення та звірити 
свої дані у попередніх списках 
виборців. У разі неотримання 
запрошення виборець повинен 
звернутись у дільничну виборчу 
комісію.

З 9 по 18 травня 2014 р. про-
ходитиме уточнення списків ви-
борців. Виборці, які виявились 
не включеними в списки, пови-
нні звернутися з паспортом у 
відділ ведення Державного реє-
стру виборців апарату Терно-
пільської РДА. Включення ви-
борця до Державного реєстру 
виборців здійснюється до 24 
травня 2014 р. 

Тимчасова зміна місця голо-
сування громадянина України, 
який має право голосу на вибо-
рах, передбачає зміну виборчої 
дільниці (дільниці для голосу-
вання), до якої виборець відно-
ситься за його виборчою адре-
сою, на іншу виборчу дільницю 
(дільницю для голосування) без 
зміни його виборчої адреси. У 
заяві зазначаються ідентифіка-
ційні персональні дані виборця, 
які однозначно визначають його 
особу: прізвище, власне ім’я 
(усі власні імена), по батькові, 
дата та місце народження, його 
виборча адреса, а також моти-
вування необхідності тимчасо-
вої зміни місця голосування та 
адреса, де він перебуватиме в 
день виборів (повторного голо-
сування), чи номер виборчої 
дільниці (дільниці для голосу-

вання), яку він просить визна-
чити місцем його голосування із 
зазначенням виборчого округу 
та його номера (за наявності).

До заяви додаються доку-
менти (копії документів), які під-
тверджують необхідність тимча-
сової зміни місця голосування 
виборця без зміни виборчої 
адреси. У разі, якщо до заяви 
додаються копії документів, їх 
оригінали пред’являються орга-
ну ведення Реєстру для пере-
вірки правильності цих копій.

Виборці, виборча адреса 
яких знаходиться на території 
Автономної Республіки Крим та 
міста Севастополя, можуть не 
додавати до заяви документи, 
які підтверджують необхідність 
тимчасової зміни місця їх голо-
сування.

Тимчасова зміна місця голо-
сування забезпечує включення 
виборця до 18 травня 2014 р. у 
списки виборців тільки на одній 
виборчій дільниці (дільниці для 
голосування), утвореній на від-
повідних виборах. У день вибо-
рів 25.05.2014 р. включення у 
списки виборців заборонено.

25 травня 2014 р. голосуван-
ня проходитиме з 8.00 до 20.00 
у приміщенні виборчих діль-
ниць. Виборець, який не зможе 
прийти на виборчу дільницю за 
станом здоров’я, повинен нада-
ти до дільничної виборчої комі-
сії заяву з проханням забезпе-
чити голосування за місцем пе-
ребування. Таку заяву необхід-
но надати до 20-ї години 23 
травня 2014 р. До заяви необ-
хідно додати довідку медичного 
закладу.

З питань включення до спис-
ків виборців звертайтесь до від-
ділу ведення Державного реє-
стру виборців Тернопільської 
РДА за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Майдан Перемоги, 1, каб. 
118 з 8.00 до 17.15, тел.:  
43-59-59, 43-59-85.

Вибори — 2014 ●

25 травня  
обираємо Президента

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Схоже, весна 2014 року, 
що означена достроковими 
президентськими вибора-
ми, принесе простим укра-
їнцям багато несподіванок: 
уже з травня ціна на газ 
для населення зросте на 
50 відсотків. І це лише по-
чаток головного болю для 
тих, хто отримує мінімаль-
ну пенсію, мінімальну зарп-
лату.  Адже треба добряче 
й надовго затягувати паски 
і бути ощадливим в усьо-
му, у чому виникає життєва 
потреба. Так за революцій-
ним романтизмом прихо-
дить час аналізу, терпи-
мості і нової надії на краще 
життя.

Прогресуючий стрибок цін 
показує, що цьогорічний вели-
кодній кошик подорожчає, по-
рівняно з кошиком попередньо-
го року, як мінімум, на 25-30 
відсотків. Щоденний борщовий 
набір уже зріс на 10-12 відсо-
тків, особливо подорожчали мо-
лочні продукти, домашня птиця, 
серед овочів — картопля, цибу-
ля та часник, деякі крупи, бо-
рошно вищого ґатунку. Це 
пов’язано зі складною соціально-
політичною ситуацією і неста-
більністю національної валюти.

Вартість цукру, наприклад, 
зросла на 22 відсотки і стано-
вить 10 грн. за кілограм. І це у 
п’ятій за обсягом площ буряко-
сіючій області, де впродовж ба-
гатьох попередніх років цукрові 
буряки були прибутковою моно-
культурою. Нині Тернопільщина 
виробляє кожен п’ятий кілограм 
солодкого продукту в Україні. У 
2013 році було вироблено 1,2 
млн. т цукру — проти 2,3 млн. 

тонн у 2012 році. В результаті 
гуртова ціна цукру підвищилася 
на 28 відсотків. Торік, за дани-
ми асоціації “Укрцукор”, працю-
вало лише 38 із 192 цукрових 
заводів, які функціонували на 
початку 2000-х років. Лише за 
останні три виробничі сезони 
цукроваріння свою діяльність 
припинило 38 виробництв, а це 
20 тисяч робочих місць! Для по-
рівняння: під час Другої світової 
війни в Україні було знищено 43 
цукрозаводи.

Якщо на початку третього ти-
сячоліття в Україні підприєм-
ствами всіх форм господарю-
вання засівалося цукровими бу-
ряками майже 1 млн. га, то те-
пер лише 280 тисяч гектарів, з 
них сільгосппідприємствами об-
ласті у цьому році буде посіяно 
36375 га. Є ще фермерські гос-
подарства та селяни-
одноосібники. Як зазначає го-
лова асоціації “Укрцукор”  
Микола Ярчук, заводи працюва-
ли на збиток і змушені були 
скоротити виробництво. Упівси-
ли працювали торік і не були 
достатньо завантажені сирови-
ною в області половина цукро-
вих заводів, що належать агро-
холдингу “Мрія”. На повну по-
тужність торік вийшов після пе-
репродажів та зміни власника 
Чортківський цукровий завод, 
адміністрація якого у короткий 
час зуміла знайти сприятливі 
умови співробітництва з вироб-
никами і зацікавила їх збільшу-
вати посіви цукристих та їх уро-
жайність.

 За прогнозами  спеціалістів, 
нинішньою весною насіння цу-
крових буряків у Тернопільсько-
му районі посіють на 2600 гекта-
рах. Ця цифра не остаточна. 
Наразі частину бурякового клину 
вже посіяли в корпорації “Агро-

продсервіс”, ФГ “Березовсько-
го”, ПП “Агрон”. На часі роботи в 
ТОВ “Агрокомплекс”, ПП “Агро-
фірма “Медобори”, СПП “Мрич-
ко”, ТОВ “Нове життя” та ін.

Чому ж не сіють цукрових бу-
ряків вже кілька років поспіль 
середні й дрібні сільгосппідпри-
ємства, фермери та селяни-
одноосібники? Як вони ж самі 
запевняють, на це мода минула 
та й всьому виною були низькі 
закупівельні ціни, дорожнеча 
транспортування урожаю та не-
виконання у повному обсязі 
зобов’язань переробниками. До 
того ж, бурякозбиральна техніка 
радянських часів застаріла, а 
придбати новітню — імпортні 
комбайни, сівалки, набір ґрун-
тообробної техніки — їм не по 
кишені. Тому “середнячки” зо-
середилися на зернових та тех-
нічних, бобових  і круп’яних 
культурах: і затрати менші, і 
клопотів не так багато. 

Щорічно уряд встановлює 
граничний розмір квот із поста-
чанням бурякового цукру на вну-
трішній ринок (квота “А”) та за-
тверджує мінімальні ціни. За 
розрахунками вчених Інституту 
біоенергетичних культур та цу-
крових буряків НААНУ, цьогоріч 
запропоновано встановити міні-
мальну ціну за 1 тонну цукрових 
буряків базисної цукристості 
урожаю 2014 року — 343,55 грн. 
без урахування ПДВ та мінімаль-
ну гуртово-роздрібну ціну 1 тон-
ни цукру — 4722,68 гривні без 
урахування ПДВ. Такий рівень, 
за словами аналітиків та експер-
тів, забезпечить беззбитковість 
виробництва. Ці цифри можуть 
коливатися лише до границь 
збільшення, адже ціни на паль-
не, мінеральні добрива, гербіци-
ди та техніку відпущені у вільне 
плавання.

Факт і коментар ●

Стабільна нестабільність

Ірина ОПАЛКО,  
начальник відділу статистики, 

організаційної та інформаційної 
роботи Тернопільського 
міськрайонного центру 

зайнятості.

У Тернопільському міськра-
йонному центрі зайнятості 
відбувся семінар з соціаль-
ними партнерами на тему 
“Легальна зайнятість — запо-
рука гідного рівня життя та 
належного соціального за-
хисту”. У семінарі взяли 
участь представники Терно-
пільської міської ради, Тер-
нопільської райдержадміні-
страції, управління Пенсійно-
го фонду України у м. Терно-
полі, управління Пенсійного 
фонду України в Тернопіль-
ському районі, відділення 
Національної служби посе-
редництва і примирення Тер-
нопільської області, Терно-
пільської об’єднаної подат-
кової інспекції, територіаль-
ної Державної інспекції з пи-
тань праці, представники ро-
ботодавців м. Тернополя і 
Тернопільського району. 

На семінарі розглядались пи-
тання про недопустимість та мож-
ливі правові наслідки використан-
ня робочої сили з порушенням 
трудового законодавства; вимоги 
законодавства до подання оголо-
шень про найм працівників; 
об’єднання зусиль соціального 
партнерства щодо вирішення пи-
тання легальної зайнятості праців-
ників, про пастки “тіньової” зайня-
тості.

Директор Тернопільського місь-
крайонного центру зайнятості  
Анатолій Куриляк ознайомив при-
сутніх із станом ринку праці та 
можливостями служби зайнятості 
щодо надання послуг роботодав-
цям відповідно до Закону України 
“Про зайнятість населення”. Осо-
бливу увагу роботодавців зверта-
ють на створення нових робочих 
місць, які дають можливість не 
тільки якісно підібрати кадри з 
проведенням стажування на робо-
чому місці, але й отримати ком-
пенсацію єдиного внеску, сплаче-
ного роботодавцем за працевла-
штованого за направленням служ-
би зайнятості на нове робоче міс-
це зареєстрованого безробітного. 

Під час семінару відбулося об-
говорення порушень, яких при-
пускаються рекламодавці (робо-
тодавці, які є замовником рекла-
ми для її виробництва та/або 
розповсюдження). Відповідно до 
ст. 24-1 Закону України “Про ре-
кламу”, в рекламі про вакансії 
(прийом на роботу) заборонено 
зазначати вік кандидатів; пропо-
нувати роботу лише жінкам або 

лише чоловікам, за винятком спе-
цифічної роботи, яка може вико-
нуватися виключно особами  пев-
ної статі; висувати вимоги, що 
надають перевагу жіночій або чо-
ловічій статі, представникам пев-
ної раси, кольору шкіри (крім ви-
падків, визначених законодав-
ством, та випадків специфічної 
роботи, яка може виконуватися  
виключно особами певної статі), 
щодо політичних, релігійних та 
інших переконань, членства у 
професійних спілках або інших 
об’єднаннях громадян,  етнічного 
та соціального походження, май-
нового стану, місця проживання, 
за мовними або іншими ознака-
ми. Текст реклами про діяльність 
суб’єкта господарювання, що на-
дає послуги з посередництва у 
працевлаштуванні в Україні, пови-
нен містити примітку, що отриму-
вати від громадян, яким надано 
послуги з пошуку роботи та спри-
яння в працевлаштуванні, інші 
пов’язані з цим послуги, гонора-
ри, комісійні або інші винагороди 
заборонено. У разі порушення 
вимог цієї статті рекламодавець 
сплачує до Фонду 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування 
України на випадок безробіття 
штраф у десятикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на момент 
виявлення порушення.

Начальник управління Пенсій-
ного фонду України в м. Тернополі 
Тетяна Глух акцентувала увагу на 
заходах щодо легалізації заробіт-
ної плати, оскільки страхових вне-
сків, які надходять на міські рахун-
ки Пенсійного фонду, недостатньо 
для  виплати пенсій. 

Досвідом роботи без порушень 
законодавства поділився пред-
ставник ТОВ “Продлюкс”. Заступ-
ник начальника територіальної ін-
спекції праці в Тернопільській об-
ласті Ігор Хаварівський інформу-
вав присутніх про проблеми тіньо-
вої зайнятості, про адміністратив-
ну та кримінальну відповідальність, 
до якої за порушення законодав-
ства можуть притягатись робото-
давці.

Активну участь в обговоренні 
взяли начальник інформаційно-
комунікаційного відділу Тернопіль-
ської об’єднаної податкової інспек-
ції Павло Копча, заступник началь-
ника управління – начальник відді-
лу з питань праці та соціально-
трудових відносин управління со-
ціального захисту населення Тер-
нопільської РДА Тетяна Матвіїшин, 
начальник відділу праці управління 
економіки, промисловості та праці 
Тернопільської міської ради Сергій 
Ніконенко, які, зокрема, звернули 
увагу на необхідність реєстрації 
строкових договорів на відміну від 
цивільно-правових угод.

Ринок праці ●

Легальна зайнятість 
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Людмила ДЕЙНЕКА. 
Фото автора.

Час Великого посту – це час 
дороги, тривалість якої 40 
днів. Цією дорогою пройшов 
Христос, несучи на своїх ра-
менах хрест спасіння. Ми, 
ідучи за Христом, стаємо ра-
зом з Ним на цю Хресну до-
рогу, несемо свій хрест. У 
кожного він різний, але єд-
нає нас всіх ця дорога. На ній 
зустрічаємо біль, розчару-
вання, неприйняття, але та-
кож бачимо вірність і герой-
ські вчинки любові.

Хресна дорога переносить дум-
кою у сиву давнину, коли Пилат 
засудив Ісуса Христа на смерть. 
Розважаючи про Христові страсті, 
Його терпіння і муки, йдемо за  
Ісусом, крок за кроком аж на гору 
Голгофту, де було виконано вирок 
смерті – розп’яття. Хресна дорога 
– це свідоцтво вічної незгасаючої 
любові Ісуса Христа до людей, яка 
освячена невинною кров’ю, нечу-
ваними стражданнями та незлі-
ченними ранами святого тіла на-
шого Спасителя. 

У суботу, 12 квітня, в селі Ігро-
виця відбулася Хресна дорога, яку 
провели з віруючими парох церк-
ви Преподобної Параскеви Тар-
навської о. Роман Дутчак, настоя-
тель УПЦ с. Ігровиця о. Віталій 
Липчак та о. Василь Шафран. 
Хресна дорога об’єднала дві кон-
фесії греко-католиків і православ-
них цього річ спільна хода  по селу 
вона відбулася вперше між двома 

конфесіями. Її розпо-
чали від храму УГКЦ 
Преподобної Парас-
кеви Тарновської. По-
чергово нести хрест 
мали змогу “Марій-
ська дружина”, пра-
цівники Ігровицької 
сільської ради, ПОП 
“Золотий колос”, мо-
лодь села, вчителі 
Ігровицької ЗОШ І-ІІ 
ст. Кожен із учасників 
ходи співчував страс-
тям Господнім у надії 
на славне Воскресін-
ня, а також просив 
прощення для себе 
через те, що так час-
то завдавав болю 
Спасителю своїми 
гріхами. Під час пішої 
ходи семінаристи Ви-
щої духовної семіна-
рії ім. Патріарха Йо-
сипа Сліпого УГКЦ 
проводили розважан-
ня над страстями  
Ісуса Христа.

Під час зупинок 
віруючі молилися до 
Господа та просили 
про опіку над родина-
ми, молоддю, про до-
бре виховання дітей 
та вірність для Христової Церкви, 
навернення українського народу 
до Бога та єдність України.

На завершення Хресної доро-
ги о. Роман та о. Віталій висло-
вили вдячність мешканцям Ігро-
виці та гостям за проведений у 
глибокій молитві час, а також 

висловили сподівання, що ця зу-
стріч не буде останньою. Маю 
надію, що ця Хресна дорога 
принесе великі плоди добра, 
любові та взаєморозуміння і Ве-
ликий піст стане для кожного з 
нас добрим шляхом приготуван-
ня душі для світла Христового 
Воскресіння.

Душа, що терпить, 
близька до Бога

Роман Мізьолик та Уляна Луцко —  
учасники пішої ходи.

Учасники Хресної дороги у селі Ігровиця роздумують над страстями Христовими.

Хрест несуть працівники сільської ради с. Ігровиця.  
На передньому плані — Ігровицький сільський голова Галина Голик.

Зоряна ФЕЛИК, 
старший інспектор по роботі з 
населенням та громадськими 

формуваннями 
Тернопільського РВ УМВС 
України в Тернопільській 

області.

З роками змінювалися під-
ходи до організації роботи 
дільничних інспекторів мілі-
ції, форми, назви, але не-
змінною залишається її сут-
ність – бути поряд з людьми 
і завжди приходити на до-
помогу. Без сумніву, перші 
помічники дільничного — 
громадяни, громадські фор-
мування. 

Громадські формування з охо-
рони громадського порядку і 
державного кордону створюють-
ся на добровільних засадах за 
місцем роботи або проживання 
громадян. Рішення про створен-
ня таких громадських формувань 
приймаються на зборах грома-
дян. Отже, якщо громадяни ви-
рішили брати участь в охороні 
громадського порядку на терито-
рії населеного пункту, де вони 
проживають, необхідно на за-
гальних зборах прийняти відпо-
відне рішення про створення 
громадського формування з охо-
рони громадського порядку. У 
складі зазначеного формування 
повинно бути не менше 10 осіб. 
Членами громадського форму-
вання можуть бути громадяни 
України від 18-річного віку, здат-
ні за діловими, моральними якос-
тями і станом здоров’я виконува-
ти на добровільних засадах 
зобов’язання. 

“Права рука” дільничного ін-
спектора міліції — громадські по-

мічники. 
Громадські  помічники усіляко 

допомагають дільничному. Їм до-
водиться спілкуватися з людьми, 
вирішувати сімейні конфлікти, 
вислуховувати людські пробле-
ми, проводити бесіди з неблаго-
получними родинами та особа-
ми, схильними до правопору-
шень, відвідувати за місцем про-
живання осіб, які повернулися з 
місць позбавлення волі. Також 
вони проводять агітаційну роботу 
серед сільської молоді з метою 
популяризації служби в ОВС та 
підвищення позитивного іміджу 
міліції. 

Основним нормативним доку-
ментом, який регламентує залу-
чення населення до охорони гро-
мадського порядку, профілактики 
правопорушень, є Закон України 
від 22 червня 2000 року “Про 
участь громадян в охороні гро-
мадського порядку і державного 
кордону”, яким визначено повно-
важення органів державної вла-
ди, у тому числі й органів вну-
трішніх справ, щодо залучення 
населення до охорони громад-
ського порядку, порядок створен-
ня та реєстрації громадських 
формувань з охорони громад-
ського порядку, основні функції, 
права та обов’язки їх членів, а 
також засади правових гарантій і 
соціального захисту громадян, які 
беруть участь у цій діяльності.

Відрадно, що в Тернопільсько-
му районі є люди, які з задово-
ленням та старанністю допома-
гають дільничним інспекторам 
міліції виконувати покладені на 
них обов’язки. Спокій і безпека 
потрібні всім, тож запрошуємо 
мешканців Тернопільського ра-
йону долучатися до цієї корисної 
для суспільства справи.

Міліція запрошує 
громадськість до співпраці

Адміністрація і профспілкова організація Тернопільського ра-
йонного територіального медичного об’єднання висловлюють 
співчуття заступнику головного лікаря Тернопільського районного 
територіального медичного об’єднання Ігорю Романовичу Войто-
вичу з приводу тяжкої і непоправної втрати — смерті матері  
Стефанії Стефанівни Войтович.

Редакція газети “Подільське слово” щиро співчуває заступнику 
головного лікаря Тернопільського районного територіального ме-
дичного об’єднання Ігорю Романовичу Войтовичу з приводу тяжкої 
і непоправної втрати — смерті матері.

Тернопільська районна організація Товариства Червоного Хрес-
та України висловлює щире співчуття заступнику головного лікаря 
Тернопільського районного територіального медичного об’єднання 
Ігорю Романовичу Войтовичу з приводу тяжкої і непоправної втра-
ти — смерті матері Стефанії Стефанівни Войтович.

Виконавчий комітет та працівники Лозівської сільської ради 
співчувають художньому керівнику будинку культури с. Лозова Інні 
Михайлівні Дозорцевій з приводу тяжкої втрати — смерті матері.

Кажуть, Бог забирає найкращих. Минають 
роки тяжкої скорботи і печалі, як тебе немає 
з нами, як відлетіла ти у далі неземні, зали-
шивши нам спогади та смуток. Незагоєна 
рана в наших душах.

Відтоді вже минуло 4 роки. 20 квітня 2010 
року ми прощалися з ріднесенькою доне-
чкою, дорогою сестрою, люблячою онучкою 
Ангеліною Ігорівною Ковалик — людиною 
щедрої душі й щирого серця. Поруч з таки-
ми, як вона, відчуваєш просвітління. Стільки 
тепла і доброти випромінювала наша Ангелі-
на.

Ангеліно, ти залишила по собі добру 
пам’ять. Тепла твого серця і душі вистачало для нас усіх. Ми ніко-
ли не зможемо повірити в те, що навіки перестало битися твоє 
турботливе серце. Плачуть за тобою всі стежки, плаче дім, бо не-
має нашої кровиночки. Пам’ять про тебе – чиста і світла – наза-
вжди залишиться в наших серцях. Нехай у цей день згадають до-
брим словом усі, хто тебе знав. Вічного тобі життя у Царстві  
Небеснім та спокою твоїй душі.

Ми захлинаємось від сліз...
Ти в споминах із нами скрізь.
Як тяжко горе це нести.
Прости, ріднесенька, прости,
Що не змогли тебе спасти.

Сумуючі рідні.

До відома пенсіонерів! 
Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському ра-

йоні просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти орга-
ни, що призначають та виплачують пенсію, про прийняття на 
роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця 
проживання та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне 
забезпечення. Тел. для довідок: 53-50-72, 53-51-54.
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Ірина ЮРКО.

У селі Великий Глибочок на 
Тернопіллі вистави сільсько-
го театру показують вже по-
над сто років. Не виняток 
навіть гастрольні поїздки. 
27 лютого колектив народ-
ного аматорського театру с. 
Великий Глибочок черговий 
раз підтвердив звання на-
родного.

Тут всі актори – 
народні

Театр... Скільки разів критики 
пророкували йому занепад! Мов-
ляв, кіно (а потім те саме казали 
про телебачення, Інтернет) не-
вдовзі прирече його до забуття. 
А він живий – і в місті, і селі. 

Жителі Великого Глибочка не 
полишають царство Мельпомени 

ще з далекого 1908 року. Тоді 
люди різних професій отримали 
неочікувану можливість випробу-
вати себе на сцені, а інші – не 
чекати на заїжджих акторів, а по-
ринути у вічне і добре завдяки 
талановитим односельцям. З то-
го часу поставлено 210 вистав та 
незліченну кількість театральних 
дійств, на сцену вийшов чи не 
кожен другий великоглибочанин. 

Вік акторів – від 7 до 80 років. У 
репертуарі – українська класика 
та мініатюри на актуальні теми 
сьогодення. Окрім “домашніх” 
вистав, були гастрольні поїздки 
до району, області і навіть за її 
межі. Цікаво, що глядачі Велико-
го Глибочка аншлагом прийма-
ють лише своїх акторів. Буває, 
що на вистави заїжджих театрів 
приходить зовсім мало людей, 
тоді як на свої – у глядацькій залі 
яблуку ніде впасти. Словом, свій 
до свого по своє. 

— Сільська сцена – благодат-
ний грунт для становлення митців 
з народу, — розповів нашому ко-
респонденту керівник Тернопіль-
ського обласного методичного 
центру народної творчості Воло-
димир Сушко, який був у комісії 
конкурсу-огляду драматичних ко-
лективів, коли звання народного 
захищав аматорський театр з Ве-

ликого Глибочка, — Багато з них 
саме так відкривали в собі талант 
і виходили на професійну сцену, а 
згодом таким чином заробляли 
собі на хліб.

— На сцені Великоглибочець-
кого будинку культури сформува-
лися такі митці, як народний ар-
тист України Анатолій Горчин-
ський, Мирослав Коцюлим, Тадей 
Давидко, Євген Ваврик, — зазна-
чив начальник відділу культури 

Тернопільської РДА Андрій  
Галайко. — Народний аматорський 
театр у Великому Глибочку єди-
ний у Тернопільському районі.

Жартома актори кажуть, що бу-
ти гравцем ролі — це фанатизм, 
який не можна приборкати. У чу-
жих ролях вони відточують безцін-
ні, життєво необхідні  
інструменти — гнучкий характер, 
терплячість, уміння пристосовува-
тися до різних життєвих ситуацій. 
Не секрет, коли дружина — вправ-
на актриса, “публіка в сім’ї” буде 
задоволеною. “Тому що свято лю-
дина робить для себе сама”, — ка-
жуть актори з Тернопілля.

Просвітлення 
театром

Виріс театр на початку ХХ сто-
річчя з товариства “Просвіта”.  
А якщо точніше, то з рішення по-
будувати читальню товариства. 

Тільки от де взяти гро-
ші? Зібралися тоді 
місцеві аматори і під-
готували виставу “На-
зар Стодоля”. Осо-
бливо того дня виста-
ва сподобалася моло-
дому польському гра-
фу Андрію Плятеру і 
його мамі. Вони по-
жертвували значну су-
му коштів на завер-
шення будови. Пан 
Плятер, до речі, потім 
сам брав участь у ви-
ставах разом з селя-
нами. Нині на місці 
колишньої читальні 
“Просвіти” збудова-
ний універмаг, а театр 
переїхав у сільський 
будинку культури.

За першою поста-
новкою великоглибо-
чан не забарилися й 
інші. В основному за 
творами українських 
класиків. Перша офі-
ційна вистава ново-
створеного театру – 
п’єса М. Кропивниць-
кого “Дай серцю волю, 
заведе в неволю”. Її 
побачили мешканці ба-
гатьох сіл району.

1972 року постано-
вою Міністерства куль-
тури Української РСР 
а м а т о р с ь к и й  
театр села Великий 
Глибочок отримав 
звання “народного”. 
Тоді влада району 
вперше виділила ко-
шти на утримання на-
родного театру, на йо-
го баланс передано 
машину “УРАЛ-ЗІС”, 
для гастролей у ко-
ристуванні був авто-
бус. Багато зусиль до 
присвоєння театру 
цього почесного зван-
ня доклала тодішній 
керівник будинку куль-
тури Ольга Соколо-
вська. Не в одні двері 
довелося їй постукати 
і в Тернополі, і в Києві, 
щоб “вибити” для теа-
тру не тільки звання, а 
й другий оклад завіду-
вача постановочної 
частини, що зберегла-
ся до сьогодні.

— У той час така 
процедура була наба-

гато складнішою, ніж зараз, — 
розповіла директор будинку 
культури с. Великий Глибочок, 
актриса місцевого театру Люд-
мила Пацій. — Тоді до села при-
їжджала чисельна комісія з Киє-
ва, яка, окрім нашого театру, ще 
шістьом танцювальним, хоровим 
і музичним колективам з всієї 
України присвоїла звання “на-
родний”. 

Л ю д м и л а 
Пацій родом з 
Хмельниччини. 
Родина її чоло-
віка брала 
участь у театрі 
Великого Гли-
бочка з початку 
його заснуван-
ня. У 2000 році 
Людмила Іва-
нівна закінчила 
Теребовлян-
ське вище учи-
лище культури, 
за фахом – ре-
жисер. З 8 
серпня 1995 
року і до сьо-
годні пані Люд-
мила працює 
директором бу-
динку культури 
с. Великий Гли-
бочок. Коли актриса готується до 
нової вистави, їй допомагає вся 
сім’я. “Стаю перед дзеркалом, до-
чка читає останні слова попере-
дньої репліки. Відтак, доки вивчаю 
роль, слова до неї знають всі до-
машні. Мені чомусь вдається 
запам’ятати свої репліки остан-
ньою”, – жартує моя співрозмов-
ниця.

Донька Людмили Пацій, Зоряна 
почала відвідувати місцевий театр 
у 7 років. “Бувало, репетиції затя-
гувалися до пізньої ночі, то Зоря-
на не раз засинала в  
театрі”, — пригадує жінка.  
Найуспішнішою п’єсою впродовж 
своєї кар’єри пані Людмила вва-
жає трагікомедію “Віддавали бать-
ка в прийми”, в якій зіграла Ольгу. 
“Цю виставу лише у Великому 
Глибочку ми ставили вісім разів, 
– розповідає Людмила Іванівна. – 
Вісімнадцять разів репрезентува-
ли на сценах Тернопільського ра-
йону. Грандіозним був показ п’єси 
на три дії “Не судилося”, з масш-
табними декораціями та за участю 
35 акторів”. 

Нині корифеєм театру у Вели-
кому Глибочку вважають актрису 
Дарію Пельчар, за плечима якої 
46 років акторської діяльності. 
Вона й тепер бере участь у ви-
ставах. За фахом медик, пані Да-
рія завжди відчувала творчий по-
тенціал, який цілком дарує гляда-
чам. З 1969 року ця жінка зіграла 
майже у кожній виставі, перша з 
яких була “Тінь минулого дня”, де 
грала роль Екскурсовода. Це лю-
дина, яка не тільки всю свою ду-
шу віддала театру. Свого часу їй 
довелося обирати між сценою і 
коханим чоловіком, який поста-
вив ультиматум: “Або я, або те-
атр”. І, уявіть собі, будучи вагіт-
ною, вона обрала театр і залиши-
лася сама виховувати доньку. І 
тепер на цій сцені, крім пані Дарії, 
ролі виконує її внучка.

За костюмерну в артистів – 
увесь гардероб великоглибочан. 
Хто із мешканців підходящу оде-
жину має — неодмінно прино-
сить. Потім це обрізається, під-
шивається, прикрашається і — на 
сцену. 

Не обходиться в акторів і без 
курйозів. Нещодавно один з  
акторів не з’явився на генеральну 
репетицію, бо йому завадила… 
свиня. Бідолашна травмувала ла-
пу і мало не залишила великодній 
стіл без запашної шиночки та са-
ла. В селі прислів’ям “Голодний 
митець — хороший митець” не від-
будешся… 

Навіть в аматорський театр тут 
не беруть усіх підряд. Якось у ви-
ставі аж тричі змінювали  
акторку однієї ролі — творці теа-
трального дійства ретельно ви-
вчили запити свого глядача, тож 
не можуть дозволити собі їх не за-
довольнити. Втім, публіка теж уміє 
“відплатити”. Увага, вдячність і не-
підробний запал в очах від захо-
плення грою акторів — “грошова 

одиниця” за найвищим курсом, 
яка справедливо дістається акто-
рам з Великого Глибочка. 

— Невже можна полишити сце-
ну, коли тебе зустрічають отак на 
вулиці твої ж глядачі, з нетерпін-
ням допитуючись: “Коли  чергова 
вистава?”, — каже Людмила Па-
цій. — А ти взамін: “На жаль, дер-
жава не виділила коштів на обі-
грів будинку культури, там дуже 
холодно”. Вони: “Ми обіцяємо те-
пло одягнутися!”…

У місцевих аматорів сцени є 
свої традиції. Перед виходом на 
публіку всі стають у коло, беруть-
ся за руки і промовляють молит-
ви “Отче наш” та “Богородице 
Діво”, після цього Людмила  
Іванівна скроплює акторів свяче-
ною водою.  

Буде прем’єра 
“Незакінченого 

портрета”
Нині у сільському будинку куль-

тури працюють шість працівників. 
Усі вони, включно з техпрацівни-
цею Зоряною Ардаш, одержимі 
творчістю. Вдихає життя в усі зі-
брані колегами матеріали і гене-
ровані ними ідеї режисер Роман 
Винник. Незамінні в своїй справі 
світло- й звукорежисери Володи-
мир Воловець та Володимир За-
яць, він же й художній керівник. 
Завідуюча постановками — Наталя 
Журавель. 

— Відрадно, що у театрі вже рік 
працює режисер, який мешкає у 
Великому Глибочку, це — Роман 
Винник, колишній директор ра-
йонного будинку культури м. Бе-
режани, — каже Людмила Пацій. 
— Попередні режисери були з 
Тернополя. Їм було важко добира-
тися додому пізніми вечорами, 
часто доводилося ночувати на 
сцені в будинку культури. Акто-
рам, навпаки, зручно відвідувати 
репетиції у вечірній час, після ро-
боти чи навчання. 

Першою виставою Романа  
Винника як режисера у Великому 
Глибочку стала сумна комедія 
“Незакінчений портрет”. Участь у 
театральному дійстві взяли 
дев’ять акторів. Цю творчу роботу 
великоглибочани представили у 
конкурсі-огляді драматичних ко-
лективів Тернопільської області 
27 лютого ц. р. Актори вразили 
комісію авангардними експери-
ментами та дбайливим пестуван-
ням класичних традицій, чим під-
твердили справедливий статус 
народного аматорського театру. 

Коли стихають аплодисменти, 
згасають вогні рамп, опускається 
завіса, закінчується свято. Театр 
знову повертається до буднів, 
щоб незабаром шанувальники 
знову почули: “Вас вітає народ-
ний аматорський театр будинку 
культури с. Великий Глибочок”… 
Тож побажаємо талановитому та 
ініціативному колективу і їх керів-
нику нових творчих злетів і гідної 
оцінки.

На самодіяльній сцені ●

Народний аматорський театр  
у Великому Глибочку – один  

з найстарших в Україні

Життя – театр

Акторський склад найновішої вистави народного аматорського театру  
с. Великий Глибочок сумна комедія на одну дію “Незакінчений портрет” 
за мотивами твору Ширалі Нурмурадова (зліва направо): Ігор Петришин, 
Марія Ганич, Валентин Смерека, Тарас Ординанс, режисер і виконавець 
ролі Роман Винник, Ірина Марчук, художній керівник і актор Володимир 

Заяць, Вадим Жмак. 27 лютого 2014 року.

У 1970 році за виставу “Голосіївський ліс” колективу театру с. Великий 
Глибочок присвоєно Диплом І ступеня серед драматичних колективів 

Тернопільської області. Актори вистави “Голосіївський ліс” у 1972 році 
(зліва направо): Володимир Паламар, Марія Крива, Галина Вовк,  

Володимир Ясіновський, Дарія Пельчар, Ганна Гап’юк.

Директор будинку культури  
с. Великий Глибочок, актриса  

місцевого театру Людмила Пацій.
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21 квітня
Понеділок 

22 квітня
вівторок

23 квітня
середа

24 квітня
Четвер

25 квітня
П’ятниця

26 квітня
субота

27 квітня
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00 Новини.
06.20, 06.40, 07.45, 08.20, 08.40 
        Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.50 Клiп учасника ПКЄ-2014.
10.05, 15.40 Громадське телебачення.
11.40 Творчий вечiр В. Крищенка 
        “Десять заповiдей Господнiх”.
14.05 Фестиваль-конкурс 
       “Мiнi свiт краси України 2013”.
17.55 Про головне.
18.30 Х/ф “Лех Валенса”.
21.30 Концертна програма “Святкова
           Великодня”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.

канал «1+1»
06.00 “ТСН-Тиждень”.
07.10 Х/ф “Гостя з майбутнього”.
13.20 Х/ф “Красунчик”.
17.15 “Вечiрнiй квартал 2014”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Острiв везiння”. (2).
22.00 Х/ф “Звичка розлучатися”. (2).
23.45 Х/ф “Я, робот”.

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
        12.00, 14.00, 17.45 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок 
       з Iнтером”.
09.20, 12.25 Т/с “Безсоння”.
14.20 “Судовi справи”.
15.15 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Iнквiзитор”.
23.50 Х/ф “Картковий 
      будиночок 2”. (2).
00.55 Х/ф “Заручниця 2”. (2).

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Гра в 
         кохання» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті. 
        Тиждень
07.35 «Смаки культур»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос
         віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
11.00 Дитяча година 
12.00 «Волинський 
        Великдень»                                             
14.00 Х.ф. «Камінна душа» 
16.00 Дитяча година
17.00 «Веснянки 
        з Колодяжного»
17.30 «Гал-кліп»
19.00 Д.ф. «Писанки»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Сад,город,квітник»
22.00 ТНЕУ вітає 
        з Великоднем
23.45 «Веснянки 
       з Колодяжного»
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.05 Свiтанок.
07.10 Надзвичайнi новини.
08.00 Факти тижня.
09.40 Х/ф “Чорнильне серце”.
11.30 Х/ф “Бiблiотекар. 
        У пошуках Списа Долi”.
13.20 Х/ф “Бiблiотекар 2. 
         Повернення до копалень 
        царя Соломона”.
15.05 Х/ф “Бiблiотекар 3. 
        Прокляття чашi Iуди”.
16.55 Х/ф “Люди в чорному”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.15 Х/ф “Люди 
        в чорному 2”.
21.55 Х/ф “Люди 
        в чорному 3”.
23.50 Х/ф “Шоу починається”. (2).

стб
06.10 “Усе буде добре!”
08.05 “Неймовiрна правда 
          про зiрок”.
09.20 Х/ф “Жiноче царство”.
12.50 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
13.50 “Битва екстрасенсiв 13”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Детектор брехнi 5”.
23.40 Х/ф “Звiдки
          беруться дiти?” (2).
01.10 Нiчний ефiр.

новий канал
06.00 Х/ф “Гремлiни 2”.
07.40 Х/ф “Брати Грiмм”.
09.50 Х/ф “Людина-павук”.
12.10 Х/ф “Людина-павук 2”.
14.55 М/ф “Монстр у Парижi”.
16.50 М/ф “Iван-царевич i 
       сiрий вовк”.
18.40 Уральськi пельменi.
20.00 Ревiзор.
22.45 Пристрастi за Ревiзором.
00.05 Педан-Притула шоу.

канал “україна”
06.30 Подiї тижня.
07.15 Х/ф “Крутий”.
09.00 Т/с “Вiдбиток любовi”.
13.00 Х/ф “Коханець для Люсi”.
15.00 Т/с “Пiти, щоб повернутися”.
19.00 Подiї.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Д/ф “Планета мавп. 
       Куди зникають розумнi дiти”.
22.30 Х/ф “Форсаж”. (2).
00.30 М/ф “Бунт вухатих”.

тет
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 9.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.50 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.55 М/ф “Хоробрик 
         пернатий спецзагiн”.
11.10 Х/ф “Програма захисту
          принцес”.
12.50 Вiталька.
15.10, 21.00 Країна У.
17.15, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.10, 22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
23.45 Дурнєв+1.
00.10 Надто грубо для Ю-туб’а.

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Бог і Україна”.
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Пісні нашого краю”
14.45 “Іконостас Софії 
        Київської”
15.00 “Мамина школа”
15.30 “Христос воскрес - 
        радіє світ”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Вінонечко”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Азбука смаку”
17.15 “Кобзар єднає 
         Україну”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Тема дня”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Поліська світлиця”
19.30 “Вибори-2014”
19.45 “В об’єктиві ТТБ”
20.00 “Пісні нашого краю”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “Час змін”
21.30 “Урок… для батьків”
22.00 “Бог і Україна”. 

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.25 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
10.50, 20.05 Жарт за жартом.
11.50, 18.25 Т/с “Клон”.
13.30, 21.05 Т/с “Графиня
         де Монсоро”.
15.30 Х/ф “Куди зник Фоменко?”
17.00 Х/ф “Ми, двоє чоловiкiв”.
23.05 Х/ф “Капоте”.

ут 1
06.30, 07.00, 08.00 Новини.
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.50, 18.50 Час-Ч.
10.00 Право на захист.
10.30, 16.05, 19.55 Громадське телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.05, 20.50 Дiловий свiт.
12.40 Т/с “МонтеКрiсто”.
13.45 Свiтло.
14.10 Вiкно до Америки.
14.35 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.45 Українського роду.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми 
       кандидатiв на пост Президента України.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.

канал «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.45 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.50 Х/ф “Травневий дощ”.
12.40 Х/ф “Величне столiття. Роксолана”.
14.45 Х/ф “Спортлото 82”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.40 “Секретнi матерiали”.
20.55 “Чистоnews”.
21.10 Т/с “Кухня. Новий сезон”.
22.15 “Мiняю жiнку 9”.
00.10 Х/ф “Лiкар мафiї”. (2).
01.00 Х/ф “Острiв везiння”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
         14.00, 17.45 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 “Ранок
         з Iнтером”.
10.00, 12.25, 20.30 Т/с “Iнквiзитор”.
13.45, 14.20 Д/с “Слiдство вели...” Передмова 
15.00 “Судовi справи”.
15.55 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Т/с “Картковий будиночок 2”. (2).
00.55 Х/ф “Посередники”.

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Гра в кохання» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 В.ф. «Воскресла святиня»
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Духовні роздуми»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Веснянки з Колодяжного»
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Bon appetit»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Амазонки» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Смаки культур»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди                     
21.30 «Автоакадемія»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Кров і зухвальство» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
09.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.05 Х/ф “Кiлери”.
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Кiлери”.
14.30 Т/с “Бомбила. Продовження”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Бомбила. Продовження”.
16.50 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.15 Дiстало!
21.20 Свобода слова.
00.10 Х/ф “Пiдривники”. (2).

стб
06.00 “Чужi помилки. Аварiя”.
06.45 “Усе буде добре!”
08.45 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.05 Х/ф “Звiдки беруться дiти?”
11.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.35 “МайстерШеф 3”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.50 “МайстерШеф 3”.

новий канал
05.50 М/с “Панда Кунг-Фу”.
06.35 М/с “Панда Кунг-Фу”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись вродлива”.
09.55 Т/с “Щасливi разом”.
14.05 М/с “Панда Кунг-Фу”.
15.00 Т/с “Вiолета”.
16.00 Т/с “Татусевi дочки”.
17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Закутi.
00.10 Т/с “Щасливi разом”.
01.10 Т/с “Друзi”.

канал “україна”
06.00 Т/с “Оса”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Пiти, щоб повернутися”.
13.00, 19.45 “Говорить Україна”.
14.10, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Особиста справа”.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Особиста справа”.
23.30 Т/с “Глухар”.

тет
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 9.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.50 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.55 Єралаш.
10.20, 21.00 Країна У.
12.10, 21.55 6 кадрiв.
13.30 Т/с “Крем”.
14.20 Панянка-селянка.
15.10 Вiталька.
16.00 Даєш молодь!
17.15, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.10, 22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
23.45 Надто грубо для Ю-туб’а.

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Мандри”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Пісенні барви “Гармонії”
15.00 “Щляхами Тараса”
15.05 “100 шедеврів”
15.20 “За все, що маю, дякую Тобі”
15.30 “Будьте здорові”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Диволяндія”
16.45 “Тема дня”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Вибори-2014”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “На часі”
21.30 “Діловий ритм”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 Х/ф “Дитина до листопада”.
10.35, 20.00 Жарт за жартом.
11.35, 18.20 Т/с “Клон”.
13.20, 21.00 Т/с “Графиня де Монсоро”.
15.25 Х/ф “Фiнiст Ясний Сокiл”.
16.45 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
23.00 Х/ф “Вiсiмка вибуває з гри”.

ут 1
06.30, 07.00, 08.00 Новини.
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.50, 18.50 Час-Ч.
10.00 Включення з Кабiнету Мiнiстрiв України.
10.15 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.45, 16.05, 19.55 Громадське телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.05, 20.50 Дiловий свiт.
12.35 Т/с “МонтеКрiсто”.
13.30 Армiя.
13.40 “Таємницi успiху”.
14.10 Шлях до Чемпiонату свiту FIFA
           2014. Бразилiя.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.25, 18.00, 21.30 Погода.
15.35 Околиця.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми
       кандидатiв на пост Президента України.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.

канал «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.40 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.25, 20.55 “Чистоnews”.
10.40 “Красуня за 12 годин 2”.
11.40 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.40 Х/ф “Величне столiття. Роксолана”.
14.40, 21.10 Т/с “Кухня. Новий сезон”.
15.40 “Свати 5”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.40 “Секретнi матерiали”.
22.15 “Чотири весiлля 3”.
00.05 Х/ф “Лiкар мафiї”. (2).
01.00 Х/ф “Звичка розлучатися”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
          14.00, 17.45 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 “Ранок 
         з Iнтером”.
10.00, 12.25, 20.30 Т/с “Iнквiзитор”.
13.45, 14.20 Д/с “Слiдство вели...” Передмова 
15.00 “Судовi справи”.
15.55 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Т/с “Картковий будиночок 2”. (2).
00.55 Х/ф “Мексиканець”.

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Гра в кохання» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди                     
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
11.00 Дитяча година
12.00 «Гал-кліп»
12.30 «Сніг у Флоренції». Співає Л.Ізотова
13.35 «Веснянки з Колодяжного»
14.00 Х.ф. «Дума про Тараса Бульбу» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Сад,город,квітник»
17.45 «Духовні роздуми»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Програма «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «До 17» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.05 Свобода слова.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
13.30 Дiстало!
14.30 Т/с “Бомбила. Продовження”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Бомбила. Продовження”.
16.50 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с “Бомбила. Продовження”.
22.05 Кримiнальна Україна.
23.00 Х/ф “Я - легенда”. (2).
00.50 Х/ф “Гуркiт грому”. (2).

стб
05.45 “Усе буде добре!”
07.35 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.55 “Зiркове життя”.
10.40 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
11.35 “МайстерШеф 3”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Хата на тата”.
00.10 “МайстерШеф 3”.

новий канал
05.50 М/с “Панда Кунг-Фу”.
06.35 М/с “Панда Кунг-Фу”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.00 Т/с “Воронiни”.
14.00 М/с “Панда Кунг-Фу”.
15.00 Т/с “Вiолета”.
15.55 Т/с “Татусевi дочки”.
17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Закутi.
23.05 Т/с “Щасливi разом”.
00.05 Т/с “Друзi”.
00.25 Х/ф “Ларго Вiнч 2”. (2).

канал “україна”
06.05 Остаточний вердикт.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Пiти, щоб повернутися”.
13.00, 19.45 “Говорить Україна”.
14.10, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Особиста справа”.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Особиста справа”.
23.30 Т/с “Глухар. Повернення”.

тет
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 9.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.50 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.55 Єралаш.
10.20 Одна за всiх.
12.10, 21.55 6 кадрiв.
13.30 Т/с “Крем”.
14.20 Панянка-селянка.
15.10 Вiталька.
16.00 Даєш молодь!
17.15, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.10, 22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
23.45 Надто грубо для Ю-туб’а.

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “На часі”
15.00 “Зона ризику”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Тема дня”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Вибори-2014”
19.45 “Надія є”
20.00 “Удосвіта”
20.30 “Пісні нашого краю”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.35 Х/ф “Ми, двоє чоловiкiв”.
10.05, 20.15 Жарт за жартом.
11.05, 18.35 Т/с “Клон”.
12.45, 21.15 Т/с “Графиня де Монсоро”.
14.45 Х/ф “Камертон”.
16.50 Х/ф “Дитина до листопада”.
23.15 Х/ф “Леви для ягнят”.

ут 1
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Вiд першої особи.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.10 Шеф-кухар країни.
10.20, 20.50 Час-Ч.
10.30 Православний вiсник.
11.00 Канонiзацiя Папи Йоана ХХIII 
        та Папи Йоана Павла II.
14.35 Крок до зiрок.
15.20 Як Ваше здоров`я?
16.20 В гостях у Д. Гордона.
17.35, 19.10 Громадське телебачення.
18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 Х/ф “Здрастуй i прощавай”.

канал «1+1»
06.15 Х/ф “Лiлова куля”.
07.40 М/ф.
08.10, 08.35 М/с “Гуфi та його команда”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт 5: Iндонезiя”.
12.05 М/ф “Маша i ведмiдь”.
12.25 “Зiркова хронiка”.
13.25 “Чотири весiлля 3”.
14.30, 21.00 “Голос країни 4.
           Перезавантаження”.
17.15 “Вечiрнiй Київ - 2014”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
23.30 “Свiтське життя”.
00.30 “Що? Де? Коли?”

інтер
06.15, 12.00 “Великий бокс. 
       Володимир Кличко - Олексiй Леапаї”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
13.55 “Юрмала 2013”.
16.10 Т/с “Сватьi”.
18.05, 21.40 Т/с “Любов неждана нагряне”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 “Без протоколу”.
23.30 Х/ф “Любов на асфальтi”. (2).

TV-4
06.00 Х.ф. «Подвійний обгін» 
07.30 «Про нас»
07.45, 09.45 Ранковий фітнес
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної 
        Святої Літургії з Архикатедрального
        Собору УГКЦ м.Тернополя 
11.40 «Духовні роздуми»
12.00 М.ф. «Бембі» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Межа правди                     
15.30 «Про нас»
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «Смаки культур»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.40 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Тихий плач» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень

ICTV
05.45 Дача.
06.35 Так$i.
07.00 Космонавти.
07.50 Зiрка YouTube.
09.00 Дивитися всiм!
09.55 Клан.
10.50 Т/с “Дiзнавач”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Дiзнавач”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Рiддiк”.
22.40 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
00.45 Х/ф “Вавiлон Н.Е.” (2).

стб
06.35 Х/ф “Невиправний брехун, 
       або Казка з хорошим кiнцем”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
11.05 “Таємницi МайстерШефа. 
        Через кухню до зiрок”.
12.00 Т/с “Швидка допомога”.
15.55 “Україна має талант! 6”.
19.00 “Битва екстрасенсiв 13”.
21.05 “Один за всiх”.
22.15 Х/ф “Нiколи не забуду тебе”.
00.10 Х/ф “Квiти вiд переможцiв”. (2).

новий канал
07.45 М/с “Том i Джерi”.
10.00 Закутi.
14.20 Х/ф “Затура”.
16.20 М/ф “Як зловити перо Жар-птицi”.
18.00 Х/ф “Людина-павук 3”.
20.00 Х/ф “Нова Людина-павук”.
23.55 Х/ф “Ананасовий експрес”. (2).

канал “україна”
06.30 Подiї.
07.10 Ласкаво просимо.
        У гостях О. Суханов.
08.00 Т/с “Дикий-4”.
15.45 Т/с “Слiд”.
19.00 Подiї тижня.
20.45 Т/с “Iнтерни”.
23.15 Великий футбол.

тет
06.00 Д/ф “Морськi динозаври”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/ф “Хортон”.
11.35 М/ф “Барбi: Марiпоза
          та принцеса фей”.
12.55 Х/ф “Шахраї”.
14.40 Х/ф “Персi Джексон 
        та викрадач блискавок”.
16.50 Мiй зможе.
18.15 Країна У.
19.50 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2).
23.40 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Смак життя”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Поклик таланту ” 
15.45 “Спортивні 
          меридіани”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Кулінарія від Андрія”
17.00 “Пісні нашого краю”
17.15 Словами малечі 
          про цікаві речі
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Студмістечко”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Вибори-2014”
19.40 “Мамина школа”
20.00 “Музичний калейдоскоп”
20.30 “Загублені у часі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “Відверті діалоги”
22.00 “Панорама подій”
22.30 “Повір у себе”

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.20 Х/ф “Пригоди Петрова 
      i Васєчкiна. Звичайнi i неймовiрнi”.
11.45 Жарт за жартом.
12.50 Т/с “Довга дорога 
        в дюнах”.
19.20 Х/ф “Професiя слiдчий”.
00.20 Х/ф “Бiйцiвський клуб”.

ут 1
06.30, 07.00, 08.00 Новини.
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.55, 18.50 Час-Ч.
10.10 Книга.ua.
10.45, 16.35, 19.55 Громадське телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.05, 20.50 Дiловий свiт.
12.40 Т/с “МонтеКрiсто”.
13.35 Кордон держави.
13.50 “Надвечiр`я”.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.35 Ближче до народу.
16.05 Котрольна робота.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми кандидатiв 
на пост Президента України.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.

канал «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.35 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.25, 20.55 “Чистоnews”.
10.40 “Красуня за 12 годин 2”.
11.40 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.40 Х/ф “Величне столiття. Роксолана”.
14.40, 21.10 Т/с “Кухня. Новий сезон”.
15.40 “Свати 5”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.40 “Секретнi матерiали”.
22.15 “Автомайдан. Фiльм об`єднання Вавiлон`13”.
22.55 “Пожежа в Будинку профспiлок. Фiльм 
об`єднання Вавiлон`13”.
00.00 Х/ф “Лiкар мафiї”. (2).
00.55 Х/ф “Нокаут”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
         14.00, 17.45 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00, 12.25, 20.30 Т/с “Iнквiзитор”.
13.45, 14.20 Д/с “Слiдство вели...” Передмова 
15.00 “Судовi справи”.
15.55 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Х/ф “Картковий будиночок 2”. (2).
00.55 Х/ф “Час розплати”. (2).

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Гра в кохання» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Соло»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
11.00 Дитяча година 
12.00 «Формула здоров’я»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Знову до школи» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Bon appetit»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Примадонна» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50 Т/с “Братани 2”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
13.35 Кримiнальна Україна.
14.30 Т/с “Бомбила. Продовження”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Бомбила. Продовження”.
16.50 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с “Бомбила. Продовження”.
22.05 Клан.
23.00 Х/ф “Острiв доктора Моро”. (2).
00.55 Х/ф “Смертельний список”. (2).

стб
06.00 “Усе буде добре!”
07.50 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.05 Х/ф “Птах щастя”.
10.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
11.50 “МайстерШеф 3”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Я соромлюся свого тiла”.
00.10 “МайстерШеф 3”.

новий канал
05.50 М/с “Панда Кунг-Фу”.
06.35 М/с “Панда Кунг-Фу”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
14.05 М/с “Панда Кунг-Фу”.
15.00 Т/с “Вiолета”.
16.00 Т/с “Татусевi дочки”.
17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Закутi.
23.05 Т/с “Щасливi разом”.
00.05 Т/с “Друзi”.
00.25 Х/ф “Крутi хлопцi”. (2).

канал “україна”
06.00 Остаточний вердикт.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Пiти, щоб повернутися”.
13.00, 19.45 “Говорить Україна”.
14.10, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Особиста справа”.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Особиста справа”.
23.30 Т/с “Глухар. Повернення”.

тет
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 9.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.50 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.55 Єралаш.
10.20, 21.00 Країна У.
12.10, 21.55 6 кадрiв.
13.30 Т/с “Крем”.
14.20 Панянка-селянка.
15.10 Вiталька.
16.00 Даєш молодь!
17.15, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.10, 22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
23.45 Надто грубо для Ю-туб’а.

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Європа очима українця”
15.00 “Енергоманія”
15.30 “Надія є”
15.45 “Кобзар єднає Україну”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Тема дня”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Вибори-2014”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “Фабрика ідей”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.50 Х/ф “Камертон”.
10.55, 20.00 Жарт за жартом.
11.55, 18.20 Т/с “Клон”.
13.35, 21.00 Т/с “Графиня де Монсоро”.
15.35 Х/ф “За щастям”.
17.00 Х/ф “Фiнiст Ясний Сокiл”.
23.05 Х/ф “Кольори”.

ут 1
06.30, 07.00, 08.00 Новини.
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.55, 19.15 Час-Ч.
10.10 Не вiр худому кухарю.
10.45, 16.10 Громадське 
         телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.05, 18.55 Дiловий свiт.
12.40 Т/с “МонтеКрiсто”.
13.40 Вiра. Надiя. Любов.
14.40 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.35 Вiчний вогонь.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми 
    кандидатiв на пост Президента України.
19.30, 21.25 Шустер-LIVE.

канал «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 “Снiданок
         з 1+1”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.25 “Чистоnews”.
10.40 “Красуня за 12 годин 2”.
11.40 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.40 Х/ф “Величне столiття. 
         Роксолана”.
14.40 Т/с “Кухня. Новий сезон”.
15.40 “Свати 5”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.30 “Вечiрнiй Київ - 2014”.
22.20 “В мережi”.
23.25 Х/ф “До дива”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
        12.00, 14.00, 17.45 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20 “Ранок
         з Iнтером”.
10.00, 12.25 Т/с “Iнквiзитор”.
13.40, 14.20 Д/с “Слiдство вели...” 
        Передмова 
14.35 “Судовi справи”.
15.50 “Сценарiї любовi”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Самотнi серця”.
00.20 Д/ф “Руйнуючи межi”.
00.55 Х/ф “У Бога свої плани”.

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Гра в кохання» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий 
        фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос 
         віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Сад,город,квітник»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Страйкер» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Bon appetit»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.30 «Духовні роздуми»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Гомер» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.55 Т/с “Братани 2”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Прокурорська 
        перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
13.35 Т/с “Туман”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Туман”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с “Бомбила. Продовження”.
22.05 Х/ф “Убити Бiлла”. (2).
00.05 Х/ф “Убити Бiлла 2”. (2).

стб
06.10 “Чужi помилки. У полонi спокуси”.
06.55 Х/ф “До Чорного моря”.
08.15 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.40 Х/ф “Особистi обставини”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.00 “Холостяк 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Холостяк 4”.
01.15 Х/ф “Птах щастя”.

новий канал
06.10 М/с “Панда Кунг-Фу”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.00 Т/с “Воронiни”.
14.05 М/с “Панда Кунг-Фу”.
15.00 Т/с “Вiолета”.
16.00 Т/с “Татусевi дочки”.
17.00 Т/с “Не родись 
         вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.40 Х/ф “Американський пирiг”. (2).
00.25 Х/ф “Удар по цнотi”. (3).

канал “україна”
06.00 Остаточний вердикт.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Пiти, щоб 
        повернутися”.
13.00 “Говорить Україна”.
14.10, 15.20, 17.10, 22.30 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45 Майдан. Точка вiдлiку.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Глухар. Повернення”.

тет
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 9.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти 
        нiндзя”.
08.50 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.55 Єралаш.
10.20 Вiталька.
12.10, 21.50 6 кадрiв.
13.30 Т/с “Крем”.
14.20 Панянка-селянка.
15.10 Iкона стилю.
16.00 Даєш молодь!
17.15, 19.05 Розсмiши 
        комiка.
18.10, 22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Х/ф “Люди-Iкс”. (2).
23.45 Надто грубо для Ю-туб’а.

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Слід”
15.00 “Що робити?”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Актуально”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Думки вголос”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Вибори-2014”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слово має народний 
        депутат”
20.20 “Пісні нашого краю”
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “На часі”
21.30 “Захисник Вітчизни-
         рятувальник”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.45 Х/ф “За щастям”.
10.10, 20.10 Жарт за жартом.
11.10, 18.30 Т/с “Клон”.
12.50, 21.10 Т/с “Графиня
          де Монсоро”.
14.50 Х/ф “Iнспектор Лосєв”.
23.20 Х/ф “Гангстер”.

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.30 Ну слуху.
07.00 Шустер-LIVE.
11.50, 20.50 Час-Ч.
12.00 Д/ф “Справа Менделя Бейлiса”.
12.45, 16.20, 19.10 Громадське 
          телебачення.
14.25 Моменти життя.
15.25 Театральнi сезони.
17.40 В гостях у Д. Гордона.
18.40 Український акцент.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Головний аргумент.
21.50 Українська пiсня.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи.
23.30 Країна on-line.
23.55 Погода.
00.00 “Дружина”.

канал «1+1»
06.35 Х/ф “Офiцери”.
08.15 Х/ф “Жорстокий романс”.
11.15, 19.30 “ТСН”.
12.15 Х/ф “Весна в груднi”.
20.15 “Українськi сенсацiї. 
          Русские идут!”
21.20 Х/ф “Титанiк”.
01.10 Х/ф “Братство вовка”.

інтер
06.25 Х/ф “Самотнi серця”.
08.00 “Школа доктора 
        Комаровського”.
08.35 Д/ф “Кличко. 
         Українська мрiя”.
09.30 Новини.
10.00 Д/ф “Юрiй Яковлєв. 
         Смiшний. Серйозний. 
         Справжнiй”.
10.55 Х/ф “Доля”.
14.15 Т/с “Метелики”.
18.05 Х/ф “Ти будеш моєю”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 “Великий бокс. Володимир 
         Кличко - Олексiй Леапаї”.

TV-4
06.00 «Bon appetit»
06.30 «Про нас»
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий
          фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Подвійний обгін» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка 
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Заручники честі» 
14.00 «Смаки культур»
14.30 Мультфільми 
15.00 М.ф. «Бембі» 
16.30 Дім книги
17.00 Х.ф. «Змова» 
18.30 В.ф. «Замки Тернопілля»
19.00 «Сад,город,квітник»
19.30 В.ф. «Замки Тернопілля»
20.10 «Соло»
21.00 Віталій Бобровський, 
         фортепіанна музика
22.05 В.ф. «Воскресла святиня»
22.30 Новини Європи
23.00 «Смаки культур»
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Високі частоти» 

ICTV
06.35 Х/ф “Загубленi в космосi”.
08.45 Зiрка YouTube.
09.55 Дача.
10.50 Х/ф “Живий або мертвий”.
12.25 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
22.05 Х/ф “Вавiлон Н.Е.” (2).
23.55 Х/ф “Одинак”. (2).

стб
07.05 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.05 “Кохана, ми вбиваємо
          дiтей”.
12.35 “Холостяк 4”.
17.10 “Хата на тата”.
19.00 “Україна має талант! 6”.
21.20 “Таємницi МайстерШефа. 
         Через кухню до зiрок”.
22.15 “Україна має талант! 6” 
         Пiдсумки голосування”.
22.45 “Детектор брехнi 5”.
23.55 “Я соромлюся свого тiла”.

новий канал
07.30 Ревiзор.
12.50 Ревiзор шоу поста Херсон.
14.10 М/ф “Франкенвiнi”.
16.10 М/ф “Легенди нiчних 
         вартових”.
18.05 М/ф “Як зловити перо 
        Жар-птицi”.
20.00 Х/ф “Людина-павук 3”.
22.40 Х/ф “Широко крокуючи”. (2).
00.10 Х/ф “Дж. Едгар”. (2).

канал “україна”
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Х/ф “Аврора”.
09.20 Т/с “Особиста справа”.
15.00 Х/ф “45 секунд”.
17.00, 19.40 Т/с “Танкiсти 
          своїх не кидають”.
21.40 Х/ф “Жила собi любов”.
23.40 Х/ф “Свiй-чужий”.

тет
06.00 М/ф “Острiв скарбiв”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
11.15 М/ф “Повернення в Гайю”.
12.45 Х/ф “Зорянi таляри”.
13.50 Х/ф “Мiсячна принцеса”.
15.35 Панянка-селянка.
17.15 М/ф “Хортон”.
18.40 Х/ф “Люди-Iкс”. (2).
20.30 Х/ф “Персi Джексон та 
         викрадач блискавок”. (2).
22.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2).
23.40 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Квітень 
       Чорнобиля”
14.20 “Храми  Поділля”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Театральні 
         зустрічі”
15.45 “Пісні нашого краю”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “ПрофStyle ”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.30 “У країні 
         Мультляндії”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в 
          дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Вибори-2014”
19.40 ”Скарби роду”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні 
           меридіани”
20.30 “Шляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “Поклик таланту ”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Абетка здоров’я”

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
11.35 Х/ф “Професiя слiдчий”.
16.30 Т/с “Довга дорога 
         в дюнах”.
00.25 Бiйцiвський клуб.

6-11

Наша 
сторінка
www.facebook.com/PodilskeSlovo

facebook

Придбати газету "Подільське слово" можна 
в усіх кіосках "Торгпреси", приватних 

розповсюджувачів   
та усіх відділеннях зв'язку Тернопільського 

району та м. Тернополя.
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https://www.facebook.com/pages/
Байківці-і-байківчани

Сесія ●

Оголошення ●

Байківці
і байківчани

Видання Байковецької сільської ради №4 (27)

Шановні краяни!
Прийміть сердечні вітання  

зі світлим Христовим Воскресінням!
У цей весняний день премудрості і лас-

ки Божої відчуваємо свою причетність до 
великої таємниці вічного життя і те, що ми 
не самотні у цьому світі, бо з нами –  
Господь. Нехай благодатна звістка про 
Воскресіння Сина Божого лине в кожну 
душу та оселю, і не тільки словами, але й 
справами любові та милосердя. 

Висловлюючи молитви до Воскреслого 
Ісуса, благаймо Його, щоб благословив Україну, послав нашому на-
родові духовне оновлення, дарував мир та зберіг життя. Нехай ваші 
серця повсякчас будуть сповнені нетлінною пасхальною радістю. Хай 
усі наші помисли стануть чистими та добрими, а світло Воскресіння 
Христового надає нам силу здолати труднощі та 
вірити у краще майбутнє. Бажаю, щоб ваше життя 
було чистим, як Святий Благодатний вогонь, ще-
дрим, як запашна великодня паска, яскравим і 
багатим, як колоритна українська писанка!

Христос воскрес! Воістину воскрес!
З повагою – голова Тернопільського 

обласного відділення Всеукраїнської асоціації 
сільських і селищних рад,  

Байковецький сільський голова  
Анатолій КУЛИК.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Як зберегти та примножити 
кошти сільського бюджету 
в умовах глобальної еконо-
мічної кризи в Україні? Хто 
захистить байківчан від 
зловмисників? Як відбу-
дуться урочистості з наго-
ди 69-ої річниці Перемоги 
у Другій світовій війні? Хто 
відповідатиме за засміче-
не довкілля? Про це та ін-
ше йшлося на першому 
пленарному засіданні 43 
сесії Байковецької сіль-
ської ради, яку 10 квітня 
провів Байковецький сіль-
ський голова Анатолій Ку-
лик. На початку сесії хви-
линою мовчання присутні 
вшанували пам’ять україн-
ського майора Станіслава 
Карачевського, якого 6 
квітня в Криму двома по-
стрілами впритул вбив ро-
сійський військовослужбо-
вець. Сталося це в гурто-
житку, за два дні до виводу 
української бригади на ма-
терик. 

З миру по нитці…
 Враховуючи рекомендації 

Кабінету Міністрів України щодо 
економного використання ко-
штів місцевих бюджетів у межах  
наявного фінансового ресурсу 
на 2014 рік, виконавчий комітет 
Байковецької сільської ради 
ухвалив рішення з конкретним 
переліком відповідних заходів у 
цьому напрямку. Серед них бу-
дуть припинені: доплати за ви-
конання обов’язків тимчасово 
відсутніх працівників; встанов-
лення та здійснення нарахувань 
підвищення до посадових окла-
дів, надбавок, доплат, допомоги 
виключно в межах фонду оплати 
праці; фінансування заходів 
пам’ятних дат, окрім Дня Пере-
моги, Дня Конституції України, 
Дня Незалежності та Дня пам’яті 
жертв Голодомору; відрядження 
за кордон учасників народного 
аматорського ансамблю танцю 

“ГлоріяБай” БК с. Байківці; ви-
датки, пов’язані із стимулюван-
ням працівників бюджетної сфе-
ри; закупівля меблів, оргтехні-
ки, костюмів для художніх ко-
лективів; заповнення вакантних 
посад; укладання трудових 
контрактів, крім контрактів на 
виконання обов’язків щодо при-
бирання території села та охо-
ронців. Заплановано зекономи-
ти не менше, як 25,5 тис. грн.

Поряд з цим, Анатолій Кулик 
запевнив, що заплановані 
спортивно-мистецький фести-
валь “ДзиґаБай” та День молоді 
Байковець у 2014 році відбу-
дуться, незважаючи на жодну 
“оптимізацію”.  Також, на на-
лежному рівні відбудуться уро-
чистості до 69-ої річниці Пере-
моги у Другій світовій війні. 
Цього року захід щодо вшану-
вання ветеранів організують бі-
ля символічної могили воїнів 
ОУН-УПА, що на території церк-
ви святої Параскеви Сербської. 
Одноголосно на сесії депутати 
підтримали пропозицію сіль-
ського голови щодо здійснення 
виплати кожному ветерану ві-
йни, воїнові ОУН-УПА, жінкам і 
м а т е р і я м  в о ї н і в -
інтернаціоналістів, учасникам 
ліквідації аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, воїнам-афганцям, які 
проживають на території Байко-
вецької сільської ради, по 500 
грн. грошової допомоги з наго-
ди Дня Перемоги. Для цього з 
бюджету сільської ради спряму-
ють 20 тисяч гривень.

Станом на 10 квітня на рахун-
ку Байковецької сільської ради 
було 966 тис. грн. У зв’язку з 
тим, що державне казначейство 
затримує платежі, сільська рада 
й досі залишається в боргу пе-
ред виконавцями замовлених 
робіт на суму 40 тис. грн. 

Звітуючи про надходження та 
використання коштів цільового 
фонду “Рідне село”, Байковець-
кий сільський голова Анатолій 
Кулик зазначив, що станом на  
1 січня 2014 року залишок фі-
нансових ресурсів цього фонду 
становив 96 тис. 630 грн. Мину-
лого року з цільового фонду 

“Рідне село” використано  
25 тис. 800 грн. 

У питанні щодо виготовлення 
проектно-кошторисної докумен-
тації на будівництво дороги на 
вул. Лісова, що на масиві Гаї Чу-
макові, вирішено, що Байко-
вецька сільська рада виступить 
як замовник цієї документації.  
Однак, фінансування цих послуг 
здійснюватимуть мешканці  
вул. Лісова та зацікавлені особи 
в рамках тристоронньої угоди. 
“Доки не завершимо ремонт вул. 
Трудової, жодних коштів з бю-
джету сільської ради на інші до-
роги спрямовувати не будемо”, 
— зазначив Анатолій Кулик.

Як відомо, 15 квітня закінчив-
ся опалювальний сезон. Відтак, 
депутати проголосували за те, 
щоб технічні працівники, які 
працювали в котельні Байко-
вецької сільської ради, уклали 
новий контракт з сільською ра-
дою. Визначено, що з однією 
особою буде укладено новий 
контракт щодо виконання робіт 
з утримання в належному сані-
тарному стані громадських 
об’єктів Байковецької сільської 
ради, ще троє охоронятимуть 
майно сільської ради і будинку 
культури на відповідних умовах. 

Громадськість – за 
порядок у селі

За рішенням 43 сесії Байко-
вецької сільської ради, на допо-
могу дільничному інспектору ви-
рішено відновити і посилити ро-
боту громадського формування. 
Його сформують з числа добро-
вольців серед місцевих жителів 
з відповідними фізичною підго-
товкою та станом здоров’я. “Ни-
ні спостерігаємо непоодинокі 
випадки візитів у різні населені 
пункти України самозванців, які 
представляються “Правим сек-
тором” та творять безчинства, 
— сказав під час сесії Анатолій 
Кулик. — Ці люди носять вогне-
пальну зброю, часто психічно 
неврівноважені. Навряд чи один 
інспектор впорається з подібним 
угрупуванням. 

Продовження на 8 стор.

На часі – жорстка економія 
бюджетних коштів

Депутати Байковецької сільської ради під час  
першого пленарного засідання 43-ої сесії, 10 квітня 2014 року. 

Графік відправ у храмі 
Пресвятої Євхаристії на 

масиві Русанівка
У Велику Суботу, 19 квітня, о 17 год. –  

посвячення пасок. 
На Великдень, 20 квітня о 7.30 – Над-

гробне, Великодня Утреня, свята Літургія.
У Світлий Понеділок, 21 квітня о 9.30 год. 

– свята Літургія; о 14.30 год. – парастас на 
цвинтарі (старе кладовище).

З нагоди дня 
н а р о д ж е н н я  
надсилаємо сер-
дечні побажання 
міцного богатир-
ського здоров’я, 
молодечого запалу 
і міцності духу Байко-
вецькому сільському 
голові Анатолію  
Романовичу КУЛИКУ. 

Життя Вам щедрого, 

як колос в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала теплі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

члени виконкому, 
депутатський корпус. 

Колективи дитячого садка 
“Метелик” та будинку культури  
с. Байківці щиро вітають з днем 
народження Байковецького  
сільського голову Анатолія  
Романовича КУЛИКА.

Хай доля дарує Вам довгого віку,

Щоб втіхи і радості було без ліку,

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість, натхнення хай будуть завжди. 

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження Байковецького 
сільського голову Анатолія  
Романовича КУЛИКА.

Дай Вам, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров’я, сили,

Дай любові, миру, втіхи,

Щоб творити, щоб радіти.

З повагою — колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Вітаємо! ●

Сайт села Байківці http://bajkivci.org/



П’ятниця, 18 квітня 2014 року8 Байківці і байківчани
Сесія ● Партнерство ●

Продовження.
Початок на 7 стор.

Тож взаємодія дільничного 
інспектора Байковецької сіль-
ської ради Юрія Яржемського з 
мешканцями нашого села, зо-
крема, діяльність громадських 
формувань, які беруть участь в 
охороні громадського порядку, 
у профілактиці правопорушень, 
нині неабияк актуальні”. Згідно 
з законодавством, учасникам 
громадського формування пе-
редбачено надання відповідно-
го посвідчення, включно з до-
зволом носити травматичну 
зброю. Також для збереження 
правопорядку в Байківцях бу-
дуть встановлені камери віде-
оспостереження, зазначив сіль-
ський голова.   

Чисто не там,  
де прибирають…
На сесії Анатолій Кулик зачи-

тав анонімного листа на адресу 
сільського голови від мешканців 
Байковець, лейтмотивом якого 
є прислів’я: “Чисто не там, де 
часто прибирають, а там, де не 
смітять”. “Для чого ми обирали 

депутатів, якщо вони не прово-
дять відповідну роботу на вули-
цях?, — йдеться у листі. — На 
берег річки, неподалік місцевої 
школи, мешканці нашого села 
самовільно викидають гори 
сміття. В той час, як на луках ми 
випасаємо худобу і птицю, тут 
граються діти. Також при дорозі 
у певних “господарів” висипа-
ний пісок, каміння.  Вимагаємо, 
щоб винні отримали відповідне 
адміністративне покарання. Та-
кож від імені батьків с. Байківці 
просимо чистити рів біля зупин-
ки поряд зі школою. Часто після 
дощу вода так розливається, 
що діти не можуть перейти”. 
Депутати прийняли лист до ві-
дома та пообіцяли вжити необ-
хідних заходів.

На 43-й сесії Байковецької 
сільської ради затверджено ряд 
проектів землеустрою та видано 
дозволи на складання проектів 
землеустрою. Депутати прого-
лосували за продаж автомобіля, 
який знаходиться у комунальній 
власності Байковецької сільської 
ради. Прийнято відповідне рі-
шення щодо підвищення ставок 
орендної плати за користування 
земельними ділянками.

На часі – жорстка 
економія  

бюджетних коштів

200-річчя Великого Кобзаря ●

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Фото автора.

17 березня у Байковецькій 
школі відбувся урочистий за-
хід, присвячений 200-річчю 
від дня народження Тараса 
Шевченка, в якому взяли 
участь молодші школярі. Лі-
тературне свято відбулося 
під назвою “Шевченківськи-
ми стежками”. Цей захід під-
готували учні 4 класу разом з 
класоводом Марією Миронів-
ною Маринюк.

Тарас Шевченко… З цим іме-
нем сьогодні на планеті ідентифіку-
ється українськість, українство, 
Україна, власна історія та культура 
нашого народу. Уроки історії не 
минають марно. Відмирають штуч-
но створені постулати, залишають-
ся закарбовані у свідомості та 
пам’яті вічні людські цінності, носі-
ями яких є найкращі сини і дочки 
України, що уособили духовні цін-
ності нації. До цієї славної когорти 
належить і Тарас Шевченко, адже 
український народ по-справжньому 
осягнув, усвідомив і збагнув себе 
саме через Кобзареве слово. 

З нагоди визначного ювілею Та-
раса Шевченка, у Байковецькій 
школі святково оформили одну з 
класних кімнат. Портрет Кобзаря у 
вишитому рушникові уквітчали ке-

тягами калини. Відбулися виставка 
портретів Шевченка з рядками йо-
го поезій, вишитих родичами учнів, 
та експозиція репродукцій із зо-
браженням  Кобзаря.

З перших хвилин урочистого 
дійства учні та гості поринули у 
захоплюючі події минулого нашо-
го народу. Діти розповідали ві-
рші, балади, уривки із прозових 
творів письменника та цікаві ві-
домості з його біографії. Четвер-
токласники розповіли про дитин-
ство Тараса, важку долю кріпа-
ків. Школярі підготували драма-
тизовану виставу про дитячі роки 
маленького Тараса. Марія Чор-
няк, Тарас Башняк, Максим Бу-
картик, Даниїл Лапшин, Павло 
Павлюк, Назар Бутковський, Оле-
на Гелей, Надія Олейнікова інс-
ценізували нелегку сирітську до-
лю малого Тараса. Дорослі мали 
змогу насолодитися акторською 
майстерністю маленьких артис-
тів. Хлопчики та дівчатка у яскра-
вих українських костюмах прига-
дали основні дати життя Тараса 
Шевченка, розповіли про Шев-
ченків “Кобзар” – книгу мудрості, 
любові до України. 

У  виконанні юних талантів про-
звучали пісні на слова Т. Г. Шев-
ченка “Зацвіла у лузі червона кали-
на”, “Заповіт”. Закінчилися урочис-
тості клятвою молодших школярів: 
“Сповнить Тараса заповіт ніхто з 
нас не забуде. І хоч минуло 200 літ, 
він завжди з нами буде”.

На Шевченковій 
стежині

Під час літературного свята “Шевченківськими стежками”  
у Байковецькій школі, 17 березня 2014 року.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

15 квітня у приміщенні Тер-
нопільської районної ради 
голова Тернопільського об-
ласного відділення Всеукра-
їнської асоціації сільських і 
селищних рад Анатолій Ку-
лик спільно з представника-
ми проекту надання юридич-
них послуг сільському насе-
ленню USAID провели кру-
глий стіл “Передача земель 
сільськогосподарського при-
значення державної форми 
власності у комунальну влас-
ність, приватизація та орен-
да земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призна-
чення за новим земельним 
законодавством”. 

“Ох, земелько, свята земелько, 
Божа ти дочечко... Як радісно тебе 
згрібати докупи, в одні руки... При-
обрітав би тебе без ліку”, — напи-
сав слова одному з героїв п’єси 
“Сто тисяч” Іван Карпенко-Карий. 
Ой, не знав Герасим Калитка, літе-
ратурний герой Карпенка-Карого, 
що через понад сто років в Україні 
купівля-продаж землі для селян 
буде справою досить нелегкою, 
якщо не сказати нездійсненною. 
Принаймні, на законодавчому рівні 
ми все ще маємо мораторій на 
продаж земель сільськогосподар-
ського призначення. Ось і вихо-
дить дивна ситуація: володіти зе-
мельними паями можемо, переда-
вати їх у спадок також, а продава-
ти – ні. Вибір за такої ситуації, як-
то кажуть, невеликий. Або здаємо 
наділи в оренду, або обробляємо 
власноруч. Останнє у наш час тех-
нологій та інновацій справа не-
вдячна (будьмо відвертими й зі-
знаємося, що гарними фермера-
ми можуть бути далеко не всі 
землевласники), то ж не слід диву-
ватися, коли деякі агрохолдинги 
укладають договори оренди зе-

мельних паїв одночасно з 4-5 ти-
сячами селян. Таким чином, пи-
тання земельної оренди в наш час 
є більш ніж актуальним. Розуміють 
це й можновладці, невпинно про-
дукуючи законопроекти в цій сфе-
рі. Однак, чи всі такі новації нам 
потрібні? Якими вони повинні бу-
ти? На ці питання спробували від-
повісти фахівці своєї справи.

Того дня заступник голови 
регіональної громадської орга-
нізації “Перший аграрний клас-
тер” Надія Мельник обґрунтува-
ла завдання та результати реалі-
зації проекту USAID “Врегулюван-
ня земельних відносин у сільській 
місцевості”. “Наша організація має 
сільськогосподарський напрямок, 
учасники якого, в основному, сіль-
ськогосподарські товаровиробни-
ки різних форм власності, науков-
ці, власники присадибних ділянок, 
— сказала пані Надія. —  Лейтмо-
тив проекту USAID – можливість 
надавати безкоштовну юридичну 
допомогу з питань земельних від-
носин на селі. Це не тільки кон-
сультації, інформування, а й по-
вноцінний юридичний захист ін-
тересів власника землі у суді, в 
органах виконавчої влади. Наголо-
шую, увесь спектр послуг пропо-
нуємо безкоштовно”.  

Про порядок передачі земель 
сільськогосподарського призна-
чення державної форми власності 
у комунальну власність учасників 
круглого столу ознайомив юрис-
консульт РГО “Перший аграр-
ний кластер” Дмитро Бабічук. 
“Як відомо, з 1 січня 2013 року за-
конодавством України визначено, 
що землями сільськогосподар-
ського призначення за межами на-
селеного пункту розпоряджається 
Держземагенство, – сказав Дми-
тро Бабічук. – У комунальній влас-
ності знаходяться землі, зосеред-
жені в межах населеного пункту, 
якщо вони не мають державного 
значення чи форми приватної 
власності. Статтею 117 Земельно-

го Кодексу України передбачено, 
що сільська рада для власних по-
треб може звернутися до Держзе-
магенства щодо передачі у їхню 
власність земельної ділянки в рам-
ках відповідного рішення, яке є 
підставою для реєстрації речового 
права. Зробити це складно, однак, 
можливо і потрібно, позаяк може 
вирішити частину питань щодо на-
повнення місцевого бюджету”.

Юрисконсульт РГО “Перший 
аграрний кластер” Володимир 
Гарагуц (фахівець USAID у Терно-
пільській області, — ред.) під час 
круглого столу зупинився на осо-
бливостях приватизації та оренди 
земельних ділянок за новим зе-
мельним законодавством. 

“З 12 лютого 2014 року внесено 
зміни до постанови Кабінету Міні-
стрів, набрав чинності новий по-
рядок реєстрації прав на нерухоме 
майно, в тому числі і на земельні 
ділянки, — сказав Володимир Га-
рагуц. — Відтак, визначено нову 
процедуру реєстрації прав. Щоб 
убезпечити себе і громаду, прошу 
звертатися за юридичною допо-
могою”.

— Більшість суб’єктів підприєм-
ницької діяльності свідомо зани-
жують ставки, хоча можуть плати-
ти більше, — зазначив голова 
Тернопільського обласного від-
ділення Всеукраїнської асоціа-
ції сільських і селищних рад, 
Байковецький сільський голова 
Анатолій Кулик. — Тому я глибо-
ко переконаний, що держава по-
винна підвищувати наповнюваність 
місцевих бюджетів, піднімаючи 
нижню планку, водночас, не об-
межуючи верхню. 

Також Анатолій Кулик оголосив 
учасникам круглого столу пропо-
зиції від імені Тернопільського об-
ласного відділення Всеукраїнської 
асоціації сільських і селищних рад 
до Кабінету Міністрів України що-
до ініціювання внесення змін до 
Земельного кодексу України. 

Продовження на 10 стор.

Безкоштовна юридична 
допомога територіальним 
громадам — реальність

Під час круглого столу (справа наліво) голова Тернопільського обласного відділення  
Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад Анатолій Кулик, заступник голови регіональної 

громадської організації “Перший аграрний кластер” Надія Мельник, юрисконсульти  
РГО “Перший аграрний кластер” Дмитро Бабічук і Володимир Гарагуц.

Участь у засіданні взяли представники органів місцевого  
самоврядування Тернопільського, Зборівського та Козівського районів.
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Знайомство зблизька ●

Байківці і байківчани

Сільські обрії ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

 
Як правило, працівники очо-
люваного Степаном Мацібор-
кою ТОВ  “Вікторія” рано 
розпочинають комплекс вес-
няних робіт. Правда, до ньо-
го ґрунтовно готуються за-
здалегідь. Понад тридцять 
років віддав Степан Васильо-
вич нелегкому хліборобсько-
му ремеслу, з них 14 років 
— керівник ТОВ “Вікторія”. З 
досвіду знає: “готуй воза 
взимку, а сани — влітку”.
 
Насіннєвий матеріал, мінераль-

ні добрива та відповідний запас 
пального й мастил придбали за-
вчасу. У перші зимові місяці пола-
годили й ще раз перевірили всю 
наявну посівну й ґрунтообробну 

техніку, спеціалісти провели діа-
гностику й технологічну наладку 
агрегатів. Минулорічної осені по-
вністю обгородили територію 
машинно-тракторного парку, ви-
робничих майстерень, на яких пе-
рекрили дах, токового господар-
ства. Всі ці роботи виконали міс-
цеві будівельники й механізатори, 
що не були зайняті на ремонтних 
роботах. Нині приємно глянути і 
пройтися цією територією.

— Упродовж 2013 року придба-
ли сучасної  імпортної та вітчизня-
ної техніки на 2 млн. грн.,  у тому 
числі потужний трактор “Джон-
Дір”, сучасні культиватори, опри-
скувачі, — розповів директор ТОВ 
“Вікторія” Богдан Заполух.

— Ми орендуємо 2200 гектарів 
землі у 600 пайовиків сіл Байківці, 
Шляхтинці, Жовтневе, Чернелів-
Руський, — каже генеральний ди-

ректор ТОВ “Вікторія” Степан Ма-
ціборка. — Торік власникам зе-
мельних часток видали по тонні 
зерна, не забули про малозабез-
печені категорії населення, яким 
також виділили по 2 ц  збіжжя. Не-
зважаючи на примхливе літо й до-
щову осінь, вчасно, з дотриман-
ням усіх агротехнічних вимог за-
робили у грунт високоякісне насін-
ня озимих культур еліти й першої 
репродукції. Посіяли 500 га пше-
ниці, 200 га ячменю, 280 га ріпаку. 
Озимі вийшли із зими  у доброму 
стані, усі посіви вчасно підживили. 
Уже посіяли 200 гектарів ярого яч-
меню сорту Себастьян. Сіємо со-
няшник, сою та кукурудзу. Насіння 
цих культур маємо, воно пройшло 
повну перевірку на кондиційність й 
схожість. 

 — Люди трудяться з ранку до 
вечора. Кожен знає своє місце, 

тому нікого не треба 
підганяти чи перевіряти. 
Всі працюють на совість, 
стараються швидше по-
сіяти ярий клин зерно-
вих і технічних культур, 
— каже головний агро-
ном байковецького гос-
подарства Микола Чу-
пило. 

Для Миколи Іванови-
ча це тридцять п’ята хлі-
боробська весна. Висо-
кокваліфікований спеці-
аліст у свій час закінчив 
Львівський сільськогос-
подарський інститут, в 
якому здобув спеціаль-
ність “вчений-агроном”, 
Харківську сільськогос-
подарську академію. 
Величезний теоретич-
ний багаж, поєднаний з 
набутим щоденним до-
свідом дає свої пози-
тивні результати. Нині у 
веденні рослинництва, 
його рентабельності та 
прибутковості ТОВ “Ві-

кторія” займає лі-
дируючі позиції не 
лише у Тернопіль-
ському районі, але 
й області. Завдяки 
високоврожайним 
сортам, передо-
вим технологіям, 
а грох імзахисту 
рослин, торік зер-
нових на круг зі-
брали понад 40 ц, 
кукурудзи у сухому 
зерні — понад 70 
ц. Хоча вже були 
роки, коли “коро-
лева полів” давала 
врожай 100 і біль-
ше центнерів кача-
нистої з гектара.  

На посівному 
лані розмовляємо 
з механізатором 
Володимиром Ге-
вусем, молодим 
агрономом Михай-
лом Костиком. Тут завершують за-
робляти у грунт насіння ячменю. 
Хлопці стараються, роблять все 
якісно й грамотно, зерно лягає у 
добре вироблену ріллю, яку трак-
тором Т-150 підготовив Володи-
мир Гевусь. На другому лані ми 
раді були вітати механізатора із 
40-річним стажем Володимира 
Муху. Пан Володимир за кермом 
нового американського трактора 
“ДжонДір”. Новеньку стерньову сі-
валку обслуговує механізатор 
Ярослав Білецький, а насіння й мі-
неральні добрива підвозить водій 
Ярослав Грушка. Приємно, що ни-
ні у Байківцях на весняному лані 
працюють молоді, але перспек-
тивні механізатори Володимир Во-
лянюк, Юрій Заполух, їхній настав-
ник — колишній депутат Терно-
пільської обласної ради Володи-
мир Муха. 

— Хоч ситуація у нашій державі 
зараз дуже напружена, але голо-
вне завдання селянина не лише 

захищати свою Вітчизну, але сіяти 
і вирощувати хліб, забезпечувати 
продовольчу безпеку України, — 
каже пан Володимир.

Для тих хто трудиться у полі, 
готують смачні обіди й вечері куха-
рі Ірина Чорна, Віра Лісова.   

 Зауважив, що основне правило 
Степана Маціборки — бути серед 
людей, організовувати їх на добрі 
справи. Йому, як і Богдану Запо-
луху, Байковецькому сільському 
голові Анатолію Кулику, притаман-
не шанобливе ставлення до лю-
дей, особливо похилого віку. Хоч 
би хто із стареньких до них не 
звернувся, хоч би з яким прохан-
ням прийшов, ніколи не відмов-
лять і продуктами харчуванням, 
зерном для домашньої живності, 
матеріальною допомогою, продо-
вольчими наборами до свят, і щи-
ро по-людськи поспілкуватися. 

Ось такі вони хлібороби і мудрі 
люди, що живуть та трудяться на 
байковецькій щедрій на врожаї і 
людську ласку землі.

Важка дорога до хліба

Механізатор Володимир Муха (зліва),  
водій Ярослав Грушка та молодий агроном Михайло Костик. 

Генеральний директор ТОВ “Вікторія”  
Степан Маціборка.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото з сімейного архіву  

Руслана КАСАРДИ. 

Є люди, залюблені у свою 
професію. Вони готові викла-
датись по повній задля досяг-
нення поставленої мети. Од-
ним із таких професіоналів є 
байківчанин, вчитель фізичної 
культури Байковецької і Шлях-
тинецької загальноосвітніх 
шкіл, тренер збірної Терно-
пільського району з футболу 
серед учнів загальноосвітніх 
шкіл І-ІІ ступенів, депутат Бай-
ковецької сільської ради Рус-
лан Касарда.  

— Руслане Степановичу, не-
щодавно Ви відзначали 40-річчя. 
Редакція “Подільського слова” 
приєднується до привітань. Роз-
кажіть, як відсвяткували день на-
родження. 

— В день іменин влаштував не-
величке свято для рідних і близьких. 
Хотілося зробити щось оригінальне, 
чого не було раніше, тому запросив 
гостей до одного з розважальних 
комплексів Тернополя. Відпочинок у 
колі рідні — найкраще свято. 

— Ви батько двох дітей. Яким 
бачите їхнє майбутнє?

— Донечка Алінка — першоклас-
ниця. Вона активна, цілеспрямова-
на дівчинка, відвідує заняття з пла-
вання в першій спортивній школі 
міста Тернополя. Я завжди ставлю 
їй за приклад олімпійську чемпіонку 
з плавання Яну Клочкову. 

Синові Максиму — 14 років, він 
навчається у 8 класі Байковецької 
школи. Вчиться добре, цього року 
непогано продемонстрував знання 
під час восьми предметних олімпі-
ад. Звісно, займається спортом. 
Тренується в Тернопільській район-
ній дитячо-юнацькій спортивній 

школі, бере активну участь у зма-
ганнях різних рівнів. Завдяки своїй 
наполегливості й старанням часто 
здобуває призові місця. Приміром, 
цього року виборов перше місце в 
змаганнях із шахів та шашок, які 
проводилися на базі Байковецької 
школи. Максим — моя “права рука”, 
допомагає у всьому. Він добре во-
лодіє комп’ютерними технологіями, 
тож у майбутньому планує обрати 
технічну спеціальність. Ми з дружи-
ною Любов’ю підтримуємо погляди 
і прагнення дітей. 

— Хто бере більшу участь у 
вихованні дітей — Ви чи дружи-
на? 

— Мабуть, усе-таки, дружина. Я 
все життя в спорті, який забирає 
немало часу. Доводиться їздити на 
змагання: і як учаснику, і як тренеру. 
Дружина це розуміє, підтримує ме-
не, бо ж саме на взаєморозумінні і 
базується сім’я. 

— Звідки у Вас захоплення 
спортом? 

— Ще з дитинства я більшу час-
тину вільного часу проводив на ста-
діоні. Завершив домашні справи — і 
на футбол. Спостерігав за грою 
тернопільської “Ниви”. В 1990-х во-
на виступала у вищому дивізіоні, 
показувала непогані результати. 
Словом, було з кого брати приклад. 
Свого часу під керівництвом трене-
ра Едуарда Станіславовича Яблон-
ського грав за дубль “Ниви”, час-
тенько забивав голи. Переконаний, 
що не я обрав професію, а профе-
сія обрала мене. 

— Як учитель, скажіть: що 
найважче в роботі з дітьми?

— Найважче, мабуть, спрямувати 
дитину до досягнення мети, знайти 
потрібну мотивацію. Сьогодні діти 
краще знають свої права, ніж 
обов’язки, тож учителю, перш за 
все, потрібно запастись терпінням і 
переконати учня, що задля втілення 

мрії недостатньо лише мріяти. Пе-
реконувати треба особистим при-
кладом, прикладами успішних лю-
дей. Так, шлях до успіху нелегкий, 
але лише здолавши труднощі, мож-
на сягнути висот. 

Розумію, що не всі можуть пе-
ребувати на однаковому рівні роз-
витку в спортивних дисциплінах. 
Намагаюсь щоразу акцентувати 
увагу учнів на здобутому результа-
ті, знайти стимул перемоги, пока-
зати, заради чого варто боротися. 
Переконливим стимулом є здобуті 
нагороди. Серед школярів регу-
лярно проводимо товариські зу-
стрічі, змагання. Нині серед моло-
ді особливою популярністю корис-
тується футбол. Планую розпочати 
в Тернопільському районі прове-
дення футбольних змагань серед 
дівчат. 

— Ви депутат Байковецької 
сільської ради. Які важливі спра-
ви виконуєте в рамках депутат-
ської діяльності? 

— Разом із байківчанами здій-
снюємо прибирання території се-
ла. Найближчим часом плануємо 
провести роботи з відновлення ди-
тячого майданчика на Русанівці. 
Ініціюємо оновлення старих елек-
троопор і дротів у Байківцях.   

 — Ви є керівником футболь-
ної команди “Сокіл” (Байківці). 
В минулому сезоні команда по-
сіла друге місце в другій лізі 
чемпіонату Тернопільського ра-
йону з футболу. Які завдання 
стоять перед командою на но-
вий сезон? 

— Підготовка до футбольного 
сезону, який стартує 4 травня ц. р., 
йде поступово. Підбираємо склад 
команди, цьогоріч  залучатимемо 
молодих гравців, а також гравців, 
які раніше виступали за ФК “Сокіл”. 
Нещодавно наша команда на пер-
шості області виборола “бронзу”, 

позаторік було 
“срібло”, на 
черзі  — “зо-
лото” (посмі-
хається). Та-
кож готуємося 
до Спортивних 
ігор сіл і се-
лищ Терно-
пільського ра-
йону, які що-
року організо-
вує сектор мо-
лоді і спорту 
Тернопільської 
райдержадмі-
н і с т р а ц і ї , 
фізкультурно-
спортивне то-
вариство “Ко-
лос”. Депутат-
ський корпус 
Байковецької 
сільської ради 
обрав для 
участі в зма-
ганнях із деся-
ти видів спор-
ту кращих спортсменів Байковець. 
Протягом березня-травня триває 
зональний етап змагань. Фінал ігор 
відбудеться в червні на стадіоні у 
Великих Гаях. Наразі у змаганнях із 
шахів вибороли ІІІ місце, із шашок 
— IV. Позаторік байківчани святку-
вали перемогу в Спортивних іграх 
сіл і селищ Тернопільського району. 
Як буде цього разу, покаже час.  

— За які футбольні команди 
вболіваєте? 

— Зараз мені найбільше імпонує 
гра дніпропетровського “Дніпра”. 
Подобається їхній стиль гри, при-
ємно, що в команді багато україн-
ських гравців, які виступають на 
високому рівні. Вважаю, якщо вони 
продовжуватимуть грати в такому ж 
дусі, досягнуть серйозних результа-
тів. Серед зарубіжних команд подо-

баються іспанські “Барселона” і 
“Реал” (Мадрид). Разом із сином 
підтримуємо тернопільські команди: 
ФК “Нива” і ФК “Тернопіль”. При-
ємно, що останнім часом обидва 
тернопільські клуби перебувають 
серед лідерів у своїх групах.

— І на завершення — розка-
жіть, як збираєтеся відсвяткува-
ти Великодні свята? 

— Великдень для мене — свято 
перш за все сімейне. Щороку ра-
зом із дітьми ходимо до плащаниці, 
святимо паску та інші смаколики 
Великоднього кошика. Недільного 
ранку йдемо до церкви на відправу. 
Активно долучаємося до Великодніх 
традицій. Якщо сприяє погода, во-
димо гаївки, радіючи Христовому 
Воскресінню. В інші дні Великодніх 
свят обов’язково навідуємося в гос-
ті до родичів. 

Руслан Касарда:  
“Лише здолавши труднощі, 

можна сягнути висот” 

Руслан Касарда з дружиною Любою, сином  
Максимом і донечкою Алінкою.
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Як годиться серед христи-
ян, 13 квітня, у Вербну не-
ділю зранечку байківчани 
принесли і освятили у міс-
цевому храмі лозу, а  
надвечір пройшли симво-
лічною Хресною дорогою 
Ісуса Христа.

Вербну неділю ще назива-
ють святом входу Господнього 
до Єрусалима. Згідно з Біблі-
єю, цього дня Ісус Христос уро-
чисто увійшов в місто. Люди 
встеляли Йому дорогу пальмо-
вими гілками, навіть власним 
одягом. На п’ятий день після 
цього Сина Божого розіп’яли 
на хресті… 

Вважається гріхом не піти на 
службу до церкви у Вербну не-
ділю. Повертаючись з храму, 
господарі садили кілька гілок 
верби, аби росла Богові на 
славу. Решту ставили на покуті 
під іконами. “Не я б’ю, верба 
б’є – за тиждень Великдень”, 
— примовляють у цей день. 

Освячені вербові гілочки ма-
ють світлу магічну силу. Вважа-
ється, вони бережуть здоров’я і 
спокій не тільки людей, а й охо-
роняють від злого домашніх 
тварин. “З дитинства пам’ятаю, 

що ще мої бабуся і дідусь освя-
ченими вербовими прутиками, 
щоб не чіплялася нечисть, що-
року 1 травня вперше виганяли 
на пасовище худобу”, — розпо-
вів нашому кореспонденту дяк 
храму святої Параскеви Серб-
ської Мар’ян Клос. Коли падав 
град, гілля лози виносили на 
вулицю, щоб негода зупинила-
ся. У Вербний тиждень не мож-
на сіяти городину, особливо 
столові буряки, бо будуть гір-
кими”.

Того дня байківчани про-
йшли чотирнадцять стацій від 
храму Пресвятої Євхаристії на 
масиві Русанівка до церкви 
святої Параскеви Сербської. 
Символічний хрест мали мож-
ливість нести учасники всіх 
спільнот та об’єднань, пред-
ставники сільської ради, дитя-
чого садка “Метелик”, байків-
чани від наймолодших школя-
рів до жителів старшого поко-
ління. Процесія супроводжува-
лася духовною музикою та ре-
лігійними піснями.

У той час погода хоч і не бу-
ла сонячною, втім, не допікала 
пронизливим вітром і холодом, 
які панували напередодні. Тре-
ба віддати належне організа-
торському хисту місцевого свя-
щеника о. Віталія Дзюби. Зда-
валося, він говорить з молоддю 

без слів. Того дня без діла не 
залишився ніхто. Молоді люди 
взяли на себе всі обов’язки під 
час розважань Хресної дороги. 
Одні несли та вчасно вмикали 
звукову апаратуру для відтво-
рення спеціальної духовної му-
зики, інші співали релігійних 
пісень, по черзі молоді байків-
чани зачитували сумні сторінки 
історії героїв Небесної сотні, 
які доповнювалися таблицями з 
фотографіями загиблих під час 
Євромайдану. Ведучою була 
Надія Шуль. Наталя Яськевич 
вела фотозйомку процесії. 
Окремі стації розташували біля 
сакральних споруд, які вста-
новлені на подвір’ях байківчан. 

Пам’ятаймо, хрест супрово-
джує людину протягом цілого 
життя. Через Хресну дорогу 
Спасителя вона пізнає Його 
справжню вартість і терпіння. 
Нехай Боже Слово запалить у 
серцях кожного з нас бажання 
іти за Христом тоді, коли нам 
добре, і тоді, коли Ісус заохо-
чує нас нести з Ним хрести 
сьогодення. І як закликав відо-
мий український класик Олесь 
Гончар, бережімо собори на-
ших душ, співвітчизники!

Більше фото з події ди-
віться на сторінці “Байківці і  
байківчани” у мережі 
“Facebook”.

“Собори душ  
своїх бережіть”

Хресний хід у селі Байківці, 13 квітня 2014 року.

Розважання про страсті Христові біля однієї зі стацій.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

10 квітня на стадіоні села 
Байківці відбувся фінальний 
етап змагань з футболу. Фут-
больні баталії пройшли в 
рамках XVIII Спортивних ігор 
учнівської молоді Тернопіль-
ського району 2013-2014 на-
вчального року серед команд 
загальноосвітніх шкіл І-ІІ сту-
пенів, які щорічно проводять-
ся сектором молоді та спор-
ту спільно з відділом освіти 
Тернопільської РДА. 

У змаганнях взяли участь 5 ко-
манд: Дичківської ЗОШ І-ІІ ст. 
(тренер Юрій Гулько), Плотицької 
ЗОШ І-ІІ ст. (тренер Мирон Захар-
ків), Петриківської ЗОШ І-ІІ ст. 
(тренер Володимир Васильцьо), 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. (тренер 
Руслан Касарда) і Грабовецької 

школи (тренер Петро Рогатин-
ський). 

Учасників змагань розподілили 
на дві підгрупи. До І підгрупи 
ввійшли команди Плотицької і 
Грабівецької шкіл; до ІІ підгрупи 
– Дичківської, Петриківської та 
Байковецької. Лідери кожної із 
підгруп змагалися між собою за 
1-2 місце, команди, які посіли 
другі сходинки, – за 3-4. В матчі 
за перше місце учні Плотицької 
школи здолали команду з с. Пе-
триків з рахунком 6:0. “Бронзу” 
вибороли юні футболісти Байко-
вецької школи, які здолали ко-
манду грабовецьких школярів із 
мінімальним рахунком – 1:0. 
Команди-призерів нагороджено 
грамотами, команду-переможця 
– кубком. Кращим бомбардиром 
змагань із 8 голами став восьми-
класник Плотицької школи Олег 
Боднар. 

Свято футболу  
в Байківцях

Атрибути села ●

Юні футболісти села Байківці із завідувачем сектору молоді  
та спорту Тернопільської РДА Василем Заторським  

(крайній праворуч) і тренером команди Русланом Касардою. 

Продовження.
Початок на 9 стор.

Пропозиції визначені у наступ-
них пунктах:

1. Внести зміни до Земельно-
го кодексу щодо надання права 
розпоряджатися землями поза 
межами населеного пункту орга-
нам місцевого самоврядування 
або за погодженням з територі-
альною громадою.

2.  Внести зміни до чинного 
законодавства, а саме:  Закону 
України “Про оренду землі”, “Про 
плату за землю” щодо впрова-
дження  норми мінімального роз-
міру орендної плати за землі то-
варного сільськогосподарського 
виробництва у розмірі не менше 
4% від нормативної грошової 
оцінки землі і встановлення не 
менше 1% відрахувань до місце-
вих бюджетів на соціальний роз-
виток населених пунктів.  

3. Зміна цільового призначен-
ня земельних ділянок “в межах” 
та “за межами” населеного пунк-
ту повинна здійснюватись тільки 
за згодою чи з дозволу органу 
місцевого самоврядування.

4. Ініціювати у законодавчому 
полі виготовлення генеральних 
планів населених пунктів та схем 
розвитку сільських територій до-
таційних сільських, селищних рад 
за кошти державного бюджету.

5. Максимально спростити 
процедуру оформлення або пе-
редати на початковому етапі 
сільським радам безпосередньо 
на місцях договорів оренди зе-
мельних ділянок для залучення 
приватних підприємців та інших 

суб’єктів господарювання (без 
аукціону) або якщо з торгами, 
тобто на основі конкурентності 
та приорітетності, за максималь-
но спрощеною процедурою та в 
найкоротший термін (до одного 
місяця). 

6. Дозволити місцевим тери-
торіальним громадам до часу 
отримання спадкоємцями доку-
ментів на земельні паї приймати 
рішення щодо тимчасового ви-
користання вищевказаної землі 
землекористувачами. 

7. Врегулювати питання 
нормативно-грошової оцінки зе-
мель у межах сільської, селищної 
ради.

8. Розробити проект Закону 
України “Про розробку проекту 
встановлення меж сільських та 
селищних населених пунктів”.

9. Пропонуємо внести зміни 
до законодавства щодо сплати 
50% лісового доходу в місцеві 
бюджети за місцем розташуван-
ня лісових ділянок незалежно від 
форми власності лісогосподар-
ського підприємства та місця йо-
го реєстрації. 

10. Передати безгоспні поле-
захисні лісосмуги спеціалізова-
ним лісовим господарствам (ліс-
госпам) або органам місцевого 
самоврядування. 

Зв’язатися з фахівцями регіо-
нальної громадської організації 
“Перший аграрний кластер” 
можна за телефонами: головний 
офіс — (050) 374-97-98. Тел. га-
рячої лінії – (0372) 908-905. Тел. 
юриста офісу, який обслуговує 
Тернопільську область, – (067) 
675-72-85.

Безкоштовна юридична 
допомога 

територіальним 
громадам — реальність

Партнерство ●
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Біографічна довідка. Михай-
ло Дребот — старший дільнич-
ний інспектор із тридцятиріч-
ним стажем, нині — підполков-
ник у відставці, працював май-
же у кожному селі Тернопіль-
ського району. Народився 9 
листопада 1951 року у смт. Ве-
лика Березовиця. Після закін-
чення Тернопільської сeредньої 
школи № 8 проходив строкову 
службу у танкових військах у 
містах Чернівці, Хмельницький, 
Новгород Волинський. У 1976 
році закінчив технікум механі-
зації та електрифікації сіль-
ського господарства у Стрию. 
Деякий час працював за спеці-
альністю на Тернопільському 
бавовняному комбінаті. А неза-
баром за направленням всту-
пив на службу в органи вну-
трішніх справ. У 1985 році за-
кінчив  Івано-Франківську шко-
лу міліції. З 1978 по 2003 – 
старший дільничний інспектор 
Тернопільського РВ УМВС у 
Тернопільській області. За 
сумлінну роботу нагороджений 
двадцятьма меда-
лями, орденом “За 
мужність”.

— Михайле Рома-
новичу, Ви майже 
тридцять років життя 
віддали праці в мілі-
ції. Яке Ваше став-
лення до погромів, 
які вчинено у примі-
щення обласної та 
міської міліції, про-
куратури, суду?

— Як почали! (усмі-
хається). До будь-яких 
розбоїв моє ставлення 
негативне. Те, що лю-
ди знищили, пропало 
назавжди, і від того 
ніхто багатшим не 
став. У вогні згоріли 
матеріальні цінності, 
автомашини, які так 
потрібні кожному мілі-
ціонерові для опера-
тивної роботи. Знище-
но документацію. З 
іншого боку, десь гли-
боко в душі розумію, 
— стільки несправед-
ливості люди десятиліттями за-
знали від міліції, непорядних суд-
дів, прокурорів. Таким чином, на-
певне, вилився всенародний гнів. 
Я співчуваю, але засуджую такі 
дії. Мій син Роман від самого по-
чатку  і до 21 лютого перебував у 
Києві на Євромайдані, але таких 
дій не вчиняв та не підтримував. 
А нині, коли над Україною нави-
сла небезпека втрати сувереніте-
ту, разом зі мною записався у 
добровольці у разі воєнних дій з 
боку Росії.   

— Районний відділ міліції не 
палили.

— Наша міліція не брала участі 
в арештах демонстрантів, не за-
стосовувала сили проти мирних 
мітингувальників.

— А Ви самі чинили неспра-
ведливість, беззаконня, коли 
працювали дільничним інспек-
тором?

— Коли б сказав, що робив усе 
правильно, напевне, злукавив би. 
Коли і намагався чинити все по 
совісті, то закони не завжди до-
зволяли та і не дозволяють це 
робити. Для прикладу, виходить 
“зверху” якась чергова постанова 
(щодо боротьби з алкоголізмом, 
хуліганством, самогоноварінням) і 
доводять тобі показники. Якщо 
ти, по-простому кажучи, не за-
тримаєш за місяць стільки-то по-
рушників, то не відповідаєш за-
йманій посаді, тобто нічого не 
робиш. Я завжди розумів, що 
можна запланувати виробництво 
зерна, молока, м’яса, видобуток 
копалин чи щось інше. Але хто і 

коли придумав заплановувати на-
перед кількість затриманих у 
нeтверезому стані, наркоманів, 
порушників громадського поряд-
ку?  Видно, так було і десятиліття, 
і століття. Недаремно ж  з’явилося 
прислів’я: “Від суми і тюрми не 
зарікайся”. Але не маю на своїй 
совісті несправедливості, нелюд-
ського ставлення навіть до зло-
чинця. Так само мені ніколи у 
роботі не подобалась, на мою 
думку, велика паперова діяль-
ність. Замість написання сотень 
нікому непотрібних талмудів кра-
ще було б працівникові міліції ви-
їжджати на зустрічі з людьми, за-
йматися профілактикою. Папери, 
точніше, їх надмірна кількість – це 
зло.

— Професія міліціонера Вас 
завжди приваблювала?

— З дитинства бачив себе вій-
ськовим. У свій час ми з другом 
Борисом Грициним подали доку-
менти у Ленінградське вище учи-
лище підводників. І, напевне, ни-
ми б і стали. Але випадково зу-
стрілися з один бувалим чолові-

ком, який розповів про справжнє 
життя підводників, і наша роман-
тика розвіялась, як дим. Все-таки 
хотілося більшу частину року ба-
чити над головою сонце, а не си-
діти десь на дні моря чи океану у 
металічній посудині.

— Вас колись називали ра-
йонним Катані. Як ви гадаєте, 
чому?

— У 80-х роках минулого сто-
ліття на екрани вийшов серіал 
“Спрут” про сицилійську мафію, у 
якому головний герой поліцей-
ський комісар Корадо Катані — 
борець за справедливість до кін-
ця. Не вважаю себе ні зовні, ні 
чимось іншим подібним на актора 
Мікеле Плачидо, але чогось і лю-
ди в селах, і на роботі мене так 
жартома називали. Може тому, 
що інколи вдавалося розкривати 
тяжкі злочини? Не знаю.

— А в районі були такі?
— На жаль, були вбивства, по-

грабування з розбоєм, нанесення 
тяжких тілесних ушкоджень, різ-
ного роду хуліганства. Навіть у 
наші села, де багато церков, і лю-
ди вірять у Бога, приходило таке 
зло, як наркоманія. 

—  Багато гумористичних іс-
торій, анекдотів люди приду-
мували про боротьбу міліції з 
самогоноварінням.

— Хоч це було давно, але до-
бре пам’ятаю славнозвісний указ 
Горбачова від 20 травня 1985 ро-
ку про боротьбу з пиятикою. Зно-
ву ж потрібні були показники. То 
міліціонери, бувало, у селах засі-
дали, а коли люди вночі починали 

варити само-
гон, ловили їх 
на гарячому. 
Це, звичайно ж, 
нікому не подо-
балось. Знає-
мо, що “завдя-
ки” цьому го-
резвісному ука-
зу стільки було 
винищено ви-
ноградників на 
Кавказі, в Кри-
му, Молдавії. 
Та й багато не-
винних по-
страждало. Але 
коли приїжджа-
ло начальство 
на перевірку, 
то після так 
званої “урочис-
тої” частини 
бажали випити 
не магазинної, 
а саме  “сіль-
ської” горілки.

— А Вам не 
жаль було лю-

дей, які внаслідок їхньої зло-
чинної і Вашої оперативної ді-
яльності змушені були сідати 
за ґрати?

— Якщо це стосувалося тяжких 
злочинів, то ні. Хоч довго працю-
вав у міліції і різне бачив у своїй 
практиці, проте завжди важко бу-
ло відправляти на лаву підсудних 
малолітніх злочинців. Пам’ятаєте 
вислів Жеглова з фільму “Місце 
зустрічі змінити не можна” – по-
карання без вини не буває. Це 
правда. Які б не були несправед-
ливі закони чи розвій бюрократії, 
людина, яка себе поводила гідно, 
у руки міліції ніколи не потрапля-
ла. У мене був, якщо так можна 
висловитись, мій улюблений ре-
цидивіст. Він нині вже покійний. 
Чоловік ніби і непоганий від при-
роди, навіть добрий. Але любив 
вкрасти. Тільки відсидів термін –  
одразу пішов і вкрав “по-дрібному” 
чи “великому” та знову сідав. Але 
зла він на мене не тримав. Ми 
переписувались, коли він сидів у 
тюрмі, я  рихтував і відправляв 
для нього посилки, сигарети, йо-
го улюблене сало. От такі спра-
ви.

— Коли прийшов час піти на 
пенсію, Ви роботу в міліції не 
покинули?

— Про себе можу сказати: 
скільки літ на пенсії, але на пенсії 
так і не був. Працював в охороні 
на підприємствах та інших поса-
дах. Поки маю можливість, хо-
четься  бути корисним. З міліцією 
не пориваю зв’язків у тому розу-
мінні, що очолив районну раду 

ветеранів УМВС. Як би гірко це 
не звучало, але чомусь такий за-
кон життя: людина потрібна, поки 
молода. Коли виходить на пенсію, 
про неї забувають. А це, вважаю, 
несправедливо. Якщо держава, 
суспільство не може подбати про 
колишніх міліціонерів, вони пови-
нні зробити це самі. Тому ніколи 
не забуваємо про дні народжен-
ня, ювілейні дати наших ветера-
нів. Приходимо до них на День 
Перемоги. Допомагаємо матері-
ально у складних життєвих обста-
винах. Також намагаємося хоч ін-
коли зателефонувати до кожного 
з них, поцікавитись, як людина 
живе, що у неї нового. Дуже сум-
но, коли хтось помирає. Але за-
кони життя ми не змінимо. Не раз 
намагався звертатись по допомо-
гу до влади чи підприємців, але 
даремно. Тож наші проблеми та 
біди – лише наші.

— А маєте заняття для душі?
— Мене завжди захоплювали 

книги, полювання, риболовля.
— А можете чимось похвали-

тись?
— Можу, але не буду. Люди і 

так не дуже довіряють історіям 
мисливців та рибалок. А якщо б 
ви і захотіли описати мої пригоди 
на цьому поприщі, запевняю, га-
зетного номера не вистарчило б.

— Які якості найбільше ціну-
єте в людях, і чого їм ніколи б 
не пробачили?

— Ціную порядність, людяність, 
не терплю зради та підлості. 

— Кажуть, люди в погонах не 
зауважують, коли виростають 
їхні діти, бо через напружений 
ритм праці не встигають пиль-
нувати сім’ю.

— Для мене сім’я – це святе, і 
завжди була на першому місці. 
Моя робота ніколи не була про-
стою та забирала багато сил. Але 
час на виховання знаходив, брав 
дітей на прогулянки до лісу, пар-
ку, кафе, відвідували театр, цирк. 
У те, що у свій час вкладав, — ді-
тей — маю гарну віддачу. У мене 
дуже хороші, люблячі та уважні ді-
ти. Минулого року переніс дві не-
прості операції, то вони біля мене 
і днювали, і ночували. Мої два си-
ни та дві дочки подарували  
п’ятеро внуків, яких обожнюю. 
Тож, не варто нарікати про зайня-
тість, коли йдеться про дітей. 

— А хтось із них пішов по  
Ваших слідах?

— Ніхто, але вісімнадцятирічна 
внучка Таня нині навчається на 
слідчому відділенні Львівського 
університету внутрішніх справ. Де 
не сподівалися, там дочекалися.  

Галина ЮРСА. 
Фото з архіву  

Михайла ДРЕБОТА.

Михайло Дребот:  
“Робота – річ 

важлива, та сім’я – 
все ж, головне...”

Онука Тетяна продовжила торувати стезю свого 
дідуся Михайла Дребота – служитиме в міліції,  

а Катруся ще думає (м. Львів, 2013 р.).

Михайло Дребот під час проходження строкової військової  
служби разом з найріднішими людьми – матір’ю Богданою  

та батьком Романом, м. Чернівці, 1970 рік.

Колектив До-
вжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з 45-річчям 
заступника ди-
ректора з 
н а в ч а л ь н о -
виховної роботи 
Олену Данилівну 
ТВЕРДОХЛІБ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

Педагогічний колектив Вели-
коберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст. 
щиросердечно вітає з днем на-
родження вчителя хімії Наталю 
Мирославівну ПРОЦІВ.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

Педагогічний і трудовий ко-
лективи Лучківської ЗОШ І-ІІ сту-
пенів щиросердечно вітає з юві-
леєм вчителя української мови 
та літератури, директора школи 
Марію Євгенівну МИГАС.

За роком рік життя невпинно лине,

Дарує весен веселковий час,

У цю прекрасну ювілейну днину

Вітання щирі Ви прийміть від нас.     

Нехай для Вас квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі Ваші мрії

І доля посилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості, надії.

Щиро вітаємо з ювілеєм ди-
ректора Лучківської ЗОШ І-ІІ 
ступенів Марію Євгенівну  
МИГАС. 

На килимі життя, немов чарівна м’ята,

Розквітла Ваша ювілейна дата,

Хай квіт життя повік не одцвітає,

Нехай добро щоднини прибуває.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Ісус Христос з небес благословляє,

Нехай в душі панує доброта

На щедрі щастям, многії літа!

З повагою — учні Лучківської 
ЗОШ І-ІІ ступенів.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження  
соціального працівника Марію 
Михайлівну БИРДУ, робітника 
з  комплексного обслуговування 
Сергія Васильовича ШКОРО-
ПАРА та соціальних  робітників 
Надію Іванівну ПИРЗУ з с. Жов-
тневе, Ірину Михайлівну КРИ-
ЦАК з смт. Великі Бірки, Ольгу 
Іванівну ПІГОВСЬКУ з с. Драга-
нівка Галину Омелянівну ІЛИК 
з с. Малий Ходачків. 

Від Бога – здоров’я, від людей – 

шани,

В серці – спокою, життєвої відваги, 

Робити добро і вершин досягати,

Сяяти красою, мов квіти весни,

У долі – багатства, достатку, добра

На многії і благії літа!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутатів Великобере-
зовицької селищної ради Ірину  
Володимирівну ВАВРИНЮК, 
Володимира Романовича  
СТОДОЛУ.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, члени виконкому.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження 
педагога-організатора Ірину  
Петрівну ВАСИЛИК.

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди.

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.
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ПРОДАМ
* комбайн “Нива” в робочому 

стані. 099-193-49-36. 
* корову, 5 років, тільна 7 міся-

ців, ціна договірна. Тел. 49-64-59.
* котел КЧМ-5 б/к Тел. 49-02-

36, 067-898-50-88.
* шифер 70шт. ціна 70 грн. за 

шт. Тел. 49-02-36, 067-898-50-88.
* труби металеві діаметром 25-

50 мм. Тел. 49-02-36, 067-898-50-
88.

* індичі яйця. Тел. 068-246-
76-14.

* кахель, камін, на комин — 
верх, сейф. Тел. (096) 903-37-81.

* верстат деревообробний, 
гимблярка-циркулярка-фрези, 3 
кВт, новий; дубові вхідні двері 
110х220 см, нові. Тел. (096) 903-
37-81.

* котли на тверде паливо від 
100 до 600 м2, парогенератор, бур-
жуйку. Тел.: 49-65-20, 067-267-64-
95, 096-493-23-34.

* торгове приміщення. Тел. 
(096) 34-64-398.

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к.с.), трактори (від 
12 к.с.), мототрактори, двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання, гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-
шевше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 49-
30-00, (098) 259-19-58.

* нові дубові вхідні двері, сейф,  
камін, на комин — верх (нерж.). 
Тел. (096) 903-37-81.

*продаю на грубку комплект ка-
хелю (1000 грн.), камін чавунний. 
Тел. (096) 903-37-81.

* пшеницю. Тел.: 097-317-
15-23.

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 6 
місць, двох дверний, кузов з мета-
левою обивкою. Ціна договірна. 
Тел 49-32-81, 067-38-14-441.

* гараж металевий, окремий, 
для магазину або складу. (098) 04-
01-519.

* музичний центр з колонками 
“Радіотехніка”. Тел. 26-19-22.

* котел КЧМ-5 (новий). Тел. 26-
19-22.

* пісок, гравій, декоративний та 
будівельний камінь. Тел. (098) 057-
93-61, 52-13-75.

* автомобіль “САЗ 3507”, 
1987 р. в. у хорошому стані. Ці-
на договірна. Тел. (096) 137-70-
60.

* стрижу безкоштовно під на-
глядом перукаря. Наталя. (096) 
642-13-36.

* автомобіль “Шевроле Авео” — 
на виплату від 995 грн./місяць. 
Пенсіонерам та пільговикам — 
знижка. Тел. (097) 887-48-36, Ве-
роніка.

* продаються музичні колон-
ки (електровойси), 2 шт. по 
1000 Вт. Підсилювач “Фонік”. 
Ціна 7500  грн. Тел. 0971599714. 
Володимир.

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи во-
дозабору. Консультації з уста-
новки, заміри, доставка. Тел. 
(097) 473-51-37.

* продам обігрівачі, холодиль-
ники, морозильники, газові плити, 
порохотяги, цифрову техніку та 
оргтехніку. Гарантія, доставка. 
Тел.: 43-38-44; 43-43-23.

* продаю вікна, двері метало-
пластикові, дерев’яні, металеві 
ворота, захисні ролети, паркет, 
меблі. Низькі ціни. Тел.: (0352) 
52-42-39.

* декоративну бетонну огорожу, 
тротуарну плитку, паркет  
дубовий. Найнижчі ціни, тел.: 51-
38-26, (093) 108-18-73, (097) 936-
95-65.

КУПЛЮ
* газову плиту 4-камфорну.  Тел. 

067-366-15-69.

ПОСЛУГИ
* здійснюємо вантажні пере-

везення, вивіз будівельного 
сміття об’ємом 1,5-2 т. Недоро-
го. Контактний телефон: (098) 
97-32-880.

* перевезення пасажирські бу-
сом в Августов (Польща). 067-728-
25-32.

* виготовляю печі для саун. Тел. 
(096) 903-37-81.

* репетиторство з англійської та 
польської мов. Тел. (097) 491-58-
41.

* гроші готівкою на всі випад-
ки життя. ТОКС “Аверс” (Св. 
А01 №441153) Тел.: (0352) 52-
81-38,  (067) 354-71-48.

* торти на замовлення для уро-
чистих подій (весілля, день наро-
дження, хрестини тощо). (067) 366-
15-69.

* виконуємо сантехнічні і газо-
зварювальні роботи різної склад-
ності. Послуги: встановлення водо-
нагрівачів, пральних машин, кон-
диціонерів, лічильників; заміна сто-
яків, водопроводу, каналізації, опа-
лення. Пенсіонерам та учасникам 
Великої Вітчизняної війни — зниж-
ки. Тел. (097)14-86-723.

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплення: 
пінопласт, вата — 35-40 грн./м2; 
підвісні стелі — 50-70 грн./м2; шпа-
клівка — 20-25 грн./м2, “короїд”, 
“баранек” — 25-30 грн./м2; на-
бриск, драп в кольорі — 20-25 грн./

м2. Власне риштування, підсобни-
ки, без обідів. Тел.: 25-25-86, 098-
531-95-46.

* здаються в оренду продо-
вольчі місця: бакалія, вода, ово-
чі, фрукти за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Нечая, 25, ринок 
“Темза”. Тел.: 25-87-20, 050-
377-12-36.

*л і к у вально -оздоровчий  
масаж (медовий, антицелюлітний). 
Перший сеанс — безкоштовний. 
Мирослав, тел. 097-867-52-79.

* безкоштовні консультації що-
до законодавства інших країн. Вул. 
Живова, 11, офіс 503, тел.: 067-
254-95-06, 095-037-80-89, 097-
206-89-10.

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей). 
097-96-86-413, 095-64-03-266.

* фотозйомка урочистих та 
інших подій вашого життя. Не-
дорого, виїзд у села, запис на 
DVD, монтаж фотокліпів. Тел. 
(0352) 54-11-93 (цілодобово).

* штукатурка, стяжка, шпаклю-
вання та фарбування, супутні ре-
монтні роботи. Ремонт квартир та 
офісів. Тел. (097) 90-89-170.

* здам в оренду відбійні молот-
ки, бетонозмішувачі, риштування, 

перфоратор. Доставка. Тел.: (050) 
967-26-00, (097) 311-41-43.

*весільна фотозйомка, тел. 
(068) 515-86-17, (0352) 54-39-
49. Ірина.

* весільна фотозйомка. Тел.: 
(097) 611-18-79, 49-26-73 (Іван).

* високоякісно лакуємо столярні 
вироби, терміново. Тел.: (067) 350-
66-21 (Василь), (096) 813-88-93 
(Володимир).

* весільний, святковий, вечір-
ній макіяж, розпис обличчя, на-
рощення вій, стрази, боді-арт. 
Тел. (067) 313-58-58.

* євроремонт “під ключ”.  
Плитка, шпаклювання, побілка, ар-
ки, кольорова штукатурка,  стяжка, 
гіпсокартон. Тел. (0352) 43-65-63. 

* встановлення сантехніки, ка-
налізації, водогону, заміна ванн, 
унітазів, плитка. Тел.: 28-24-12, 
(098) 265-42-27. 

Справи приватні ●

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова", треба 
заповнити купон і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год.  

Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

Рубрики:
1. Куплю
2. Продам
3. Послуги
4. Вважати недійсним

Розіграш 
№766
від 13.04.2014 р.
Кульки — 52, 46, 

59, 56, 37, 43, 38, 
25, 60, 36, 29, 18, 
32, 19, 30, 51, 22, 

63, 6, 13, 58, 27, 24, 40, 66, 5, 
61.

Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не 

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 2 грав-

ці — 113 924 грн.
3 лінії у 3 полях — 28 гравців 

— 5 918 грн.
2 лінії у 2 полях — 2 705 грав-

ців — 22 грн.
2 лінії — 550  гравців — 150 

грн.
1 лінія — 71 023 гравці —  

7 грн. 
Бiлет № 0739642 — Київське.
Бiлет № 0033021 — Київське.

Розіграш
№1359
від 16.04.2014 р.
Лототрон А.
Набір кульок: №1.
Виграшні номе-

ри: 31, 20, 32, 28, 23, 36.
6 номерів — не виграно.
5 номерів —  не виграно.
4 номери — 27 гравців — 

579 грн.
3 номери — 859 гравців —  

31 грн.
2 номери — 8146 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1318
від 16.04.2014 р.
Виграшні номе-

ри: 18, 16, 20, 39, 
15, 37.

Мегакулька — 9.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не вигра-

но.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 1 гравець — 40 768 

грн.
4 номери — 147 гравців —  

253 грн.
3 номери — 2 535 гравців — 

24 грн.
5+ Мегакулька — 501 гравець 

— 48 грн.
4+ Мегакулька — 29 гравців — 

506 грн. 
3+Мегакулька — 345 гравців — 

50 грн.

Грайте і вигравайте ●Податкові новини ●

Охоронне підприємство 
приймає на роботу вахтовим 
методом охоронців-водіїв. 
Зарплатня від 2000 грн.,  
харчування, проживання та 
проїзд за рахунок організації. 
Тел.: 093-688-46-09, 098-153-
48-50, 099-508-13-89.

Ви звертаєтесь – 
податкова інспекція 
реагує на ваші заяви 

Робота із зверненнями грома-
дян – важлива складова у діяль-
ності податкової інспекції. Саме у 
такий спосіб забезпечується зво-
ротний зв’язок із громадськістю. 
Розгляд та опрацювання звернень 
громадян (пропозиції, заяви, скар-
ги) Тернопільською ОДПІ ГУ Міндо-
ходів у Тернопільській області здій-
снюється відповідно до Закону 
України «Про звернення громадян» 
від 02.10. 1996 №363. Громадяни 
мають право звертатись як у пись-
мовій формі, так і усно, зокрема, 
під час особистого прийому гро-
мадян. 

У січні-березні 2014 року до по-
даткової інспекції надійшло 13 
письмових звернень громадян, це 
на 5 заяв менше, ніж за відповід-
ний період минулого року. На сьо-
годнішній день на 11 звернень на-
дані письмові відповіді, на два 
звернення – термін виконання не 
настав. Також надійшла одна ко-
лективна заява, в якій піднімається 
питання щодо ухилення від сплати 
податків приватного підприємця. 
На зазначену заяву своєчасно на-
дана відповідь. Із заявами грома-
дяни звертались з таких питань: 
ухилення від сплати податків – 8 
заяв, контрольно-перевірочна ро-
бота – 4 заяви тощо. 

Як зазначив начальник відділу 

обслуговування платників податків 
Василь Ілліч Карпа, надіслані звер-
нення своєчасно передані на ви-
конання і розглядаються згідно з 
чинним законодавством. Також 
систематично проводиться аналіз 
звернень громадян. 

Цікавитесь 
інформацією про 

свої доходи? 
Звертайтесь у 

податкову інспекцію
З метою заповнення декларації 

про майновий стан і доходи фізич-
на особа може звернутися до 
контролюючого органу за своїм 
місцем проживання, місцем отри-
мання доходів або за місцезнахо-
дженням іншого об’єкта оподатку-
вання для отримання відомостей 
про суми отриманих доходів. Цен-
тральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування та ре-
алізовує державну податкову і мит-
ну політику, формує та веде Дер-
жавний реєстр фізичних осіб – 
платників податків. 

До інформаційної бази Дер-
жавного реєстру включаються такі 
дані про фізичних осіб: джерела 
отримання доходів, об’єкти опо-
даткування, сума нарахованих та/
або отриманих доходів, сума на-
рахованих та/або сплачених по-
датків, інформація про податкову 
знижку та податкові пільги платни-
ка податків. 

Для отримання відомостей про 
себе з Державного реєстру фізич-
них осіб – платників податків фі-
зична особа звертається особисто 
або через уповноважену особу. 
Для цього необхідно подати доку-
мент, що посвідчує особу, та заяву 
встановленого зразка. У разі по-
дання заяви уповноваженою осо-
бою, необхідно пред’явити довіре-
ність, засвідчену в нотаріальному 
порядку, на отримання відомостей 
про джерела доходів або доходи 
та її копію, а також оригінал та ко-
пію документа, що посвідчує особу 
такого представника. Контролюю-
чий орган протягом п’яти робочих 
днів з дня звернення фізичної осо-
би надає відомості з Державного 
реєстру. 

Фізичні особи, які не мають по-
стійного місця проживання в Укра-
їні або тимчасово перебувають за 
межами населеного пункту прожи-
вання, отримання доходів, місцез-
находження іншого об’єкта опо-
даткування, можуть звернутися за 
отриманням відомостей з Держав-
ного реєстру до будь-якого контр-
олюючого органу. У такому разі 
строк видачі відомостей може бути 
продовжено до десяти робочих 
днів. 

Порядок отримання відомостей 
з Державного реєстру регламенту-
ється розділом X Положення про 
реєстрацію фізичних осіб у Дер-
жавному реєстрі фізичних осіб-
платників податків, затвердженого 
Наказом Міністерства доходів і 

зборів України 10.12.2013 №779, 
зареєстрованим в Міністерстві юс-
тиції України 26.12.2013 за 
№2211/24743. 

Про зміну посадових 
осіб підприємства 

повідомляйте вчасно
Платники податків – юридичні 

особи та їх відокремлені підрозді-
ли зобов’язані подати контролюю-
чому органу відомості стосовно 
осіб, відповідальних за ведення 
бухгалтерського та податкового 
обліку юридичної особи, її відо-
кремлених підрозділів, у 10-денний 
строк з дня взяття на облік чи ви-
никнення змін в облікових даних 
платників. Для цього необхідно по-
дати заяву встановленої форми 
1ОПП за місцем реєстрації.

У разі неподання зазначених ві-
домостей контролюючому органу 
до суб’єктів господарювання за-
стосовується штраф у розмірі 510 
гривень. Відповідно до ст.171 По-
даткового кодексу України, у ви-
падку не усунення таких порушень 
або допущення повторного анало-
гічного правопорушення протягом 
року застосовується штраф у дво-
кратному розмірі.      

 
За матеріалами інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 
ГУ Міндоходів у Тернопільській 

області.

Останнім часом в інформа-
ційному просторі поширю-
ються повідомлення про за-
ходи іноземних держав, спря-
мовані на спрощення порядку 
отримання громадянами 
України іноземного грома-
дянства.
 
У зв’язку з цим Державна мігра-

ційна служба України інформує 
громадян про основні положення 
законодавства України та правові 
наслідки набуття громадянами 

України іноземного громадянства. 
Стаття 2 Закону України “Про гро-
мадянство України” визначає, що у 
випадку, якщо громадянин України 
набув громадянство (підданство) 
іншої держави або держав, то у 
правових відносинах з Україною 
він визнається лише громадяни-
ном України. Закон також визначає 
підстави та порядок набуття та 
припинення громадянства України. 
Громадянство України припиняєть-
ся, зокрема, внаслідок його втрати 
(стаття 17 Закону).

Однією з підстав для оформ-
лення втрати громадянства Украї-
ни відповідно до статті 19 Закону є 
добровільне набуття громадяни-
ном України громадянства іншої 
держави, якщо на момент такого 
набуття він досяг повноліття.

Відповідно до статті 20 Закону, 
громадянин України, щодо якого 
оформляється втрата громадян-
ства, до видання указу Президента 
України про припинення громадян-
ства України користується всіма 
правами і несе всі обов’язки гро-

мадянина України. Таким чином, 
добровільне набуття громадянства 
іноземної держави громадянином 
України не звільняє такого грома-
дянина від обов’язку дотримання 
Конституції України та законодав-
ства України, а також від відпові-
дальності за їх порушення до при-
йняття відповідного рішення Пре-
зидентом України про припинення 
громадянства України.

За матеріалами УДМС України 
в Тернопільській області.

Це важливо ●

Набуття іноземного громадянства не звільняє  
громадян України від обов’язку дотримуватися 

Конституції та законів України
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На виконання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики 
в сфері господарської діяльності”, з метою забезпечення безперебійного надання 
послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів та санітарного очищення 
території населеного пункту Велика Березовиця, повідомляємо про оприлюднення 
проекту регуляторного акта проекту рішення виконавчого комітету Великоберезо-
вицької селищної ради “Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих 

побутових відходів” разом з аналізом регуляторного впливу до проекту рішення
Усі зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань прийма-

ються виконавчим комітетом Великоберезовицької селищної ради протягом одного 
місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта в письмовому вигляді за 
адресою: 47724, смт. Велика Березовиця, вул. Ст. Бандери, 26, тел. (0352) 27-42-
31.

Беручи до уваги заяву приватного підпри-
ємства “Катруб” про намір скоригувати діючі 
на момент звернення тарифи на послуги з 
вивезення побутових відходів у розмірі не 
нижче економічно обгрунтованих витрат та 
відповідні калькуляції витрат звернення  від 
19.03.2014 року Вх.№ П-107, керуючись пп.2 
п.”а”, пп.2 п.“б” ст.28, ст.40, п.6 ст.59 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, п.2 ч.1 ст.7, ст.31 Закону України 
“Про житлово-комунальні послуги”, вимога-
ми Закону України “Про відходи”, “Порядком 
доведення до споживачів інформації про пе-
релік житлово-комунальних послуг, структу-
ру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунту-
ванням її необхідності та про врахування 
відповідної позиції територіальних громад” 
затвердженого наказом Міністерства регіо-

нального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 
30.07.2012, № 390, постановою Кабінету Мі-
ністрів України №1010 від 26.07.06 “Про за-
твердження Порядку формування тарифів на 
послуги з вивезення побутових відходів”, з 
метою приведення тарифів до розміру еко-
номічно обґрунтованих витрат на послуги з 
вивезення твердих побутових відходів, вико-
навчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:
1. Розпочати процедуру розгляду та при-

йняття рішення виконавчого комітету Вели-

коберезовицької селищної ради як проекту 
такого змісту:

“Встановити шляхом погодження нові 
(скориговані) тарифи  на послуги з вивезен-
ня  твердих побутових  відходів, що надають-
ся Приватним підприємством “Катруб”, від-
повідно до наданої підприємством  калькуля-
ції  витрат  на  послуги: для населення і бю-
джетних організацій (за 1 куб.м) — 39,12 грн. 
(без ПДВ); для інших споживачів (за 1 куб.м) 
— 39,65 грн. (без ПДВ); для населення і бю-
джетних організацій (за 1 куб.м) — 46,94 грн. 
(з ПДВ); для інших споживачів (за 1 куб.м) 

— 47,58 грн. (з ПДВ)”;
2. Секретарю виконавчого комітету за-

безпечити оприлюднення й обговорення  
проекту  рішення  згідно з вимогами чинного 
законодавства, опрацювання наданих заува-
жень та пропозицій споживачів,  з  врахуван-
ням  відповідних  висновків  щодо встанов-
лення тарифів на послуги з вивезення твер-
дих  побутових  відходів, після чого винести 
проект рішення про встановлення  тарифів  
на послуги  з вивезення  твердих побутових 
відходів, які надає ПП “Катруб” на розгляд 
виконавчого комітету Великоберезовицької 
селищної ради в строки, передбачені  чин-
ним законодавством.

 
Селищний голова М.І. КАЛИНКА.

Проект рішення 
від 14 квітня  2014 року №35 “Про встановлення тарифів на послуги  

з вивезення твердих побутових  відходів”

 За результатами проведеного конкурсу, 
згідно рішення виконавчого комітету Велико-
березовицької селищної ради від 17.04.2012 
р. № 26, відповідно до поданої конкурсної 
пропозиції, приватне підприємство “Катруб” 
визнано виконавцем послуг зі збирання та 
вивезення твердих побутових відходів на те-
риторії Великоберезовицької селищної ради 
Тернопільського району Тернопільської об-
ласті.

З початку діяльності ПП “Катруб” на тери-
торії Великоберезовицької селищної ради 
тариф на послуги зі збирання та вивезення 
твердих побутових відходів для населення та 
бюджетних організацій (за 1 м куб.) стано-
вить 21,00 грн. (з ПДВ); для інших спожива-
чів (за 1 м куб.) становить 21,64 грн. (з ПДВ). 
Причини перегляду тарифів: проведення 
обов’язкового знешкодження твердих побу-
тових відходів перед їх захороненням на по-
лігоні твердих побутових відходів підприєм-

ством, яке на договірній основі надає такі 
послуги.

 Розмір тарифу на вивезення твердих по-
бутових відходів (в розрахунку на 1 м куб.) та 
його структура: Матеріальні витрати — 8,39 
грн., в тому числі: паливо-мастильні матеріа-
ли — 7,27 грн.; шини і акумулятори — 0,87 
грн.; поточний ремонт транспортних засобів 
— 0,25 грн.

Амортизація — 2,61 грн.
Допоміжні матеріали — 0,07 грн. Основна 

заробітна плата працівників — 0,72 грн. На-
рахування на заробітну плату — 0,27 грн. 
Загально-виробничі витрати — 1,86 грн. Ад-
міністративні витрати — 1,79 грн. Всього ви-
робнича собівартість — 15,67 грн. (підтвер-
джена Висновком Державної інспекції з 
контролю за цінами в Тернопільській області 
№ 000044/4 від 21.07.2011 р.).

Прибуток на виробничу собівартість для 
населення і бюджетних організацій — 12 % 

(відповідно до Порядку формування тарифів 
на послуги з вивезення побутових відходів, 
затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 26 липня 2006 р. № 1010): 
15,67 х 0,12 = 1,83 грн.

Прибуток на виробничу собівартість для 
інших споживачів — 15 % (відповідно до По-
рядку формування тарифів на послуги з ви-
везення побутових відходів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 
липня 2006 р. № 1010):  15,67 х 0,15 = 2,36 
грн.

Знешкодження — 21,62 грн. (згідно з до-
говором про надання послуг зі знешкоджен-
ня твердих побутових відходів). Тариф на 
вивезення твердих побутових відходів для 
населення та бюджетних організацій (за 1 м 
куб.): 15,67 + 1,83 + 21,62 = 39,12 грн., крім 
того ПДВ 20% — 7,82 грн. Тариф на вивезен-
ня твердих побутових відходів для інших спо-
живачів (за 1 м куб.): 15,67 + 2,36 + 21,62 = 

39,65 грн., крім того ПДВ 20% — 7,93 грн. 
Тариф на вивезення твердих побутових від-
ходів для населення та бюджетних організа-
цій (за 1 м куб.) — 46,94 грн. (з ПДВ). 

Тариф на вивезення твердих побутових 
відходів для інших споживачів (за 1 м куб.) 
— 47,58 грн. (з ПДВ).

Відсоток зростання ціни: 123,5%. 
Періодичність надання послуг: відповідно 

до укладених договорів, але не рідше одного 
разу на тиждень.

Причини зміни тарифу: калькуляція витрат 
на послуги з вивезення твердих побутових 
відходів ПП “Катруб”, проект рішення вико-
навчого комітету Великоберезовицької се-
лищної ради від 14.04.2014 р. № 35.

Усі зауваження та пропозиції від фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань приймають-
ся протягом 16 календарних днів з дня при-
йняття проекту рішення про встановлення 
(коригування/зміну) тарифів на послуги зі 
збирання та вивезення твердих побутових 
відходів (до 4.05.2014 р. включно) за адре-
сою: 48120, Тернопільська область, Тере-
бовлянський район, смт. Микулинці, вул. 
Санаторна, 2, тел./факс (03551) 5-15-47.

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням 
вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про житлово-
комунальні послуги”, Закону України “Про відходи”, Закону України “Про засади державної регу-
ляторної політики в сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуля-
торного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України віл 11.03.2004 р. № 308 тощо.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Великоберезовиць-
кої селищної ради “Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відхо-
дів”.

1. Визначення проблеми
На сьогодні в Україні проблема смітників — одна з найважливіших і найактуальніших серед про-

блем забруднення навколишнього середовища. Як у кожному людському помешканні, так і у офі-
сах, адміністративних спорудах, магазинах, кафе, дитячих садках, школах, лікарнях, ринках чи й 
просто на вулицях утворюється  величезна кількість непотрібних відходів. Викидаючи сміття, люди 
порушують один з основних екологічних законів - кругообіг речовин у природі. Адже, вилучаючи з 
природи чимало речовин, людина змінює їх до невпізнанності та повертає у природу у вигляді 
сміття, яке не розкладається на вихідні речовини природнім шляхом.

Забезпечення повного та своєчасного збирання та вивезення твердих побутових відходів (на-
далі — ТПВ) з подальшим їх обробленням (знешкодженням), дотримання правил екологічної без-
пеки при поводженні з відходами, зведення до мінімуму несанкціонованих звалищ дозволить ви-
рішити цю проблему.

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття рішення виконавчим 
комітетом Великберезовицької селищної ради “Про встановлення тарифів на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів”.

2. Цiлi регулювання
Ціль прийняття даного регуляторного акта безпосередньо пов’язана з вирішенням проблеми, 

про яку йшлося в попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення про-
блеми як у цілому, так і її окремих складових.

Окрім того, цілями даного регуляторного акта є: дотримання та виконання в повному обсязі 
вимог чинного законодавства у сфері поводження з побутовими відходами як Великоберезовиць-
кою селищною радою так і підприємством, яке надає послуги зі збирання та вивезення твердих 
побутових відходів; захист навколишнього природного середовища, забезпечення належного са-
нітарного стану на території Великоберезовицької селищної ради; ліквідація умов для створення 
стихійних сміттєзвалищ; сприяння ефективності в роботі у сфері збирання та вивезення твердих 
побутових відходів; здійснення державної політики ціноутворення.

3. Альтернативнi способи досягнення цілей
Альтернативними способами досягнення цілей, зазначених у п.2 даного аналізу регуляторного 

впливу, можуть бути:
1. Забезпечення виконання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів без 

проведення оброблення (знешкодження) перед їх захороненням на полігоні твердих побутових 
відходів. Дана альтернатива є неприйнятною, оскiльки внесення відповідних змін до чинного за-
конодавства у сфері поводження з відходами вимагає проведення оброблення твердих побутових 
відходів перед їх захороненням на полігоні твердих побутових відходів. Недотримання даної ви-
моги тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України.

2. Залишення тарифів на рiвнi дiючих та передбачити в селищному бюджетi дотацiю на 
вiдшкодування пiдприємству витрат на надання послуг. Дане альтернативне рiшення вирiшує про-
блему підприємста — виконавця послуг, проте є неприйнятним, оскільки в бюджеті Великобере-
зовицької селищної ради відшкодування вказаних витрат не передбачено, а бюджетні кошти, 
враховуючи їх обмеженість, доцільніше використати на впровадження необхідних заходів з вирі-
шення нагальних соціальних питань, розвитку інфраструктури та благоустрою селища.

3. Прийняття запропонованого проекту рiшення забезпечить вирiшення проблем i найопти-
мальнішим виходом iз ситуацiї, що склалася. Дане рішення буде єдиним процедурним докумен-
том, відповідно до якого споживачам проводитиметься нарахування плати за послуги з вивезення 
ТПВ. Тарифи на вказані послуги для всіх категорій споживачів повинні затверджуватися на рівні 
економічно обґрунтованих витрат та враховувати розмір прибутку, за рахунок якого передбачаєть-
ся здійснення заходів, пов’язаних з удосконаленням технології поводження з побутовими відхода-
ми, збереження ресурсно цінних відходів, підвищенням рівня екологічної безпеки і надійності ро-
боти підприємства. Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, 
не потребує додаткових бюджетних витрат, після опублікування в засобах масової інформації, 
отримання пропозицій і зауважень підлягає затвердженню виконавчим комітетом селищної ради. 

4.Механiзм розв’язання проблеми
Вирішення вищезазначеної проблеми буде розв’язано шляхом прийняття відповідного рішення 

виконавчим комітетом Великоберезовицької селищної ради в порядку та з дотриманням вимог 
Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” та 
іншими актами законодавства.

Даний проект регуляторного акта вiдповiдає принципам державної регуляторної полiтики, а 
саме: доцiльностi, ефективностi, адекватностi, збалансованостi, передбачуваностi, принципу 

прозоростi.
5. Обгрунтування можливостi досягнення визначених цiлей
Даний проект рішення виконавчого комітету селищної ради передбачає: встановлення еконо-

мічно обґрунтованих тарифів на послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів для 
населення,  бюджетних установ та інших споживачів. Одночасно поліпшиться санітарний стан те-
риторії населеного пункту, зменшиться негативний вплив відходів на навколишнє природне серед-
овище і здоров’я людей. Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього 
регуляторного акту з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та органу 
місцевого самоврядування. Досягнення встановлених цілей шляхом впровадження регуляторного 
акта приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати.

Отже, очікуваний економічний і соціальний ефект від впровадження регуляторного акта є по-
зитивним для всіх учасників ринку.

6. Визначення очiкуваних результатiв прийняття регуляторного акта
Прийняття запропонованого регуляторного акта дає можливість встановити економічно обґрун-

товані тарифи на послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів, що забезпечить 
виконання вимог законодавства у сфері поводження з відходами, покращить стан навколишнього 
природного середовища та санітарний стан населеного пункту, стабільну роботу підприємства-
перевізника. 

7. Строк дiї акта
Рішення виконавчого комітету Великоберезовицької селищної ради щодо встановлення тари-

фів на послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів є регуляторним  актом, який 
розповсюджується на всіх споживачів вказаних послуг. Строк дії рішення залежить від змін у чин-
ному законодавстві, впливу коливання ринкових цін і тарифів на складові послуги зі збирання та 
вивезення твердих побутових відходів.

Однак, необмеженість застосування даного регуляторного акта виходить із завдань та цілей, 
поставлених цим регулюванням із розрахунку на теперішній час. Прогнозування економічної ситу-
ації, тобто вплив зовнішніх чинників на дію цього регулювання, спрогнозувати досить складно. 
Також складно спрогнозувати вплив внутрішніх чинників на дію даного акта. Тому запровадження 
дії цього регуляторного акта пропонується без встановлення обмежень по часу. Це пояснюється 
тим, що на нього, в майбутньому, можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, але передбачи-
ти які та в який час, не є реальним.

Тому дія даного акта є необмеженою до моменту настання факторів, які можуть вплинути на 
суттєвий зміст цього акта або на його цілі.

8. Показники результативності регуляторного акта
Для відстеження результативності даного регуляторного акта будуть використовуватися 

наступнi показники: неухильне виконання вимог законодавства у сфері поводження з відходами; 
стабільність в наданні послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів; покращення 
якості надання послуг та підвищення рівня обслуговування споживачів; збалансованість економіки 
підприємства-надавача послуг; відсутність скарг та звернень від громадян.

9. Заходи з вiдстеження результативностi акта
Заходами, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного 

акта, буде аналіз даних звіту підприємства-надавача послуг про стан надання послуг зі збирання 
та вивезення твердих побутових відходів на території Великоберезовицької селищної ради. 

Усі зауваження і пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються виконав-
чим комітетом Великоберезовицької селищної ради протягом одного місяця з дня оприлюднення 
проекту регуляторного акта в письмовому вигляді за адресою: 47724, смт. Велика Березовиця, 
вул. Ст. Бандери, 26, тел. (0352) 27-42-31.

№ 
з/п

Сфера інтересів Вигода Витрати

1 - територіальна 
громада  селища

створення сприятливого 
для життєдіяльності людей до-
вкілля та епідеміологічного 
благополуччя населення

оплата  послуг зі збирання та виве-
зення твердих побутових відходів за 
економічно обґрунтованими тарифами

2 - орган місцевого 
самоврядування

поліпшення стану навколиш-
нього природного середовища 
та санітарного стану населено-
го пункту. Відсутність скарг та 
звернень від громадян, покра-
щення іміджу селища

зменшення фінансового навантажен-
ня на місцевий бюджет

3  - підприємства, 
установи та орга-
нізації, СПД

надання своєчасних якісних 
послуг з вивезення твердих   
побутових відходів

оплата  послуг зі збирання та виве-
зення твердих побутових відходів за 
економічно обґрунтованими тарифами

4 - підприємство 
- надавач послуг

виконання вимог законо-
давства у сфері поводження з 
відходами, стабілізація 
фінансово-економічного стану 
підприємства-перевізника,  
своєчасна виплата заробітної 
плати та податкових 
зобов’язань 

збільшення витрат на заміну зноше-
них основних фондів, модернізація або 
технічне переобладнання основних за-
собів за рахунок отриманого прибутку 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту проекту рішення виконавчого комітету  
Великоберезовицької селищної ради “Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів”

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення 
виконавчого комітету Великоберезовицької селищної 

ради “Про встановлення тарифів на послуги  
з вивезення твердих побутових відходів”

 Інформація про доведення до споживачів даних про встановлення  
(зміну/коригування) тарифу на послуги зі збирання та вивезення твердих 

побутових відходів на території Великоберезовицької селищної ради
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Спробуйте поєднати професіоналізм та 
відповідальність, і тоді успіх у службових 
справах буде вам гарантований. Остерігай-
тесь чоловіка середніх років, який хоче втяг-
нути вас в авантюру. Довгоочікувана ста-
більність у сімейних стосунках настане на-
прикінці тижня, зможете добре відпочити у 
колі близьких та рідних.

Службові справи вкрай заплутані — ви 
хапаєтесь за все одразу і жодну справу не 
можете довести до кінця. Чи не час зупини-
тися, подумати і почати з найважливішої? Та 
й, зрештою, годі жити лише роботою. Ро-
мантичні подорожі, бентежні зустрічі, ніжні 
почуття заполонять вас на початку тижня.

Тиждень вимагатиме зосередженості, тре-
ба буде, очевидно, виконувати завдання і 
вказівки начальства. Якщо докладете належ-
них зусиль, вам запропонують нову посаду. 
Не конфліктуйте з близькими. Будьте готові 
до несподіванок в особистому житті, ваш об-
ранець здивує непередбаченим вчинком.

Емоційно насичений тиждень не зали-
шить часу для поганого настрою. Давні зна-
йомі допоможуть вирішити нагальну про-
блему. Спроби керівництва контролювати 
вашу поведінку дратуватимуть, та не варто 
втрачати психологічну рівновагу. Зміни на 
роботі  — на краще. Про тимчасові труднощі 
забудете під час подорожі з коханою осо-
бою.

Будьте обережні з жінками, які займають 
високі посади або дуже впливові — вони 

можуть нашкодити вам. Обдумуйте кожен 
крок, кожне слово, адже цього тижня не об-
ставини залежатимуть від вас, а ви від об-
ставин. Інтрижка, яку ви затіяли на роботі, 
може стати причиною фінансової кризи. Не 
ризикуйте у любовних стосунках.

Весь тиждень будете заклопотані служ-
бовими справами. Фінансове становище 
відчутно покращиться завдяки вдалим ка-
піталовкладенням. У коханні вас чекає 
сюрприз. Придивіться уважно до колег, 
можливо, вас чекає службовий роман. 
Будьте активні та енергійні, не прогавте 
свого щастя.

Будьте обережні і не ризикуйте. Невда-
ла фінансова операція наприкінці тижня 
може перекреслити ваші плани на най-
ближче майбутнє. Уважно ставтесь до всіх 
пропозицій. Перешкоди, що траплятимуть-
ся на шляху, зможете подолати, якщо бу-
дете терплячими. Можете не на жарт за-
кохатися. 

Вам буде видаватися, що сприятливий 
період закінчився і життя набирає інших 
обертів. Але це не так, бо друзі, як ніколи, 
будуть прихильними до вас, а начальство 
сприятиме вам. Зможете покращити своє 
матеріальне становище. Якщо маєте борги,  
вдасться їх погасити. Вразите колег оригі-
нальними ідеями.

Тиждень почнеться з несподіваної зміни 
ваших планів, тому постарайтеся не робити 
серйозних кроків. Якщо ви за характером 
гравець і трохи авантюрист, вас чекає уда-
ча, ймовірний великий виграш. За досить 

незвичайних обставин познайомитеся з 
людиною, яка змінить ваш пригнічений на-
стрій і вплине на ваш стиль життя.

Ви втомились від скрути, але щоб покра-
щити своє матеріальне становище, дове-
деться докласти чимало зусиль. Без допо-
моги близьких людей вам не обійтись. Лю-
бовний трикутник, у який ви потрапили, 
додасть чимало клопотів. Вашої уваги по-
требуватимуть діти та батьки, і хоча вам 
тепер не до них, підтримайте їх хоча б по-
радою.

Домашні справи можуть вийти з-під ва-
шого контролю. Стосунки з коханою люди-
ною дедалі більше псуватимуться через 
вашу надмірну зайнятість на роботі. Ви да-
ремно підозрюєте кохану людину у зраді, 
вона вас любить так, як і раніше. Будьте до 
неї чуйніші й уважніші, і світ заграє всіма 
барвами веселки.

Кохання стукає у ваші двері, але не по-
спішайте відчиняти, бо до шаленого виру 
пристрастей ви ще не готові. Спочатку за-
лагодьте службові проблеми, бо ви вже 
втратили дорогоцінний час. Мисліть твере-
зо, не приставайте на спокусливі, але не-
реальні пропозиції щодо ділового партнер-
ства. Вашої уваги потребуватимуть родичі.

від Івана Круп'яка з 21 по 27 квітня

Гороскоп ●

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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вміщений у №15 

від 11 квітня 2014 року.

Усміхніться
— Лікарю, я вмираю! 
— Зараз я допоможу.

Чотирирічний Михайлик розповідає  
мамі:

— Ма, сьогодні в садочку нас перевіряв 
лікар. 

— А що він перевіряв? 
— Перевіряв, дихаємо ми чи ні.

Їде хлопчик на велосипеді повз маму й 
кричить: 

— Мамо, дивись, я їду без рук! 
Завернув за ріг будинку, повертається: 
— Мамо, дивись, я їду без зубів!

— Ватсоне! Ви з’їли дві палиці лікарської 
ковбаси?!

 — Так, Холмсе… Але як ви здогадались?! 
Це через те, що я лікар? 

 — Ні, Ватсоне! Це через те, що вас ков-
басить.

У божевільні крик із палати:  
— Я посланець Бога! 
І крик з іншої: 
— Я нікого не посилав!

— Cловом, вона мені в коханні зізналася.
— А ти що?
— А я мертвим прикинувся.

У Львові на футболі фани заводять “Хто не 
скаче, той москаль!”.

Встає півстадіону. Позаду сім’я — тато, ма-
ма, дитина років п’яти.

Дитина питає:
— Пап-пап, а што ані крічат?
— Пригай давай…
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Вітаємо! ●Спортивні новини ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

30 березня в приміщенні 
Великогаївської загально-
освітньої школи відбулися 
фінальні ігри ІХ чемпіонату 
Тернопільського району з 
волейболу серед чоловічих 
команд сіл, селищ і 
фізкультурно-спортивних 
колективів, який традицій-
но проводиться сектором 
молоді та спорту Терно-
пільської райдержадміні-
страції. 

Змагання стартували 16 лю-
того і проходили за коловою 
системою у спортивних залах 
НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія ім. С. Балея”, 
Лозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та 
Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів. У змаганнях взяли участь 6 
команд — з Великих Бірок, До-
вжанки, Великих Гаїв, Острова, 
Великої Луки і Лозової. Кожну з 
команд представляли по 12 
гравців. 

Ім’я нового чемпіона Терно-
пільського району з волейболу 
визначила остання гра, під час 
якої зустрілися команди Великих 
Бірок (капітан Олександр Шум) і 
Великої Луки (капітан Андрій 
Озерянський), які протягом усьо-
го періоду змагань йшли нога в 
ногу. За результатом гри чемпі-
онське звання здобули велико-
бірківчани, друге та третє місця 
посіли команди Великої Луки та 
Лозови (капітан Микола Кітчак). 
Учасників змагань нагородили 
грамотами і медалями, а 
команди-призери, крім цього, — 
ще й кубками. Участь у нагоро-
дженні взяли завідувач сектору 
молоді та спорту Тернопільської 
райдержадміністрації Василь За-
торський, головний суддя зма-

гань Роман Єднаківський і голо-
вний секретар Станіслав Шиман-
ський. Команда Великої Луки, 
яка зараз бере участь у змаган-
нях із волейболу серед чоловічих 
команд Тернопільської області, 
користуючись нагодою, вислов-
лює вдячність приватному під-
приємцю Івану Сапужаку, який 
придбав для спортсменів комп-
лект волейбольної форми.

До волейбольного свята залу-
чили і підростаюче покоління.  
21 березня на території Шляхти-
нецької ЗОШ І-ІІ ступенів  
ім. О. Г. Барвінського в рамках 
XVIII Спортивних ігор учнівської 
молоді Тернопільського району 
2013-2014 навчального року се-
ред загальноосвітніх шкіл І-ІІ сту-

пенів, які проводяться сектором 
молоді та спорту спільно з відді-
лом освіти Тернопільської рай-
держадміністрації, відбувся фі-
нальний етап змагань із волей-
болу. За призові місця боролися 
5 команд: Йосипівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів (вчитель Андрій Злонке-
вич), Скоморохівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів (вчитель Наталя Сала-
мандра), Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ 
ступенів ім. О. Г. Барвінського 
(вчитель Руслан Касарда), Пло-
тицька ЗОШ І-ІІ ступенів (вчитель 
Мирон Захарків) та Дичківська 
ЗОШ І-ІІ ступенів (вчитель Юрій 
Гулько). За підсумками змагань, 
перше місце вибороли учні Пло-
тицької, друге — Шляхтинецької, 
третє — Дичківської школи.

Чемпіони серед чоловічих 
команд із волейболу

Команда-переможець змагань із волейболу серед школярів Тернопільського району — 
Плотицька ЗОШ І-ІІ ступенів та команди-призери: Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ступенів  

ім. О. Г. Барвінського і Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенів. 

“Срібні” призери змагань Тернопільського району з волейболу  
серед чоловіків — команда села Велика Лука.

Завідувач сектору молоді та спорту Тернопільської РДА Василь  
Заторський, головний секретар змагань Станіслав Шиманський, суддя змагань Євген Гасюк  

і чемпіони Тернопільського району з волейболу — команда смт. Великі Бірки.

Педагогічний ко-
лектив Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. з 
70-річчям щиро  
вітає вчителя фізич-
ного виховання  
Володимира Ілліча 
БЕРЕНДУ.

Нехай дарують радість Вам літа,

Душа сто літ хай буде молодою,

Хай Вам рясні колосяться жита,

Джерела б’ють цілющою водою.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панують мир і доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа.

Щирі вітання 
з днем наро-
дження надсила-
ємо Байковець-
кому сільському 
голові, голові 
Тернопільського 
обласного відді-
лення Всеукра-
їнської  асоціації 
сільських і се-
лищних рад Анатолію Романовичу 
КУЛИКУ. Шановний Анатолію Ро-
мановичу! Прийміть найкращі по-
бажання здоров’я, щастя та до-
бра, успіхів у праці на благо гро-
мади, втілення в життя задумів і 
мрій, Божого благословення.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить, 

І все, чим багата й щаслива людина, 

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — колектив редакції 
газети “Подільське слово”.

З 60-річчям сердечно вітаємо 
молодшу медичну сестру ФАПу  
с. Жовтневе Ірину Дмитрівну 
МИРУЦЬКУ. Від душі зичимо міц-
ного здоров’я, родинної злагоди і 
благополуччя, багато щасливих і 
радісних днів та Божого благо-
словення на многії літа.

Хай літа не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом,

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій.

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

З повагою — працівники  
ФАПу, відділення зв’язку та 

бібліотеки с. Жовтневе 
Тернопільського району.

Щиро вітаємо з 50-річчям 
фельдшера ШМД Баворівської 
дільничної лікарні Олександру 
Августівну СКОЧЕЛЯС.

Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким

Ще довго-довго днi й лiта,

А тиха радість, чиста i висока,

Щоденно хай до хати заверта.

Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi,

Любовi, доброти i щастя повен дiм,

Нехай у серцi розкошує лiто

І соняхом квiтує золотим.

З повагою — колектив 
Баворівської дільничної лікарні. 

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Оксану Ігорівну 
ДАЦКО.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя історії 
Ганну Андріївну КОДЕЛЯК,  
вчителя української мови та літе-
ратури Лесю Богданівну  
БЕЗПАЛЬОК.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі!

Трудовий колектив Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. вітає робітника з 
обслуговування будівельних спо-
руд Зіновія Богдановича ГУКА.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаємо Вам щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження вчителя трудового на-
вчання Сергія Анатолійовича  
МЕЛЬНИКА, технічного працівника 
Марію Ярославівну ХУДИК.

Бажаємо успіхів великих у роботі

Й побільше творчих Вам натхнень,

Нехай минають завжди всі турботи

І хай приносить радість кожен день. 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Великоглибо-
чецької сільської ради Марію 
Григорівну БЛАЖІЄВСЬКУ та 
члена виконкому Володимира 
Васильовича БЛАЖІЄВСЬКОГО.

Хай у Вашому житті щастя квітує

Веснянково-іскристим розмаєм,

Бог ласкавий хай радість дарує

І здоров’я міцне посилає.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Колектив управління Держав-
ної казначейської служби Украї-
ни у Тернопільському районі щи-
ро і сердечно вітає з днем наро-
дження начальника відділу звіт-
ності та бухгалтерського обліку 
операцій з виконання бюджетів, 
головного бухгалтера Галину 
Іванівну БІЛОБРОВИЧ.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії. 

Вітаємо з днем народження ліка-
рів загальної практики-сімейної ме-
дицини ТРТМО  Пелагею Михай-
лівну ГНІДУ, Володимира Євге-
новича МАЦЕЛЮХА, лікаря ШМД 
Галину Степанівну  ЗАКІТНЮК, 
молодшу медсестру ФАПу с. Жов-
тневе Ірину Дмитрівну МИРУЦЬ-
КУ, фельдшера ШМД ТРТМО  
Надію Михайлівну ГРЕХ, медич-
ного статистика Євгенію Петрівну 
ДМИТЕРКО, молодших медичних 
сестер Ольгу Петрівну КАРП’ЯК, 
Тетяну Йосипівну ФРИС, Галину 
Михайлівну КОВАЛЬЧУК.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле і гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

З повагою — колектив ТРТМО.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу ФАПом с. Підгороднє Ольгу 
Миколаївну ЛІТКОВЕЦЬ, фель-
дшера ШМД Баворівської дільнич-
ної лікарні Олександру Августівну 
СКОЧЕЛЯС, медичну сестру дитя-
чого стаціонару ТРТМО Людмилу 
Омелянівну СВИРИДУ, медичних 
сестер Орисю Степанівну МАЛЯР-
СЬКУ, Наталію Степанівну  МО-
ТИКУ, Лідію Іванівну СЕМИРКО,  
медичного реєстратора Марію Бог-
данівну ЛАЗУТУ, акушерку Русла-
ну Романівну СТЕЧИШИН, друкар-
ку Любов Ярославівну КРАВЧЕ-
НЮК, кухаря Ольгу Михайлівну 
ВІВЧАР, столяра Михайла Михай-
ловича ЗУБИКА.

Бажаємо Вам життя прожити

Без сліз, без горя, без біди,

Нехай воно щасливим буде

Сьогодні, завтра і завжди!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження директора будинку 
культури с. Козівка Василя  
Івановича БОДНАРЧУКА, завіду-
ючого клубом с. Почапинці  
Володимира Мироновича  
КРІЛЯ, майстра декоративно-
прикладного мистецтва с. Забой-
ки Лесю Євгенівну ГАЧКО.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою — колективи відділу 
культури Тернопільської 

райдержадміністрації, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільської районної 

організації профспілки 
працівників культури. 


