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Газета Тернопільської районної ради

“Якби ви вчились так, 
як треба,

То й мудрость 
би була своя” 

(“І мертвим, і живим…”, 1845 р.).

Банк речей
при територіальному  

центрі соціального обслугову-
вання (надання соціальних  
послуг) Тернопільського 
району проводить збір: 

осінньо-зимового взуття від 
21 до 46 розміру, теплого одягу 
для дорослих та дітей: курток, 
штанів, светрів; одіял, матраців, 
подушок; засобів гігієни: праль-
ного порошку, памперсів, шам-
пунів, мила; наплічників і шкіль-
ного приладдя — для громадян, 
переміщених із тимчасово оку-
пованої території та зони про-
ведення антитерористичної опе-
рації, які зараз проживають у 
Тернопільському районі. 

Звертатися за адресою:   
м. Тернопіль,  

вул. М. Кривоноса,10.  
Телефони: 53-81-12, 53-79-06.  

Україна єдина    2 стор.

    6 стор.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Ц
ього року в перший 
день осені за шкіль-
ні парти в Україні 
сіли близько 438 

тисяч першокласників. 
Серед них 11,1 тисяча 
дітей Тернопільщини.  
У Тернопільському районі 
на урочисті лінійки вийшли 
550 першокласників. 
Загалом цього дня в Україні 
до школи пішли 3,5 міль-
йона учнів. 

На жаль, не у всіх школах на-
шої країни шкільний дзвінок 
пролунав 1 вересня. Через  
бойові дії на Сході України 
близько 300 навчальних закла-
дів не можуть працювати в звич-
ному режимі. Лише близько 800 
шкіл у Донецькій та Луганській 
областях вдалося відкрити вчас-
но. Сьогодні в Тернопільській 
області до навчання в загально-
освітніх школах приступили 79 
дітей тимчасових переселенців. 

Зустріли Першовересень і в 
навчально-виховному комплексі 
“Дичківська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад”. В учнів, 
вчителів та гостей був піднесе-
ний настрій. Багатьом урочис-
тості нагадали про власні шкіль-
ні роки. Цьогоріч у Дичкові пер-
ший дзвоник покликав до пер-
шого класу 12 дітей. Школа 
стане для них другим домом, 
перша вчителька Марія Степа-
нівна Леськів, невтомна чарів-
ниця дитячого настрою, навчить 
їх бачити світ у незвичайних ко-
льорах людських почуттів, зігрі-
ватиме під час перших трудно-
щів у шкільному житті. Відтепер 
у них з’являться шкільні друзі, 
шкільні захоплення та інтереси. 
Попереду в першокласників ба-
гато цікавих уроків і веселих 
перерв. На місце іграшок при-
йдуть зошити і книжки. Дове-
деться докласти зусиль, щоб 
навчитися читати і писати. “Бро-
унівський рух” малюків, які ді-
лилися між собою лише їм відо-
мими секретами, на шкільному 

подвір’ї поряд із першокласни-
ками викликав на очах у батьків 
сльози радості і смутку, адже 
нещодавно їхні діти були таки-
ми ж, а тепер вирушають нелег-
кою стежкою до Країни знань. 

Цього року Першовересень 
забарвився в синьо-жовті тони. 
Школу прикрашали повітряні 
кульки кольору національного 
прапора України, дівчатка поза-
плітали у волосся синьо-жовті 
стрічки, багато учнів та вчителів 
одягли вишиванки. Розпочалась 
урочиста лінійка хвилиною мов-
чання за героями, які віддали 
свої життя заради того, щоб на-
ше майбутнє було зігріте сон-
цем і безхмарною блакиттю не-
бес. Після спільної молитви па-
рох сіл Красівка і Дичків о. Олег 
Леськів благословив дітей, пе-
дагогічний колектив школи на 
новий навчальний рік.

Передзвін першого дзвінка у 
Дичківській школі прозвучав у 
виконанні першокласниці Олесі 
Панчишин і дев’ятикласника Ва-
силя Лучківа. Востаннє він про-
лунав для п’яти випускників, які 

цьогоріч закінчують дев’ятий 
клас. Дев’ятикласники переда-
ли учнівську естафету першо-
класникам, закликали їх старан-
но навчатися, щоб у майбутньо-
му стати гідними синами та до-
чками своєї країни. Для най-
менших школярів випускники 
виконали пісню “Здрастуй, шко-
ло”, третьокласники Марта Бой-
ко, Каміла Башняк, Діана Дорош 
і Марта Маньківська подарували 
“Нашу пісню солов’їну”. Першо-
класники пообіцяли сумлінно 
виконувати шкільні обов’язки, 
заспівали пісню “А у школі…”. 
Школярі випустили в небо 
синьо-жовті повітряні кульки на 
знак мирного майбутнього  
України.

На урочисту лінійку з нагоди 
Першовересня в Дичкові заві-
тали Дичківський сільський го-
лова Петро Гринишин, завідую-
чий архівом Тернопільської РДА 
Павло Брутко, колишній дирек-
тор Дичківської школи Зеновій 
Польовий. 

Продовження на 6 стор.

Першокласники НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ” разом із першою  
вчителькою Марією Леськів на урочистій лінійці з нагоди Першовересня. 

Голова 
Тернопільської РДА 
Андрій Строєвус:  

“У Тернопільському 
районі нема жодної 

проблеми, що  
не потребує 
нагального 
вирішення”.

Першовересень  
у Стегниківцях.
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Актуальне інтерв’ю ●

Оголошення ●

Новини ●

Шановні підприємці!
Щиро вітаємо Вас із професійним святом – Днем підприємця!
У цей день ми вшановуємо людей, які не тільки розпочали влас-

ну справу, взяли на себе відповідальність за добробут своєї роди-
ни, а й створюють нові робочі місця, наповнюють ринок товарами і 
послугами, а бюджет району — надходженнями. Отож, роль підпри-
ємництва в економічному поступі краю, вирішенні соціально-
економічних проблем – величезна. 

Від щирого серця дякуємо підприємцям за сумлінну працю,  
ініціативність, наполегливість і витримку. Нехай доля завжди посмі-
хається Вам, а партнери ніколи не підводять. Нехай кожна започат-
кована Вами справа буде вдалою і успішною.

Бажаємо Вам, Вашим родинам міцного здоров’я, щастя, щедрої 
долі та вагомих здобутків задля підвищення добробуту нашого краю.

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Андрій СТРОЄВУС, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

7 вересня — День 
підприємця

Шановні підприємці! Дякуємо Вам за те, що не тільки розпочали 
власну справу та взяли на себе відповідальність за добробут своєї 
сім’ї, але й створюєте нові робочі місця, постачаєте на ринок товари 
і послуги, наповнюєте бюджет.

Ваша праця посідає важливе місце в економічному житті країни та 
нашого краю. І навіть у цей нелегкий час Ви стали тими першими, хто 
відгукнувся допомогти нашій державі не просячи нічого навзаєм. А 
багато хто, залишивши прибутковий бізнес і одягнувши військову 
форму, відстоює наше право на незалежність. 

Тож дозвольте, дорогі друзі, від щирого сер-
ця подякувати Вам за це. Щиро бажаю вдалих 
угод, надійних партнерів та невичерпної насна-
ги у праці. Нехай Ваш бізнес зростає, прино-
сить більше прибутків та покращує добробут 
Ваших родин та держави в цілому. Миру нам 
усім!

Слава Україні!
З повагою — начальник  

Тернопільської ОДПІ ГУ Міндоходів  
у Тернопільській області Петро ЯкиМчУк.

14 вересня 2014 року  
120-річчя  

Першого Тернопільського Велопробігу за 
маршрутом Тернопіль — Великі Бірки

У рамках святкування 120-річчя Першого Тернопільського Велопро-
бігу запрошуємо велосипедистів Тернополя і Тернопільського району 
здійснити подорож історичним маршрутом велопробігу та взяти участь 
у конкурсі на знання історії Тернопільщини.

Маршрут велоподорожі: Тернопіль — Великі Бірки — Тернопіль. 
Загальна дистанція — 28 км.
Збір учасників велопробігу 14 вересня 2014 року біля готелю  

“Тернопіль” в м. Тернопіль. Початок — 11.00.
Організатори велопробігу — ГО “ВелоАкадемія”  

спільно з Тернопільською райдержадміністрацією.
За довідками звертайтеся у сектор молоді та спорту Тернопільської 

РДА. Тел.: 43-58-30, (068) 621-28-95.

Днями з головою 
Тернопільської 
районної держав-
ної адміністрації  
Андрієм Строєву-
сом зустрілася 
к о р е с п о н д е н т 
“Под ільського 
слова” та поціка-
вилася його ба-
ченням актуаль-
них суспільних 
проблем.

— Андрію Васи-
льовичу, розкажіть, 
будь ласка, яким ба-
чите шлях виходу із 
ситуації, що склала-
ся нині на Сході 
України?

— Відповім слова-
ми з Євангелія: “По 
вірі вашій воздасться 
вам”. Я вірю, що все бу-
де добре. Звісно, мені, 
як і кожному українцю, хочеться, 
аби війна в Україні закінчилася і 
більше не було смертей. Але війна 
триває. Вважаю, зупинити її мож-
на лише комплексом заходів. На-
томість маємо масштабну асинх-
ронність вітчизняних відомств та 
структур, які беруть участь у так 
званій антитерористичній операції 
– йдеться про Міністерство вну-
трішніх справ, Службу безпеки 
України, Збройні сили України, 
добровольців та величезну армію 
волонтерів. Прикро, що в цій сітці 
немає єдиного керівництва, яке б 
координувало всі процеси. Мої 
побратими з партії “Свобода” не 
те що рекомендують, а вимагають 
введення воєнного стану. 

Однак, ці слова прошу сприй-
мати як мою суб’єктивну думку, 
адже не маю морального права 
давати оцінку діям цих державних 
відомств. Як кажуть, грати у фут-
бол на дивані значно легше, ніж 
перебувати на спортивному полі. 

— комендантська година, 
скасування виборів і референ-
думів, припинення міжнародної 
фінансової допомоги Україні, а 
також заборона на передачу ін-
формації через комп’ютерні 
мережі – атрибути воєнного 
стану, який теоретично може 
бути запроваджено в Україні у 
зв’язку з подіями на Сході. чи 
не вважаєте Ви, що це ще біль-
ше паралізує країну?

— Воєнний стан може бути вве-
дений в окремих місцевостях, про 
це чітко повинно зазначатися у 
відповідному указі Президента. На 
Донбасі і так уже обрізані майже 
всі зв’язки з цивілізованим світом 
– ні інтернету, ні світла, ні води, а 
головне – там нема спокою, ги-

нуть люди. 
— Як у Тернопільському ра-

йоні організована підтримка 
української армії?

— Зараз готуються заходи що-
до підтримки батальйону “Січ” ВО 
“Свобода”, який є структурним 
підрозділом Міністерства внутріш-
ніх справ України. Відрадно, що на 
добрі ініціативи в Тернопільському 
районі зажди відгукуються місцеві 
аграрії, підприємці. Користуючись 
нагодою, через газету “Подільське 
слово” висловлюю вдячність на-
шому владиці, архиєпископу і ми-
трополиту Тернопільсько-
Зборівському Василію Семенюку, 
який вже вдруге відгукнувся на на-
шу пропозицію передати україн-
ським бійцям в АТО духовний бро-
нежилет – бойову хоругву. Адже 
духовний захист сьогодні не менш 
важливий, ніж фізичний.  

— З точки зору голови Тер-
нопільської райдержадміністра-
ції, які, на Ваш погляд, нині 
найболючіші проблеми Терно-
пільського району потребують 
невідкладного розв’язання?

— Нині в Тернопільському ра-
йоні нема жодної проблеми, яка 
не потребує нагального вирішен-
ня. Я знаю про ці проблеми і пра-
цюю над ними. Більше того, маю 
чимало цікавих проектів, які зби-
раюся втілити у реальність. Терно-
пільський район дуже потужний та 
перспективний не лише в аспекті 
економіки, а й в інфраструктурі, 
надзвичайно цікавий в освітній 
сфері. Але я, як голова Тернопіль-
ської райдержадміністрації, керу-
юся єдиною принциповою позиці-
єю – ніколи нічого не обіцяти  
громаді. 

Для того, аби вирішити зараз 

будь-яку проблему, потріб-
ні три важливі чинники – 
політична воля, команда і 
час. Поки що маємо лише 
один елемент – політичну 
волю. Наразі Тернопільська  
райдержадміністрація пе-
ребуває у стадії формуван-
ня команди. І часу зовсім  
обмаль. 

— За яким принципом 
формуєте свою коман-
ду?

— За партійно-
коаліційним. Першим за-
ступником голови РДА при-
значений Богдан Лихий від 
ВО “Свобода”. Заступник 
голови райдержадміністра-
ції Уляна Люлька прийшла 
на посаду за квотою ВО 
“Батьківщина”. Днями від-
діл освіти Тернопільської 
РДА очолив новий началь-
ник Василь Цаль від ВО 
“Свобода”.

— Знаю, Ви започаткували 
нову практику в Тернопільсько-
му районі – виїзні апаратні на-
ради. Як це працює?

— Відтепер щопонеділка о  
9 год. відбувається виїзна апарат-
на нарада у сільських і селищних 
радах, де обговорюються актуаль-
ні питання Тернопільського райо-
ну та окремого населеного пункту. 
Відтак, керівники структурних під-
розділів Тернопільської райдер-
жадміністрації з’ясовують про-
блемні питання на місцях, що до-
зволяє оперативно їх вирішувати. 

Інша практика — щочетверга з 
15.00 до 18.00 спільно з прокуро-
ром Тернопільського району  
Володимиром Соколишиним, ке-
рівником Тернопільського райвід-
ділу внутрішніх справ Андрієм  
Купчаком, головним фахівцем ци-
вільного захисту Тернопільського 
РВ УДСНС Ігорем Дзюбановським, 
начальником відділу Держзема-
генства в Тернопільському районі 
Романом Левчиком проводимо 
прийом громадян у селах і сели-
щах Тернопільського району. Від-
так, прагнемо бути ближчими до 
громади району, детальніше знати 
її проблеми, працювати на ре-
зультат.

— Де бачите резерви напо-
внення бюджету Тернопільсько-
го району?

— Очікуємо нової редакції  
Бюджетного кодексу України з де-
централізованим характером. За-
раз, на жаль, на цю тему можна 
лише фантазувати. 

— Дякую за розмову, Андрію 
Васильовичу.

 
Розмовляла Ірина ЮРкО.

Андрій Строєвус:  
“У Тернопільському районі нема 

жодної проблеми, що не 
потребує нагального вирішення”

Голова Тернопільської районної державної  
адміністрації Андрій Строєвус.

Шановна громадо Буцнева!
Виповнюється 550 років селу Буцнів – одному з найдавніших на-

селених пунктів Тернопільського району. Більш як піввікова історія 
Вашого села є віддзеркаленням історії України, творення її духо-
вних основ, багатовікової боротьби нашого народу проти загарбни-
ків, за право жити в самостійній, незалежній державі. Буцнів дав 
Україні багато талановитих людей, справжніх патріотів української 
землі, громадських діячів, які зробили і роблять зараз значний вне-
сок у справи громади, духовний ріст і просвіту краян.

З ювілеєм Буцнева, шановна громадо! Вдячні Вам за збережене 
духовне коріння, за те, що сьогодні дбаєте про розвиток рідного 
села, гідно виховуєте своїх дітей та онуків. Миру нашій землі,  
щастя і добра кожній родині.

Слава Україні!
Василь ДІДУХ,  

голова Тернопільської 
районної ради.

Андрій СТРОЄВУС, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

7 вересня ц. р. у Буцневі Тер-•	
нопільського району відбудеться 
відзначення 550-річчя села.  
О 10.30 – літургія в місцевому 
храмі, о 12.00 – урочиста посвя-
та нововстановленої фігури  
Матері Божої, о 15.00 – патріо-
тичний концерт. Виконком Буц-
нівської сільської ради запрошує 
відвідати урочистості.

29 серпня ц. р. відбулося за-•	
сідання розширеної колегії відді-
лу освіти Тернопільської РДА.  
В роботі колегії взяли участь го-
лова Тернопільської районної 
ради Василь Дідух, голова Тер-
нопільської райдержадміністра-
ції Андрій Строєвус, заступник 
голови Тернопільської РДА  
Уляна Люлька, керівники освітніх 
закладів Тернопільського райо-
ну, представники педагогічних 
колективів, працівники Терно-
пільського районного методич-
ного кабінету. На колегії підбили 
підсумки діяльності відділу осві-
ти Тернопільської РДА, навчаль-
них закладів Тернопільського ра-
йону у 2013-2014 навчальному 
році, взяли до уваги завдання на 

2014-2015 навчальний рік, роз-
глянули питання сучасних підхо-
дів до інноваційної діяльності в 
управлінні навчальним закладом; 
перспективи розвитку творчої та 
обдарованої молоді в умовах 
сільської школи; орієнтації ви-
ховного процесу в навчальних 
закладах на формування україн-
ської ідентичності учнівської мо-
лоді; проблеми розвитку поза-
шкільної освіти та шляхів їх ви-
рішення; проблемні питання до-
шкільної освіти у сільських насе-
лених пунктах; проблеми соці-
ального захисту педагогічних 
працівників. За підсумками ро-
боти колегії прийнято рішення, 
якими окреслено завдання освіт-
ньої галузі у 2014-2015 навчаль-
ному році і шляхи їх виконання.

Під час жорстоких боїв за Іло-•	
вайськ загинув 27-річний Денис 
Громовий, який був гранатомет-
ником військової частини А 23331 
(м. Володимир-Волинський). Ра-
зом із сім’єю він мешкав у селі 
Росохач чортківського району. 
Згідно з розпорядженням голови 
Тернопільської облдержадміні-

страції Олега Сиротюка, у зв’язку 
із загибеллю бійця, 4 вересня на 
Тернопільщині було оголошено 
днем жалоби.

27 серпня ц. р. набув чинності •	
Указ Президента України Петра 
Порошенка “Про дострокове 
припинення повноважень Верхо-
вної Ради України та призначен-
ня позачергових виборів”. За по-
передніми даними ЦВк, на про-
ведення 26 жовтня ц. р. достро-
кових парламентських виборів 
необхідно 986 млн. гривень. Цю 
суму можна скоротити приблиз-
но на 140 млн. гривень, якщо 
Верховна Рада внесе низку тех-
нічних змін у закон про вибори, 
які передбачають, зокрема, від-
мову від фінансування передви-
борної агітації за рахунок коштів 
держбюджету. 

28 серпня ц. р. стартувала пе-•	
редвиборча кампанія у Верховну 
Раду. Подання документів для 
реєстрації кандидатів у депутати 
триватиме з 28 серпня до 25 ве-
ресня, останній термін реєстра-
ції кандидатів – 30 вересня.

В окупованих криму і Севас-•	

тополі вибори проводитися не 
будуть. Громадяни України, які 
проживають на цій території, 
зможуть проголосувати за кан-
дидатів за партійними списками 
на материковій частині країни. 
Таким чином, на цьогорічних до-
строкових парламентських вибо-
рах будуть обрані максимум 438 
депутатів. У зоні проведення АТО 
в Луганській і Донецькій облас-
тях законом передбачено прове-
дення виборів відповідно в 11 та 
21 округах. Переселенці із зони 
АТО зможуть взяти участь у ви-
борах в інших регіонах, але голо-
суватимуть тільки за кандидатів 
за партійними списками. ЦВк 
має офіційно встановити резуль-
тати виборів не пізніше, ніж че-
рез 15 днів після їх проведення, 
тобто до 10 листопада ц. р. 
включно. Нинішній склад Верхо-
вної Ради є чинним до моменту 
прийняття присяги обраними де-
путатами.

2 вересня депутати Верховної •	
Ради з другої спроби ухвалили 
рішення щодо відставки міністра 
економічного розвитку і торгівлі 

України Павла Шеремети. 
Ратифікація Угоди про асоціа-•	

цію України з ЄС, політичну час-
тину якої підписали в березні 
цього року, економічну – в червні 
ц. р., має відбутися 16 вересня 
2014 року. Про це на своїй сто-
рінці у “Facebook” написав на-
родний депутат від ВО “Батьків-
щина” Олександр Бригинець.

 Україна відмовляється від по-•	
заблокового статусу. Про це 29 
серпня ц. р. на засіданні уряду 
заявив прем’єр-міністр України 
Арсеній Яценюк. За його слова-
ми, кабінет Міністрів вносить на 
розгляд парламенту законопро-
ект про скасування позаблоково-
го статусу України. Арсеній Яце-
нюк зазначив, що цей закон до-
зволить Україні ухвалювати рі-
шення про членство в будь-яких 
інших економічних, політичних 
або військових союзах, які не су-
перечать основній меті України 
– членство в Євросоюзі. Прем’єр 
додав, що після ухвалення зако-
ну Україні буде заборонено член-
ство як у Митному, так і в Євра-
зійському союзі.
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Збройним силам України для 
захисту суверенітету нашої країни 
та боротьби з сепаратизмом тер-
міново потрібні військово-
зобов’язані — добровольці, які ма-
ють досвід служби на відповідних 
посадах за військово-обліковими 
спеціальностями:

1. Окрема механізована брига-
да (м. Біла Церква):

— командири відділень;
— навідники-оператори БМП-2;
— командири гармат;
— навідники;
— механіки-водії 2С1.
2. Батальйон територіальної 

оборони (м. Тернопіль):
— водії категорій “С” та “Д”;
— бухгалтер;
— швець;

— кравець.
3. Аеромобільні бригади  

(м. Львів, м. Житомир) — всіх вій-
ськових спеціальностей.

Усім чоловікам віком від 20 до 
60 років, які бажають виконати 
свій громадянський обов’язок та 
бути добровільно призваними під 
час проведення часткової мобілі-
зації на службу до Збройних сил 
України, негайно звертатися у вій-
ськові комісаріати за місцем про-
живання, а саме: Тернопільський 
ОМВК (місто Тернопіль та Терно-
пільський район), 46027, м. Тер-
нопіль,  вул. Тролейбусна, 5, (0352) 
43-58-19; Тернопільський ОВК 
(Тернопільська область), 46001, 
м. Тернопіль, вул. Січових Стріль-
ців, 2. Тел. 066-086-83-24.

Терміново потрібні 
добровольці!

Мобілізація ●

Герої не вмирають! 
Вони живуть повік.

Допоки сонце сяє у 
вирі лихоліть.

Герої не вмирають... 
Вони — захисники 
Соборності і волі 

Української землі!

Людське життя... 
Воно неповторне і 
звичне, радісне і 
сумне, сповнене 
глибоких пережи-
вань, солодке, як 
мед, гірке, як полин. 
Так, життя кожної 
людини — це стежи-
на, вистелена жов-
тогарячими чорно-
бривцями, духмяни-
ми квітами, стежина 
з червоними і чорни-
ми кольорами.

Для кожного з нас життя — це 
неповторна мить, яке має свої 
вікові етапи: дитинство, моло-
дість, зрілість, старість. Кожна 
людина мріє залишити свою 
життєву спадщину: посадити де-
рево, збудувати дім, виростити 
дітей... Про це мріяв і юний ге-
рой, наш земляк Володимир Ми-
хайлович Гарматій, але, на жаль, 
задумане не здійснилося…  
26 липня 2014 року він загинув у 
зоні АТО, виконуючи бойове за-
вдання.

Біографія Володимира Гар-
матія є звичайною. Народився 
він 4 серпня 1992 року у ма-
льовничому селі Чернелів-
Руський Тернопільського райо-
ну. Ріс здібним, чуйним, пра-
цьовитим хлопчиком. У 1998 
році пішов у перший клас 
Чернелево-Руської початкової 
школи. У 2009 році закінчив 
Жовтневу ЗОШ І-ІІ ступенів. Се-
ред однолітків виділявся до-
бротою, товариськістю, напо-
легливістю, щирістю у стосун-
ках, уважністю, був оптимістом. 
Володя займався різними ви-
дами спорту: футбол, шахи, на-
стільний теніс, взимку грав у 

хокей. Хлопець любив ходити у 
походи, рибалити, подорожува-
ти.

Після закінчення Великобір-
ківської школи-гімназії  
ім. С. Балея навчався у ТНЕУ на 
факультеті “Облік і аудит” (реві-
зійна справа). Батьки та рідні 
дуже пишалися тим, що Володя 
став студентом. Був працьови-
тий, завжди допомагав матері 
Оксані, дідусеві Володимиру та 
бабусі Марії. Любив братів та 
сестер, родичів, мав багато дру-
зів, поважав учителів.

З третього курсу навчався на 
військовій кафедрі, був дисци-
плінованим та активним, ціка-
вився подіями, які відбувалися в 
Україні. Любив свій народ, дер-
жаву Україну, тому відстоював 
гідність, незалежність, волю на-
ції. Взимку 2014 року два рази 
їздив на Майдан у Київ, вислов-
лював свою громадянську пози-
цію.

З початком дій сил АТО на 
Сході України пішов доброволь-
цем у Збройні сили України. Ма-
ти просила: “Не йди, ти ще мо-
лодий”, а він відповів: “Хто, як не 
я?”. Так розпочалися його вій-

ськові будні. З квітня 
2014 року брав участь у 
військових навчаннях у 
Володимирі- Волинсько-
му, Рівному, Луцьку, Дні-
пропетровську, Микола-
єві. В травні воював під 
Донецьком та на Луган-
щині. Володимир Гарма-
тій був лейтенантом, ко-
мандиром мінометного 
взводу військової брига-
ди № 51, пліч-о-пліч бо-
ровся разом з побрати-
мами проти російських 
загарбників.

Нелегка доля випала 
молодим хлопцям, які 
часто не мали продуктів 
харчування, води. Бійці 
були мужні, хоробрі, 
сильні духом, сміливо 
долали труднощі війни.

Та ще важче було ма-
терям, рідним, які що-

дня, щогодини пильно стежили 
за подіями на Східній Україні, 
спрагло чекали дзвінків, обна-
дійливих звісток з фронту, вслу-
халися чи не у кожне слово учас-
ників різних телевізійних полі-
тичних шоу. 

Сумна звістка прийшла у рід-
не село 26 липня 2014 року. 
Сім’ї було повідомлено, що  
Володимир Гарматій загинув 25 
липня 2014 року у бою під сели-
щем Червонопартизанськ, ви-
зволяючи жителів Сходу України 
від російських терористів.

Він поліг у бою, як і сотні  
інших воїнів, захищаючи  
Батьківщину. Загинув, як герой. 
Вічна йому пам’ять!

Не плач, моя мамо, не плач.
Хоч сльози твої не втамую.
Прийду я до тебе у сні 
І руки твої поцілую.
Прости, матусю, за все
Прийду я до тебе під ранок,
Ногами ступлю на поріг:
Наш дім — мій оберіг.
Не плач, моя мамо, не плач,
Я поліг за свою Україну.
Душа моя чиста, 
Як чиста сльоза, 
Молися за неї, єдина.

Сороковий день пам’яті Володимира Гарматія
З Україною в серці 

26 серпня 2014 року пере-
дова група батальйону осо-
бливого призначення “Січ” 
вирушила в зону здійснен-
ня антитерористичної опе-
рації. Разом із бійцями на 
Схід вирушає свободівець, 
голова Тернопільської  
обласної організації, керів-
ник фракції націоналістів у 
Тернопільській облраді  
Володимир Стаюра.

“Мій обов’язок боронити 
Батьківщину від окупантів. Коли 
на Сході розпочалася війна — 
відчув внутрішню потребу бути 
там. Тому після підготовки ра-
зом із побратимами пліч-о-пліч 
вирушаю на Донбас. Ми мусимо 
очистити українську землю від 
окупантів, і ми це зробимо. Укра-
їнці будуть панувати у своїй сто-
роні”, — переконаний Володи-
мир Стаюра.

Спецпризначенці, які відбули 
на Схід України, пройшли вишкіл 
тривалістю понад два місяці. До 
лав батальйону всі прийшли до-
бровольцями. У складі “Січі” — 
націоналісти з усієї України, пе-
реважна більшість — свободівці.

Провести бійців прийшли їхні 
побратими, які вирушають на 
Схід у наступній ротації, друзі, 
небайдужі люди. Діти дарували 
бійцям квіти, малюнки, синьо-
жовті стрічки. Хлопцям бажали 
перемоги та повернення додому 
живими. А від отця Олександра 
Вронського, який є капеланом 
батальйону, націоналісти отри-
мали благословення на бороть-
бу за майбутнє України.

На урочисті проводи “Січі” 
прибув також лідер Всеукраїн-
ського об’єднання “Свобода” 
Олег Тягнибок. Очільник націо-
налістів наголосив, що основним 
завданням бійців батальйону є 
повернутися живими і знищити 
ворогів України.

“Ви є нащадками великих ли-
царів — вояків Святослава, 
козаків-січовиків, січових стріль-
ців, холодноярців, воїнів армії 
нескорених — Української По-
встанської Армії. Ви так само 
звитяжці, як і вони. Вам випала 
честь зі зброєю в руках захища-

ти українську незалежність. Ви 
йдете на передову з освяченою 
хоругвою Пресвятої Богородиці, 
яка опікуватиметься вами в бою. 
Але пам’ятайте: ваше завдання 
— не загинути за Україну, а зни-
щувати її ворогів, московських 
окупантів, які топчуть українську 
землю бруднючим чоботом. Во-
ни хочуть зробити нас рабами, 
кріпаками та забрати нашу зем-
лю, але ми відстоїмо свою неза-
лежність на своїй, Богом даній 
землі”, — зазначив Олег  
Тягнибок, звертаючись до спецп-
ризначенців.

Служу Україні! ●

Володимир Стаюра та ще шістдесят 
свободівців вирушили у зону АТО

Депутат Тернопільської обласної ради Володимир Стаюра: 
“Мій обов’язок — боронити Батьківщину від окупантів”.

Допоможемо армії ●

Василь ЛАБАЙ, 
Західний регіональний  

медіа-центр Міністерства 
оборони України.

Тернопільському 6-му ба-
тальйону територіальної обо-
рони “Збруч”, який сьогодні 
перебуває на Півдні України і 
виконує бойові завдання що-
до захисту, охорони та обо-
рони територіальної ціліс-
ності України на ввіреній йо-
му ділянці, волонтерами до-
ставлено 4 тисячі 800 літрів 
питної води та утеплення для 
наметів, де відпочивають вій-
ськовослужбовці.

Понад 2 тисячі пляшок питної 
води відвезли для батальйону з 
Гусятина з виробничих потужнос-
тей “Новозбручанської” мінераль-
ної води з ініціативи її керівни-
цтва. Як повідомив заступник ко-
мандира батальйону територіаль-
ної оборони з тилу підполковник 
Ігор Дрозд, до батальйону до-
ставлено утеплення для наметів, 

оскільки військова частина почала 
готуватися до осінньо-зимового 
періоду.

— Хоча до зими ще декілька 
місяців, проте ночі вже зараз ста-
ли прохолодними. Щоб не було 
переохолодження особового 
складу, ми починаємо утеплювати 
намети, де відпочивають військо-
вослужбовці, — наголосив підпол-
ковник Ігор Дрозд.

Як повідомлялося раніше, най-
ближчим часом до військової час-
тини мають надійти утеплені курт-
ки на кожного військовослужбов-
ця, за які вже сплачено кошти і які 
виготовлені в Харкові. Вирішено 
питання з гумовими чоботами, 
оскільки в осінній період у місцях 
виконання батальйоном завдань 
буде чимало болота. На під’їзді й 
пічки-“буржуйки”.

— Термобілизну, рукавиці акти-
вісти та волонтери шукають за 
кордоном і до перших холодів обі-
цяють нам передати, — повідомив 
заступник командира батальйону 
територіальної оборони “Збруч” із 
тилу, підполковник Ігор Дрозд.

Батальйону “Збруч” доставлено 
майже 5 тисяч літрів питної 

води та утеплення для наметів

Колектив Великоглибочецького БТТШ висловлює щирі співчуття 
заступнику директора Саньоцькій Тетяні Іванівні з приводу тяжкої 
і непоправної втрати — смерті батька.

Відділ освіти Тернопільської райдержадміністрації має намір надати в 
оренду нежитлові приміщення для облаштування паливних (котелень) в 
загальноосвітніх закладах за адресами:

1. с. Домаморич, вул. І. Франка, 4а; приміщення площею 63,2 м2;
2. с. Козівка, вул. Т. Шевченка, 45а; приміщення площею 20,9 м2;
3. с. Ангелівка, вул. Т. Шевченка, 1а; приміщення площею 23,5 м2;
4. с. Лозова, вул. Грушевського, 61а; приміщення площею 138,9 м2;
5.  с. Дичків, вул. Т. Шевченка, 26; приміщення площею 12,6 м2;
6. с. Почапинці, вул. Шкільна,1; приміщення площею 118,9 м2;
7. с. Баворів, вул. Лесі Українки,1; приміщення площею 17,9 м2; 18,1 м2;
8. с. Скоморохи, вул. Галицька, 3д; приміщення площею 70,2 м2.

Оголошення ●

Редакція газети “Подільське слово” повідомляє, що вартість газетної 
площі для публікації матеріалів передвиборчої кампанії на дострокових 
виборах до Верховної Ради України, призначених на 26 жовтня 2014 р., 
відповідно до ЗУ “Про вибори народних депутатів України”, складає  
4 грн./1 см2.

Самооборона Майдану Терно-
пільщини нагородила школя-
рів, які протягом літа працю-
вали волонтерами та збирали 
допомогу для учасників АТО. 
Першого вересня, на святі 
Першого дзвінка у тернопіль-
ських школах представники 
Самооборони вручили наймо-
лодшим волонтерам подяки, 
подарункові футболки та зна-
чки за їхню допомогу україн-
ським воїнам.

Протягом серпня до кампанії зі 
збору допомоги для зони АТО ак-
тивно долучилися тернопільські 
школярі. Наймолодші волонтери 
першими відгукнулися на заклик 
Самооборони та присвятили свої 
канікули волонтерській праці. Що-
дня вони займались збором продо-
вольства, засобів гігієни та коштів 
для українських бійців, що воюють 
на Сході України. Найактивніших із 
них самооборонівці нагородили в їх 
школах, аби привернути увагу інших 

школярів до кампанії та подякувати 
батькам і педагогам за виховання 
активних свідомих українців.

“Ми хотіли показати тернопіль-
ській молоді, батькам, педагогам 
наших найменших активістів. Адже 
вони є яскравим зразком того, як 
кожен може допомагати армії, ро-
бити свій внесок у розбудову краї-
ни. Під час канікул ці школярі пра-
цювали на рівні з дорослими волон-
терами. Кожен із них зібрав сотні 
кілограмів продуктів та тисячі гри-
вень. Зараз у їх пріоритетах має 
бути навчання, адже Україна чекає 
на нову освічену генерацію, проте 
сподіваємось, що і молодь, і педа-
гоги надалі застосовуватимуть свій 
творчий потенціал задля підтримки 
українських воїнів”, — зазначив ко-
мендант Самооборони Майдану 
Тернопільщини Іван Ковалик.

 
За матеріалами інформ-центру 

Самооборони Майдану 
Тернопільщини.

Тернопільські школярі на 
канікулах збирали гроші для АТО



Програма телепередачП‘ятниця, 5 вересня 2014 року

8 вересня
Понеділок 

9 вересня
вівторок

10 вересня
середа

11 вересня
Четвер

12 вересня
П’ятниця

13 вересня
субота

14 вересня
неділя

ут 1
14.05 Вiкно в Америку.
14.40 Дреди епохи.
15.20 Книга ua.
15.50 Euronews.
16.15 Т/с “Сержант Рокка”.
18.05 Час-Ч.
18.15, 1.50 Мiжнароднi новини.
18.30 Новини.
18.55 З перших вуст.
19.00 Про головне.
19.50 Д/ф “Пристрастi
        за Болеро”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Спорт.
21.50 Д/ф “Щастя в тарiлцi”.
22.55 Трiйка, Кено, 
         Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.30 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.45, 7.15, 7.45, 8.10, 9.10, 9.35 Снiданок
           з “1+1”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
          19.30 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 М/ф “Маша i ведмiдь”.
08.35, 21.00 “Чистоnews”.
10.00 “Мiняю жiнку-6”.
11.10 Комедiя “Згадай про чорта...”
12.55 Драма “Хайтарма”.
14.45, 15.45 Т/с “Терпкий смак кохання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. 
        Роксолана-3”.
20.30 “Секретнi матерiали-2014”.
21.20 Комедiя “Свати-3”.
22.30 “Грошi”.
23.35 “Казкова Русь”.
00.30 Драма “Заручники”. (2).

інтер
05.30 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         14.00, 17.45 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Вчителi”.
13.25, 14.20 Д/с “Легенди 
         радянського 
        розшуку”.
14.35 “Судовi справи”.
15.30 “Сiмейний суд”.
16.15 “Чекай на мене”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Аромат шипшини-2”.
22.35, 3.20 Т/с “Мосгаз”.
00.25 Х/ф “Полювання за
         “Червоним Жовтнем”. (2).

TV-4
14.00 Час-Tайм.
14.15 «Про нас».
14.30 Переможний голос 
         віруючого.
15.00 «Слідства. інфо».
15.30 Вікно в Америку.
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Живе багатство України».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Ангел з Орлі». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Погляд зблизька».
20.30 ТНЕУ 
        калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сад, город, квітник».
22.35 Х/ф «Непереможна 
         трійця». (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55, 19.20 Надзвичайнi 
         новини.
06.45 Факти тижня 
       з О. Соколовою.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. 
          Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05 Х/ф “Той ще Карлосон”.
11.40, 13.15 Т/с “Прокурорська 
          перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.15 Х/ф “Охоронець”.
16.45 Х/ф “Iдеальне вбивство”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.10 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Обитель зла-5. 
        Вiдплата”. (2).

стб
12.00 “Зiркове життя.
13.45 “Битва екстрасенсiв”.
15.10 “Все буде смачно!”
16.05 “Все буде добре!”
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.10 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.05 “Куб-5”.
22.35 “Детектор брехнi-6”.
23.55 “Один за всiх”.
01.05 Нiчний ефiр.

новий канал
05.50, 7.00 Kids’ Time.
05.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя 
        Загадка”.
07.05 Т/с “Уся така раптова”.
08.55 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
16.20 Шоуманiя.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.25 Пристрастi за Ревiзором.
22.50 Х/ф “ХХХ-2”. (2).
01.45 Х/ф “Швидкий i мертвий”. (2).

канал “україна”
07.00, 13.00 Т/с “ОСА”.
08.35, 13.50, 15.25, 17.10, 
          21.00 Т/с “Слiд”.
09.45 Т/с “Випробування 
        вiрнiстю”.
15.00, 19.00 Подiї.
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.40 Футбол. Вiдбiрковий матч 
        до Євро-2016. Україна
         Словаччина.
23.30 Х/ф “Агент Джоннi Iнглiш: 
         Перезавантаження”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша 
          i Ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: 
          Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки
        мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.50 “Єралаш”.
12.00 Богиня шопiнгу.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 Дайош 
        молодьож.
15.50 Вiталька.
17.05 Т/с “Свiтлофор”.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00 Розсмiши комiка.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Загублені у часі».
14.30 «Мамина школа».
15.00 «Відверті діалоги».
16.00 «Пісні нашого краю».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Край, в якому 
          я живу».
16.45 «Словами малечі
           про цікаві речі».
17.00 «Вісті ТТБ».
17.15 «Гра долі».
17.30 «У країні 
        Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «В об’єктиві ТТБ».
20.00 «Пісні нашого краю».
20.15 «Будьте здорові».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час змін».
21.30 «Урок… для 
          батьків».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.30 «Чаc країни».

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
09.50 Х/ф “Украли зебру”.
11.10 Х/ф “Анатомiя кохання”.
12.40, 19.30 Т/с “Суто англiйськi 
           вбивства”.
14.30, 21.10 Т/с “Пуаро 
        Агати Крiстi”.
16.25 Х/ф “Хмара-рай”.
17.50 Х/ф “Мiльйон у шлюбному 
        кошику”.
23.05 Х/ф “Царське
         полювання”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.10, 7.15, 8.15, 9.35, 21.30 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35 Вiд першої особи.
06.50 Огляд преси.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 7.40, 8.25, 8.40 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
07.50 Ера бiзнесу.
08.35 Паспортний сервiс.
09.00, 21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
09.45, 19.00 Про головне.
10.30 Уряд на зв’язку з громадянами.
11.15 Д/ф “Три таємницi Шумського”.
12.05 Т/с “П’ять хвилин до метро”.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.35 Хочу бути.
14.00 М/с “Сандокан”.
14.30 Хто в домi хазяїн?
14.50 Д/ф “Взуття. Зроблено 
        у Венджоу”.
15.50 Euronews.
16.25 Х/ф “Зразковий батько 
          наодинцi з дiтьми”.
18.15 Мiжнароднi новини.
18.55 З перших вуст.
19.50 Д/ф “Все про тату”.
21.50 Д/ф “Бути сама собi цiллю. 
           О. Кобилянська”.
22.20 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.

канал «1+1»
06.30, 20.30 “Секретнi 
             матерiали-2014”.
06.45, 7.15, 7.45, 8.10, 9.10, 9.35
          Снiданок з “1+1”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
          19.30 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
7.35 М/ф “Маша i ведмiдь”.
8.35, 21.00 “Чистоnews”.
10.00 “Чотири весiлля”.
11.35, 21.20 Комедiя “Свати-3”.
12.45, 13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45, 15.45 Т/с “Терпкий смак кохання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. 
           Роксолана-3”.
22.30 “Територiя обману”.
23.35 “Мультибарбара”.
00.30 Драма “Заручники”. (2).

інтер
05.30 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
17.45 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 20.40 Т/с “Аромат шипшини-2”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
           з Л. Каневським”.
13.25, 14.20 Д/с “Легенди радянського 
          розшуку”.
14.40 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.35, 3.20 Т/с “Мосгаз”.
00.40 Х/ф “Святий”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Ангел з Орлі». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ 
         калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Живе багатство України».
10.00 Т/с «Ангел з Орлі». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Bon appetit».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Останній бункер». (1).
17.00 «Живе багатство України».
17.30 Культура і мистецтво.
18.00 Т/с «Ангел з Орлі». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Інша жінка». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.50 Свобода слова з А. Куликовим.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.20 Т/с “Пастка”.
12.05, 13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.15, 21.05 Т/с “Лiтєйний”.
16.55 Т/с “Вулицi розбитих 
          лiхтарiв. Менти-7”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
22.00 Факти. Вечiр (росiйськомовний
           випуск).
22.20 Х/ф “Шiсть куль”. (2).
00.25 Т/с “Стрiла”.

стб
05.45 “У пошуках iстини.”.
06.30, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Зiркове життя.
09.05 Х/ф “Подорож у закоханiсть”.
11.05 Х/ф “Дозвольте тебе поцiлувати”.
12.55 “Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис”.
15.00 “Все буде смачно!”
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.50, 22.45 “Врятуйте нашу сiм’ю-2”.
23.40 Нiчний ефiр.

новий канал
05.50, 6.55 Kids’ Time.
05.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя 
        Загадка”.
07.00, 18.00 Репортер.
07.05, 11.00 Т/с “Крок за кроком”.
08.00, 16.20 Шоуманiя.
09.35 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Фiзрук”.
22.00 Ревiзор.
01.10 Т/с “Пекельна пiдтримка”. (2).

канал “україна”
06.05, 13.10 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00, 2.50 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Практика”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”.
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-5”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: 
           Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки 
          мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.50 “Єралаш”.
12.00 Богиня шопiнгу.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50, 17.05 Дайош молодьож!
15.50 Вiталька.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00 Розсмiши комiка.
00.00 6 кадрiв.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «Будьте здорові».
15.00 «Час змін».
15.30 «Тема дня».
15.45 «Пісні нашого краю».
16.00 «В об’єктиві ТТБ».
16.15 «Хатинка Василинки».
16.40 «До речі, про речі».
17.00 «Вісті ТТБ».
17.15 «Пісні нашого краю».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «Зона ризику».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «На часі».
21.30 «Діловий ритм».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.30 «Час країни».

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
09.40 Х/ф “Везуча людина”.
12.15, 19.30 Т/с “Суто англiйськi 
           вбивства”.
13.55, 21.20 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
15.45 Х/ф “Камертон”.
18.00 Х/ф “Зачарованi”.
23.15 Х/ф “Убiк вiд вiйни”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.10, 7.15, 8.15, 9.35, 21.30 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35 Вiд першої особи.
06.50 Огляд преси.
07.25, 7.40, 8.25, 8.40 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
07.50 Ера бiзнесу.
08.35 Паспортний сервiс.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.45, 19.00 Про головне.
10.30 Перша шпальта.
11.10 Д/ф “Три таємницi Шумського”.
12.05 Т/с “П’ять хвилин до метро”.
13.20 Перша студiя.
13.50, 18.05 Час-Ч.
14.05 М/с “Сандокан”.
14.30 Школа Мерi Поппiнс.
14.50 Як ваше здоров’я?
15.50 Euronews.
16.30 Х/ф “Земля”.
18.15 Мiжнароднi новини.
18.55 З перших вуст.
19.45 Д/ф “Довженко в огнi”.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.15 Х/ф “Ягiдка кохання”.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.

канал «1+1»
06.30, 20.30 “Секретнi матерiали-2014”.
06.45, 7.15, 7.45, 8.10, 9.10, 9.35
            Снiданок з “1+1”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
           9.30, 19.30 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 М/ф “Маша i ведмiдь”.
08.35, 21.00 “Чистоnews”.
10.00 “Чотири весiлля”.
11.40, 21.20 Комедiя “Свати-3”.
12.45, 13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45, 15.45 Т/с “Терпкий смак кохання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. 
            Роксолана-3”.
22.30 “Iнспектор Фреймут”.
00.30 Драма “Заручники”. (2).

інтер
05.30 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
          14.00, 17.45 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 20.40 Т/с “Аромат шипшини-2”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
13.25, 14.20 Д/с “Легенди радянського
           розшуку”.
14.40 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Т/с “Мосгаз”.
00.45 Х/ф “Детонатор”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Ангел з Орлі». (1).
06.45, 9.15. 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Живе багатство України».
10.00 Т/с «Ангел з Орлі». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.00 Академічний ансамбль 
         народного танцю «Надзбручанка».
14.00 Х/ф «Які ж ми були молоді». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Живе багатство України».
17.30 «Сад, город, квітник».
17.45 Програма «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Ангел з Орлі». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Хліб і троянди». (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.40 Свiтанок.
06.40, 8.00, 17.00 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв. Менти-7”.
07.45, 8.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.20 Т/с “Пастка”.
12.05, 13.15 Т/с “Прокурорська 
           перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.15, 20.10 Т/с “Лiтєйний”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.00 Факти. Вечiр (росiйськомовний
         випуск).
22.20 Х/ф “Очi дракона”. (2).
00.00 Т/с “Стрiла”.

стб
05.30 “У пошуках iстини. Андропов”.
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.00 “Зiркове життя”.
08.50 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
10.20 “Врятуйте нашу сiм’ю-2”.
13.05 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Все буде смачно!”
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.50, 22.45 “МастерШеф-4”.
00.20 Нiчний ефiр.

новий канал
05.50, 6.55 Kids’ Time.
05.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя 
         Загадка”.
07.00, 18.00 Репортер.
07.05 Т/с “Крок за кроком”.
08.00, 16.20 Шоуманiя.
09.35 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
11.00, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
21.00 Т/с “Фiзрук”.
22.00 Ревiзор.
01.10 Т/с “Пекельна пiдтримка”. (2).

канал “україна”
06.05, 13.10 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною. 
09.15, 14.00, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Практика”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”.
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-5”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша
           i Ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки 
         мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.50 “Єралаш”.
12.00 Богиня шопiнгу.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50, 17.05 Дайош 
         молодьож!
15.50 Вiталька.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00 Розсмiши комiка.
00.00 6 кадрiв.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «На часі».
15.00 «Зона ризику».
16.00 «Пісні нашого краю».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Край, в якому я живу».
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».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «Надія є».
20.00 «Удосвіта».
20.30 «Пісні нашого краю».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Європа очима українця».
21.30 «Енергоманія».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.30 «Час країни».

Enter-фiльм
05.45, 9.25 М/ф.
08.55 Телемагазин.
09.45 Х/ф “Хмара-рай”.
11.15 Х/ф “Вечiрнiй лабiринт”.
12.30, 19.40 Т/с “Суто англiйськi 
           вбивства”.
14.20, 21.30 Т/с “Пуаро
           Агати Крiстi”.
16.15 Х/ф “Мiй ласкавий 
         i нiжний звiр”.
18.10 Х/ф “Анатомiя кохання”.
23.20 Х/ф “Кодекс безчестя”.

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.40 Крок до зiрок.
07.20 “Золотий гусак”.
07.45 Ера здоров’я.
08.10 Шеф-кухар країни.
09.15 Як це?
09.35 Хто в домi хазяїн?
10.15 Х/ф “Зразковий батько 
         наодинцi з дiтьми”.
11.55 Т/с “П’ять хвилин до метро”.
13.15 Православний вiсник.
13.50 Школа Мерi Поппiнс.
14.10 Дитяче мовлення “Гензi”.
14.35 Фольк-music.
15.45 Д/ф “Рондо для лицаря. Вiктор Гресь”.
16.50 Театральнi сезони.
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Подорожуй першим.
19.00 Т/с “Сержант Рокка”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Перша шпальта.
22.10 Моя країна.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 На слуху.
00.00 Х/ф “Собака на сiнi”.

канал «1+1»
06.05 Х/ф “Долина папоротi”.
07.35 М/ф.
08.00, 8.25 М/с “Пригоди ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт-3: Танзанiя, Ефiопiя”.
12.05 “Ескiмоска-2: Пригоди в Арктицi”.
12.10 М/ф “Машинi казки. Маша i ведмiдь”.
14.05 “Розсмiши комiка-5”.
15.05 “Мiняю жiнку-7”.
16.40 “Iнспектор Фреймут”.
18.25 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Комедiя “Кохання у великому мiстi-3”.
23.00 Драма “Дерево життя”.
01.50 Мелодрама “Дочки-матерi”.

інтер
05.20 Т/с “Фродя”.
08.00 “Вдалий проект”.
08.40 “Готуємо разом”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
11.00 “Орел i решка. Невидане”.
12.00 Т/с “Знову один на всiх”.
16.00 Т/с “Коли на пiвдень вiдлетять журавлi”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.55 Т/с “Осiння мелодiя любовi”. (2).
01.40 Х/ф “Сусiди по розлученню”.

TV-4
06.00 Х/ф «Комедія давно минулих днів». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 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 святої літургії 
        з архікатедрального собору УГКЦ 
         м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Маленькі чоловіки». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 «Формула здоров’я».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Про кіно».
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 «Жінка під дощем». (2).
23.45 Час-тайм.
00.00 Провінційні вісті. Тиждень.

ICTV
06.25 Факти.
06.55 Свiтанок.
08.05 Анекдоти по-українськи.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Козирне життя, на дачi.
10.25 Дивитися всiм!
11.25, 13.00 Х/ф “Зелений лiхтар”.
12.45 Факти. День.
13.45 Т/с “Пастка”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Скарб нацiї”.
22.45 Х/ф “Скарб нацiї-2. Книга таємниць”.
00.55 Х/ф “Руслан”. (2).

стб
05.45 Х/ф “Дайте книгу скарг”.
07.10 Х/ф “Гусарська балада”.
09.00 “Все буде смачно!”
11.10 “Караоке на майданi”.
12.05 “МастерШеф-4”.
15.50 “Х-фактор-5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.30 “Один за всiх”.
21.40 “Вiкна-новини”. Спецрепортаж.
22.40 Х/ф “Дозвольте тебе поцiлувати... 
         знову”.
00.45 Х/ф “Китайський сервiз”.

новий канал
05.35 М/с “Новi пригоди мисливцiв 
         за привидами”.
07.20 Х/ф “Татовi знову 17”.
09.05 М/с “Дракони: вершники йолопа”.
11.00 М/ф “Планета скарбiв”.
13.00 Файна Юкрайна.
14.45 Проект Перфект.
16.00 Супермодель по-українськи.
18.10 Х/ф “Джек завойовник велетнiв”. (2).
20.40 Х/ф “Битва титанiв”. (2).
22.45 Х/ф “Залiзне небо”. (2).
00.40 Х/ф “Машина часу”.

канал “україна”
06.30 Подiї.
07.10 Таємницi зiрок.
09.00 Т/с “Щастя є”.
12.45 Т/с “Моє улюблене чудовисько”.
16.15 Т/с “Листи на склi”.
19.00 Подiї тижня.
19.55 Подiї тижня. Спецiальний репортаж.
20.20 Хочу до Меладзе.
22.30 Comedy Woman.
23.30 Великий футбол.
01.20 Т/с “Мент у законi-5”.

тет
06.00 М/ф “Переможець”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.35 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
11.00 Х/ф “Книга майстрiв”.
12.50 Х/ф “Гербi: божевiльнi перегони”.
14.45 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”.
17.00 Панянка-селянка.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Фільм-дітям». 
15.20 «Гра долі».
15.30 «Шляхами Тараса».
15.45 «Крізь призму часу».
16.00 «Назбиране».
16.15 «Чудесний канал».
16.45 «Спортивні меридіани».
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».
19.00 «Дива цивілізації».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Музичний калейдоскоп».
20.30 «Загублені у часі».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Скарби роду».
22.30 «Повір у себе».

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
11.00 Х/ф “Невiдомий солдат”.
14.45 Х/ф “Недiля, о пiв на сьому”.
20.10 Х/ф “Капiтан Немо”.
00.05 Бiйцiвський клуб.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.10, 7.15, 8.15, 9.35, 21.30 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35 Вiд першої особи.
06.50 Огляд преси.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 7.40, 8.25, 8.40 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
07.50 Ера бiзнесу.
08.35 Паспортний сервiс.
09.00, 21.00, 1.20 Пiдсумки дня.
09.45, 19.00 Про головне.
10.30 Слiдство. Iнфо.
11.10 Д/ф “Три таємницi 
        Шумського”.
11.45 Кордон держави.
12.05 Т/с “П’ять хвилин до метро”.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 Українського роду.
13.50 М/с “Сандокан”.
14.25 Свiтло.
14.50 Надвечiр’я.
15.50 Euronews.
16.25 Х/ф “Любовна лотерея”.
18.15 Мiжнароднi новини.
18.55 З перших вуст.
19.50 Д/ф “Сiмдесятники. 
        Володимир Денисенко”.
20.20 Д/ф “Мiж кесарем i Богом”.
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою.
22.20 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.

канал «1+1»
06.30, 20.30 “Секретнi матерiали-2014”.
06.45, 7.15, 7.45, 8.10, 9.10, 9.35 Снiданок 
          з “1+1”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
        19.30 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 М/ф “Маша i ведмiдь”.
08.35, 21.00 “Чистоnews”.
10.00 “Чотири весiлля”.
11.35, 21.20 Комедiя “Свати-3”.
12.45, 13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45, 15.45 Т/с “Терпкий смак кохання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”.
22.30 “Право на владу”.

інтер
05.30 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
17.45 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 20.40 Т/с “Аромат шипшини-2”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
           з Л. Каневським”.
13.25, 14.20 Д/с “Легенди радянського
          розшуку”.
14.40 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Т/с “Мосгаз”.
00.45 Х/ф “Вежi-близнюки”.

TV-4
06.00 Т/с «Ангел з Орлі». (1).
06.45, 9.15. 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Живе багатство України».
10.00 Т/с «Ангел з Орлі». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Формула здоров’я».
13.00 Академічний ансамбль
         народного танцю «Надзбручанка».
14.00 Х/ф «Живіть у радості». (1).
17.00 Живе багатство України.
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Ангел з Орлі». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Золоте стремено».
20 30 Культура і мистецтво.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Bon appetit».
22.35 Х/ф «Мій хлопець 
         повернувся». (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.45 Свiтанок.
06.45, 8.00, 16.50 Т/с “Вулицi 
          розбитих лiхтарiв. Менти-7”.
07.45, 8.45, 12.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.15 Т/с “Пастка”.
11.55, 13.15 Т/с “Прокурорська 
         перевiрка”.
14.35, 16.15, 20.10 Т/с “Лiтєйний”.
15.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
22.00 Факти. Вечiр (росiйськомовний 
         випуск).
22.20 Х/ф “Другий у командi”. (2).
00.00 Т/с “Стрiла”.

стб
05.55 “У пошуках iстини. Ярослав 
           Мудрий”.
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.20 “Зiркове життя”.
09.15 Х/ф “Вийшов їжачок з туману”.
13.20 “Битва екстрасенсiв”.
15.05 “Все буде смачно!”
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.50, 22.45 “Зваженi i щасливi-4”.
00.25 Нiчний ефiр.

новий канал
05.50, 6.55 Kids’ Time.
05.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Скубi-Ду: 
         Корпорацiя Загадка”.
07.00, 18.00 Репортер.
07.05, 11.00 Т/с “Крок за кроком”.
08.00, 16.20 Шоуманiя.
09.35 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Фiзрук”.
22.00 Ревiзор.
01.20 Т/с “Пекельна пiдтримка”. (2).

канал “україна”
06.05, 13.10 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Практика”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”.
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-5”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: 
           Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти
          нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.50 “Єралаш”.
12.00 Богиня шопiнгу.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50, 17.05 Дайош
         молодьож!
15.50 Вiталька.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.00 Розсмiши комiка.
00.00 6 кадрiв.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «Європа очима українця».
15.00 «Подорож гурмана».
15.30 «Надія є».
15.45 «Тема дня».
16.00 «Пісні нашого краю».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 «Край, в якому 
         я живу».
17.00 «Вісті ТТБ».
17.15 «Пісні нашого краю».
17.30 «У країні 
          Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «Що робити?»
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Фабрика ідей».
21.30 «Розмова без нотацій».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.30 «Час країни».

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.25 Х/ф “Росiйське диво”.
11.45 Х/ф “Камертон”.
14.00, 19.30 Т/с “Суто англiйськi 
            вбивства”.
15.45, 21.20 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.40 Х/ф “Убiк вiд вiйни”.
23.10 Х/ф “Трест, який лопнув”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.10, 7.15, 8.15, 9.35, 21.30, 1.55 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35 Вiд першої особи.
06.50 Огляд преси.
07.25, 8.25, 8.40 Гiсть студiї.
07.35 Країна on-line.
07.50 Ера бiзнесу.
08.35 Паспортний сервiс.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.45, 19.00 Про головне.
10.30 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою.
11.10 Д/ф “Текст, як доля. М. Волобуєв”.
12.00 Т/с “П’ять хвилин до метро”.
13.20 Перша студiя.
13.50 Час-Ч.
14.05 М/с “Сандокан”.
14.35 Театральнi сезони.
15.10 Вiра. Надiя. Любов.
16.00 Euronews.
16.30 Концерт “З Парижа з любов’ю”.
18.15 Мiжнароднi новини.
18.55 З перших вуст.
19.30, 21.40 Шустер-LIVE.
00.00 Пiдсумки.
00.30 На слуху.

канал «1+1»
06.30 “Секретнi матерiали-2014”.
06.45, 7.15, 7.45, 8.10, 9.10, 9.35 
           Снiданок з “1+1”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
         19.30 “ТСН”.
07.10 “Особистий рахунок”.
07.35 М/ф “Маша i ведмiдь”.
08.35 “Чистоnews”.
10.00 “Чотири весiлля”.
11.35 Комедiя “Свати-3”.
12.45, 13.45 “Сiмейнi мелодрами”.
14.45, 15.45 Т/с “Терпкий смак кохання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”.
20.30 “Казкова Русь”.
21.15 “Мультибарбара”.
21.40 “Вечiрнiй Київ”.
23.00 “Свiтське життя”.
00.05 Бойовик “Командо”. (2).

інтер
05.30 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
         14.00, 17.45 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Аромат шипшини-2”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
13.25, 14.20 Д/с “Легенди 
          радянського розшуку”.
14.40 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 “Чорне дзеркало”.
22.35 Т/с “Мосгаз”.
00.25 Х/ф “П’ятниця 13-те”. (3).

TV-4
06.00 Т/с «Ангел з Орлі». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Золоте стремено».
08.00 Культура і мистецтво.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Живе багатство України».
10.00 Т/с «Ангел з Орлі». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 Програма «Сад, город, квітник».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «З тобою та без тебе». (1).
17.00 «Живе багатство України».
17.30 «Bon appetit».
18.00 Т/с «Ангел з Орлі». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Великий Медичі: 
         лицар війни». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.35 Свiтанок.
06.35, 8.00 Т/с “Вулицi розбитих 
          лiхтарiв. Менти-7”.
07.45, 8.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Дивитися всiм!
11.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.05, 13.15, 16.15 Т/с “Лiквiдацiя”.
12.45, 15.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф “Спецiальне завдання”. (2).
22.00 Факти. Вечiр (росiйськомовний 
         випуск).
22.20 Х/ф “Ворог близько”.
23.50 Х/ф “Другий у командi”. (2).

стб
06.15 “У пошуках iстини”.
07.00 Х/ф “Вийшов їжачок з туману”.
11.05 Х/ф “Особисте життя
         доктора Селiванової”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.50, 22.45 “Танцюють всi!-7”.
00.30 “Куб-5”.

новий канал
05.50, 6.55 Kids’ Time.
05.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Скубi-Ду: Корпорацiя 
         Загадка”.
07.00, 18.00 Репортер.
07.05 Т/с “Крок за кроком”.
08.00, 16.20 Шоуманiя.
09.35 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
19.00 Супермодель по-українськи.
21.00 Т/с “Фiзрук”.
22.00 Проект Перфект.
23.15 Х/ф “Машина часу в джакузi”. (3).
01.20 Х/ф “Красунi”.

канал “україна”
06.05, 13.10 Т/с “ОСА”.
06.10 Таємницi зiрок.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Практика”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”.
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-5”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки
        мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Каспер”.
10.50 “Єралаш”.
12.00 Богиня шопiнгу.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50, 17.05 Дайош молодьож!
15.50 Вiталька.
18.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Х/ф “Цiпонька”. (2).
22.00 Х/ф “Скiльки у тебе?” (2).
00.00 6 кадрiв.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «Слід».
14.45 «Тема дня».
15.00 «Що робити?»
16.00 «Пісні нашого краю».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 «Юні експерти».
17.00 «Вісті ТТБ».
17.15 «Думки вголос».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
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 «На часі».
21.30 «Захисник Вітчизни 
        рятувальник».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.30 «Час країни».

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.15 Х/ф “Красиво жити не заборониш”.
11.25 Х/ф “Зачарованi”.
13.00, 19.25 Т/с “Суто англiйськi 
         вбивства”.
14.45, 21.15 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
16.35 Х/ф “Пан Володиєвський”.
23.05 Х/ф “Мiй ласкавий i нiжний звiр”.

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.25 На слуху.
07.00 Шустер-LIVE.
11.30 Подорожуй першим.
12.00 Т/с “П’ять хвилин до метро”.
13.15 Свiтло.
13.50 Хочу бути.
14.10 Дитяче мовлення. 
        “Емма”.
14.35 Околиця.
15.00 Українського роду.
15.35 Х/ф “Звенигора”.
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Книга ua.
19.00 Т/с “Сержант Рокка”.
21.00 Пiдсумки дня.
22.10 Моя країна.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи.
23.45 “Золотий гусак”.
00.10 Х/ф “Собака на сiнi”.

канал «1+1»
06.05, 10.05 “Шiсть кадрiв”.
07.00, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.25 М/с “Пригоди 
         ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.55 Мелодрама “Дочки-матерi”.
15.05 “Вечiрнiй Київ”.
16.30, 21.20 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка-5”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.30 Комедiя 
         “Велике весiлля”. (2).

інтер
05.55 “Чорне дзеркало”.
07.25 “Школа доктора 
         Комаровського”.
08.30 Д/ф “Євгенiй Крилатов. 
         Саундтрек епохи”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Її серце”.
12.00 Х/ф “Сусiди по розлученню”.
14.00 Т/с “Фродя”.
18.05 Т/с “Знову один на всiх”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Знову один на всiх”.
22.30 Т/с “Якщо небо мовчить”. (2).

TV-4
06.00 «Bon appetit».
06.30 Програма «Про нас»
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Комедія давно 
          минулих днів». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Золоте стремено».
10.00 Культура і мистецтво.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Знову до школи». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Маленькі чоловіки». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ 
          калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Сад, город, квітник».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Мелодія двох сердець».
21.30 Х/ф «Водій». (1).
23.40 Час-Тайм.
00.00 Х/ф «Знову до школи». (1).

ICTV
06.00 Факти.
06.35 Свiтанок.
07.15 Дача.
07.40 Х/ф “Ворог близько”.
09.10 Дiстало!
10.10 Цивiльна оборона.
11.05 Х/ф “Викрадачi картин”.
12.45 Факти. День.
13.10, 20.05 Т/с “Лютий”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
21.50 Х/ф “Зелений лiхтар”.
23.50 Х/ф “Руслан”. (2).

стб
06.30 Х/ф “Коли настає вересень”.
08.05 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.35 Х/ф “Не може бути!”
12.20 “Танцюють всi!-7”.
16.00 “Зваженi i щасливi-4”.
19.00 “Х-фактор-5”.
22.00 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
00.10 “Детектор брехнi-6”.

новий канал
05.40 Нереальнi iсторiї.
07.45, 10.00 Ревiзор.
12.25 Пристрастi за Ревiзором.
13.50 Уральськi пельменi.
15.35 Т/с “Воронiни”.
18.50 М/ф “Планета скарбiв”.
20.40 Х/ф “Джек 
        завойовник велетнiв”. (2).
23.00 Х/ф “Машина часу”.
01.00 Х/ф “Машина часу 
         в джакузi”. (3).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Хочу до Меладзе.
13.00 Т/с “Щастя є”.
17.00 Т/с “Листи на склi”.
22.10 Х/ф “Лiсовик”.
00.25 Т/с “Мент у законi-5”.

тет
06.00 М/ф “Помста
           чарiвної рибки”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.35 М/с “Вперед, 
        Дiєго, вперед!”
11.00 М/ф “Переможець”.
12.25 Х/ф “Книга майстрiв”.
14.20 Х/ф “Водiйськi права”.
16.10 Х/ф “Гербi: божевiльнi 
           перегони”.
18.00 Х/ф “Цiпонька”. (2).
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.
00.00 Х/ф “Скiльки у тебе?” (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Новини України».
14.15 «Актуально».
14.30 «Пісні нашого краю».
14.45 «Після школи».
15.00 «На часі».
15.30 «Гра долі».
15.45 «Думки вголос».
16.00 «ПрофStyle».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Край, 
         в якому я живу».
16.45 «Пісні нашого краю».
17.00 «Панорама подій».
17.30 «У країні 
         Мультляндії».
18.30 «Назбиране».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Скарби роду».
20.00 «Крізь призму часу».
20.15 «Спортивні меридіани».
20.30 «Шляхами 
        Тараса».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.20 «Замки Тернопілля».
22.30 «Абетка здоров’я».

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.30 Х/ф “Канiкули Кроша”.
15.40 Х/ф “Невiдомий солдат”.
19.30 Х/ф “Недiля, 
         о пiв на сьому”.
00.50 Бiйцiвський клуб.

4-9

Номери «швидкої» для мешканців 
Тернопільського району

диспетчер невідкладної медичної допомоги — 
0673547369, 43-03-03 

баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 
0674130345, 29-42-33

великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) 
медичної допомоги — 0674130346, 29-51-03

великобірківський пункт екстреної (швидкої) 
медичної допомоги — 0674130347, 49-23-03
Мишковицький пункт екстреної (швидкої) 

медичної допомоги — 0674130348, 29-09-81
диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги 

(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00
цілодобовий консультативний центр 

(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.  
Фото автора.

Готуючи розповідь про ди-
ректора ТОВ “Стегниківське”, 
заслуженого працівника сіль-
ського господарства України, 
хлібороба з діда й прадіда, 
досвідченого аграрія та гос-
подарника Мирона Кубанта, 
пригадав колись почуту опо-
відку від відомого краєзнавця 
і письменника, тернополяни-
на Іларіона Пилипця. Якось 
художника запитали, кого йо-
му важче малювати коня чи 
Бога. “Коня, — відповів ми-
тець. — Кінь на видноті, про 
нього всі знають до наймен-
ших дрібниць, а ось Бога ко-
жен уявляє по-своєму…”.

 Про Мирона Михайловича пи-
сати і легко, і складно водночас. 
Легко, бо не треба “висмоктувати 
з пальця” факти, щось надумувати, 
і важко, бо береш на себе велику 
відповідальність вибрати найваж-
ливіше з його майже семи десятків 
літ.

ТОВ “Стегниківське” — дітище 
Мирона Кубанта, безмежне поле 
для реалізації його творчої особис-
тості, його двадцяті жнива у Стег-
никівцях. Прийняв господарство 
слабеньким, техніки відповідної не 
було, поля запущені, тваринництво 
занедбане. Розпочав з оновлення 
ферм, токового господарства, 
складських приміщень. Ставку зро-
бив на місцеві кадри, серед них 
головний агроном Марія Маличок, 
її чоловік Андрій та син  
Андрій, які є вправними водіями. 
Сьогодні товариство “Стегників-
ське” — це 785 гектарів посівної 
площі, яку щороку засівають зер-
новими, технічними та кормовими 
культурами. Це  474 голови вели-
кої рогатої худоби, з яких 100 ді-
йних корів. Тут своєчасно отриму-
ють заробітну плату, мають соці-
альний захист  усі працюючі і вете-
рани, які пішли на заслужений від-
починок. На тлі сьогоднішніх сіль-
ського безробіття і занепаду, це 
агроформування такий собі зеле-
ний оазис. Тут все підлагоджено, 
як годинниковий механізм. Це ви-
дно збоку. А ось Мирон Михайло-
вич так не вважає. І мабуть, через 
такий підхід до справи, незважаю-
чи на всі нинішні труднощі, військо-
ві події на сході держави, шукає та 
знаходить можливості для розши-
рення виробництва, чіткого дотри-
мання сівозмін та усієї рослин-
ницької галузі, збільшуючи уро-
жайність і максимальну віддачу 
кожного гектара.

— Вода з криниці та ще під ка-
линою не тільки добра, а й неви-
черпна. Це я про рідне село 
Ярославовичі, що у Зборівському 
районі, — каже Мирон Кубант. — 
Де б не був і куди б не їхав, за-
вжди туди серце лине. Щоразу, 
коли приїжджаю, враз забуваєть-
ся суєта, незлічені господарські 
клопоти, які підтинають життя. Я з 
багатодітної сім’ї. Нас було шес-
теро: чотири брати та дві сестри. 
Марія зараз живе у Тернополі. 
Старший брат Ярослав, якому 
вже 80 років, довгий час був го-
ловою міста Зборова.

Після закінчення Зборівської 

середньої школи Мирон Кубант 
подав документи до Львівського  
зооветеринарного інституту і всту-
пив на зоотехнічний факультет  
одного з провідних вузів України. 
Молодий спеціаліст перших чоти-
ри роки працював головним зоо-
техніком Зарудянського господар-
ства рідного району. У 1974 році 
правління тодішнього колгоспу ім. 
Петровського призначило Мирона 
Кубанта головним зоотехніком. 
Він пройшов школу досвіду та ста-
новлення в невтомного академіка 
хлібної ниви, нині уже покійного, 
Ярослава Степановича Мричка. 
Лозівський період він вважає най-
кращим. Не тільки тому, що ті ро-
ки — його молодість, і виховали 
вони з молодою дружиною Вла-
диславою, медпрацівником за фа-
хом, двійко гарних дітей Руслана 
та Іринку, а нині вже дочекалися 
четверо внуків — Таню, Аллу, Лі-
лю, Аню. І хату збудували на голо-
му місці, і сад посадили. І тоді 
було чимало труднощів, але стіль-
ки зроблено!

 —  На той час в господарстві 
утримували на дорощуванні та від-
годівлі 4,2 тис. голів великої рога-
тої худоби, 200 корів, тисячу сви-
ней, 700 овець, — згадує Мирон 
Михайлович. — І  цьому господар-
ству треба було дати раду. Вста-
вав з досвітком і пізно приходив з 
роботи. Хто тримає худобу, той не 
знає ні вихідних, ні свят. Мричкову 
науку я взяв із собою, коли став 
директором у Стегниківцях. Кожен 
серйозний господар вважає, що 
рослинництво і тваринництво — 
як два крила для птаха, рівно-
значні. Боляче, коли великі агро-
холдинги, агрокомпанії, приватні 
агропідприємства району, облас-
ті та взагалі України не займають-
ся тваринництвом. Це не лише 
серйозні гроші, нові робочі місця 
на селі, але й органічні добрива, 
скореговані сівозміни і впевне-
ність у завтрашньому дні АПК. Ми 
щороку, маючи обмаль земельних 
площ, збільшуємо поголів’я вели-
кої рогатої худоби. Довели її кіль-
кість до 474 голови, тільки корів 
понад 100 маємо на фермі, де за-
відуючий зоотехнік Михайло Шуль. 
Там працьовиті та сумлінні люди, 
серед них доярка Ганна Яцків, до-
глядач тварин Оксана Каліщук.  
Тримаємо на відгодівлі бичків, а 
телички залишаємо на фермі, щоб 

мати високопродуктивних корів.  
За перше півріччя на 100 корів 
отримали 82 голови молодняка. Це 
надзвичайно високий показник, що 
засвідчує про належну селекційно-
племінну роботу. За перше півріч-
чя цього року ми виробили 2390 ц 
молока, 388 ц м’яса. Наголошую, 
що ферма  — це не лише молоко і 
м’ясо, але і органічна пожива для 
землі, що також важливо.

Цьогорічні жнива для колективу 
ТОВ “Стегниківське” складаються 
не просто. Хоча із зими нагрома-
дили певний запас пального, за-
пасних частин для зернозбираль-
ної техніки, ярий клин засіяли ви-
соковрожайним насінням еліти та 
першої репродукції, вчасно заро-
били його у добре вироблений 
грунт. Нагромадили деякі обігові 
кошти, розподілили наявні люд-
ські ресурси, але погода і неста-
більність у державі внесли свої 
корективи. Але комбайнери  
Володимир Каліщук, Ігор Кузьма, 
водії Андрій  Маличок, Ігор  
Воркун, Богдан Королюк, тракто-
ристи Василь Каліщук, Василь  
Кубах працювали повний світло-
вий день. Добре спрацювала  
інженерна служба сільгосппідпри-
ємства, очолювана головним  
інженером Василем Чикалом, а 
також завідуючий токовим госпо-
дарством Василь Могильський, 
комірник Марія Баннікова, кухар 
Галина Чорномаз, водій Андрій 
Маличок.

Місцеві хлібороби вже справили 
“квітку” на жнивному лані. Та й ре-
зультатам варто порадіти: з кожно-
го посіяного гектара зібрано по 30 
ц гороху, озимої пшениці — 53,5 ц, 
ярого ячменю — 35 ц, ріпаку —  
40 ц. До речі, ця технічна культура 
у ТОВ “Стегниківське” дала найви-
щий урожай не лише в районі, але 
й в області. 

Воістину, справжня діловитість 
не галаслива. З Кубантом нелегко 
працювати. Кубант органічно не 
сприймає нероб, наскрізь бачить 
тих, хто маскується під діловитість, 
і може сказати про це прямо у вічі 
будь-кому, незалежно від чину і 
рангу. Отримав кілька років тому 
звання заслуженого працівника 
сільського господарства України. 
Головне для Мирона Михайловича 
— щоб для людей, які його знають, 
він залишався просто Кубантом.  
І цим все сказано.

Криниця з доброю водою 

Директор ТОВ “Стегниківське”, заслужений працівник  
сільського господарства України Мирон Кубант.

Наталя ВОЛОШИН, 
начальник відділу 

економічного розвитку  
і торгівлі Тернопільської 

райдержадміністрації.

З метою підтримки ініціатив у 
сфері розвитку та самоорганізації 
громад у творенні якісних змін у 
містах та селах Галичини, Україн-
ська Галицька Асамблея у рамках 
програми “Сильна громада” про-
водить конкурс мікропроектів для 
громадських і благодійних органі-
зацій, органів самоорганізації на-
селення та їх коаліцій, мереж, 
неформальних об’єднань та ініці-
ативних груп мешканців Львівщи-
ни, Тернопільщини та Івано-

Франківщини.
Асамблеєю надається фінансу-

вання на підтримку суспільно зна-
чущих ініціатив, які стосуються 
таких питань місцевого розвитку: 
екологія, енергозбереження; бла-
гоустрій територій; молодіжні іні-
ціативи; розвиток місцевого ту-
ризму.

Заявки на конкурс приймають-
ся до 21 вересня 2014 року в од-
ному примірнику в паперовому та 
електронному вигляді на адресу 
організаторів. У випадку немож-
ливості надсилання заявки в 
електронному вигляді її слід по-
давати лише у паперовому.

Максимальна сума мікрогранту 
не перевищує 10 тис. гривень,  

а термін реалізації проекту пови-
нен становити до 3 місяців. 
Асамблея не надає гранти полі-
тичним партіям і приватним (фі-
зичним) особам. Власний внесок 
громади у матеріальному або не-
матеріальному вимірі має стано-
вити не менше 20% загального 
бюджету проекту.

За додатковою інформацією 
щодо цього конкурсу можна звер-
татися до координатора програ-
ми Івана Сприня за телефоном 
097 900 84 65 або e-mail: projects@
uha.org.ua. Адреса організатора 
програми для надсилання заявок 
у паперовому вигляді: Українська 
Галицька Асамблея, вул. Техніч-
на, 6/1, м. Львів, 79000.

Ініціатива ●

“Сильна громада”

Влада ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 

26 серпня ц. р.  на Тернопіль-
щині відбулася регіональна 
нарада з основних питань 
розвитку аграрного сектору 
економіки в сучасних умовах 
за участю аграріїв із семи  
областей Західної України — 
Тернопільської, Львівської, 
Івано-Франківської, Волин-
ської, Рівненської, Чернівець-
кої та Закарпатської. Провів 
зустріч міністр аграрної полі-
тики та продовольства Украї-
ни Ігор Швайка. 

Відкриваючи нараду, міністр  
агрополітики відзначив, що анало-
гічні наради в такому форматі вже 
заплановано в Черкасах та Харко-
ві. Таке ж спілкування з керівника-
ми АПК відбудеться в Одесі або 
Миколаєві. На правах господарів 
першим до виступу запросили 
першого заступника голови Терно-
пільської ОДА Івана Крисака, який 
порушив тему проблемних питань 
АПК та взаємодії структурних під-
розділів облдержадміністрацій з 
контролюючими органами.

Серед проблемних питань у 
зерновиробництві Іван Богданович 
назвав те, що сільгоспкультури за-
раз пошкоджуються хворобами та 
шкідниками, яких візуально немож-
ливо визначити, а відтак — пра-
вильно застосувати хімічні засоби 
захисту рослин. Треба вирішити 
питання з обладнанням та акреди-
тацією фітосанітарної лабораторії. 

У тваринництві на Тернопільщи-
ні планується реалізація інвести-
ційних проектів, зокрема, в молоч-
ному скотарстві: будівництво і ре-
конструкція молочного комплексу 
та доїльного залу в ПАП “Агро-
продсервіс” на 1200 корів у с. Тео-
філівка Козівського району та ана-
логічного виробничого молочного 
комплексу на 1200 корів у с. Лі-
щанці Бучацького району. В сви-
нарстві: нарощення потужностей 
ПАП “Агропродсервіс” до 150 тис. 
голів реалізації свиней в рік шля-
хом будівництва репродуктора-
маточника на 3 тис. голів свинома-

ток у смт. Ланівці та реконструкції 
ферми в с. Старе Місто Підгаєць-
кого району на 850 основних сви-
номаток. В птахівництві: нарощу-
вання потужностей птахофабрики 
яєчного напрямку ТОВ “Птахофа-
брика Тернопільська” в с. Великі 
Гаї Тернопільського району на 360 
тис. курей-несучок та будівництво 
комбікормового заводу. 

У роботі зібрання взяли участь 
представники всеукраїнських 
управлінь та відомств, дотичних до 
агропромислової політики нашої 
держави, зокрема, Аграрного фон-
ду України, сільськогосподарської 
інспекції, департаменту фіто-
санітарної безпеки, держветери-
нарної та фітосанітарної служби 
України, зернової корпорації, ака-
демії аграрних наук, інших. 

За словами Ігоря Швайки, аг-
грарний ринок — найважливіший 
ринок України і нині в час збору 
врожаю, зважаючи на ситуацію у 
державі, треба думати, що будемо 
їсти взимку. Він зажадав від агра-
ріїв та управлінців АПК активніше 
лобіювати свої інтереси, звертати-
ся до Міністерства та до нього осо-
бисто з конкретними пропозиція-
ми щодо завтрашнього дня україн-
ського села.

Міністр аграрної політики та 
продовольства України Ігор 
Швайка разом з членами київ-
ської делегації відвідали та озна-
йомилися з виробничими потуж-
ностями ПАТ “Птахофабрика 
“Тернопільська”, поспілкувалися з 
колективом та спеціалістами під-
приємства. Відтак їх шлях проліг 
у с. Скорики Підволочиського ра-
йону в ТОВ “Україна”, яке очолює 
Герой України Олег Крижовачук. 
Учасники зустрічі побували на по-
лях та тваринницькому комплексі, 
ознайомилися із соціальною інф-
раструктурою населених пунктів. 

У роботі наради взяли участь 
голова Тернопільської облдержад-
міністрації Олег Сиротюк, голова 
Тернопільської обласної ради Ва-
силь Хомінець, керівники районних 
державних адміністрацій, директо-
ри провідних агропідприємств та 
фермерських господарств.

На порядку денному — 
продовольча  

безпека держави

Зоряна ЗДЕБ, 
заступник начальника—

завідувач сектору 
профілактики правопорушень 

та бездоглядності дітей 
служби у справах дітей ТРДА. 

Робота зі зверненнями гро-
мадян у службі у справах ді-
тей Тернопільської районної 
державної адміністрації 
спрямована на забезпечення 
громадянам їх конституцій-
ного права на звернення, 
створення належних умов 
для реалізації цього права 
відповідно до вимог Закону 
України “Про звернення гро-
мадян”, Указу Президента 
України від 7 лютого 2008 
року № 109/2008 “Про пер-
шочергові заходи щодо за-
безпечення реалізації та га-
рантування конституційного 
права на звернення до орга-
нів державної влади та міс-
цевого самоврядування”, ін-
ших нормативно-правових 
актів.

У І півріччі 2014 року в службу у 
справах дітей надійшло 42 звер-
нення, що на 24 звернення менше, 
ніж за аналогічний період 2013 ро-
ку. У зверненнях громадян, отри-
маних службою у справах дітей, 
порушено питання різного харак-
теру, в тому числі:  про надання 
дозволів на вчинення правочинів 
щодо нерухомого майна, де право 
користування або власності мають 
діти — 29, про встановлення графі-
ка побачень з дитиною — 4, про 
встановлення опіки над неповно-
літньою дитиною — 3, про усунен-
ня перешкод у спілкуванні з дити-

ною та участі в її вихованні — 2, 
про недопустимість неправомірних 
дій у виховному процесі дітей — 2, 
про продовження соціальних ви-
плат на прийомну сім’ю — 2.  
Найбільше звернень надійшло від 
жителів Петрикова, Великої Бере-
зовиці, Лозови, Великих Бірок, 
Смиківців, Шляхтинців, Великого 
Глибочка, Острова, а також жите-
лів міста Тернополя.

Питання щодо покращення ро-
боти зі зверненнями громадян 
регулярно розглядаються  під час 
проведення виробничих нарад 
служби у справах дітей, встанов-
люється належний контроль за 
своєчасним розглядом звернень, 
вносяться пропозиції щодо їх ви-
рішення.

Працівниками служби у спра-
вах дітей подаються ґрунтовні від-
повіді на заяви громадян, із  
з’ясуванням всіх обставин; вжива-
ються необхідні заходи щодо за-
побігання виникненню підстав для 
повторних звернень та звернень 
до органів вищого рівня виконав-
чої влади, за підсумками розгляду 
заяв видаються відповідні розпо-
рядження голови районної дер-
жавної адміністрації.

Значна увага приділяється осо-
бистому прийому громадян. По-
стійно надаються роз’яснення що-
до положень діючого законодав-
ства з питань  соціально-правового 
захисту дітей.

З метою організації оперативної 
роботи зі зверненнями громадян в 
службі у справах дітей затвердже-
но графік особистого прийому на-
чальником служби: щоденно в ро-
бочі дні з 10 до 13 год., а також діє 
“гаряча” телефонна лінія за номе-
ром 43-58-22.

У райдержадміністрації ●

В інтересах дитини
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Продовження.
Початок на 1 стор.

Вони привітали всіх присутніх 
із початком нового навчального 
року, побажали миру, злагоди і 
творчого натхнення. Зеновій Іва-
нович зазначив, що цьогоріч ми-
нає двадцять років із часу, коли 
поріг нового корпусу Дичківської 
школи вперше переступили пер-
шокласники, і подарував школя-
рам спортивні подарунки. Від 
імені батьків першокласників із 
новим етапом в  
їхньому житті привітав батько 
першокласниці Андріани 
Артем’як — Ігор Володимирович. 
За українською традицією він 
дав школярикам поцілувати ко-
ровай.

З привітанням до учнів, учите-
лів, батьків звернувся директор 
НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенів-
ДНЗ” Андрій Романюк: 

– Сьогоднішній Першовере-
сень водночас і веселий, і сум-
ний. Веселий тому, що почина-
ється новий навчальний рік. Діти 
після літнього відпочинку напо-
внять світлі й затишні класи весе-
лим сміхом. Сумний, адже в Укра-

їні, на жаль, триває війна. Маємо 
жити з Україною в серці, повинні 
стати єдиною нацією, готовою 
стати на боротьбу з ворогом. 

Андрій Богданович подякував 
усім, хто долучився до оновлення 
шкільного приміщення: учням, 
батькам, громаді села Дичків, 
Дичківському сільському голові 
Петру Гринишину, спонсорам 
Володимиру Бобрівцю, Юрію  
Березовському, Андрію Попку, 
Тарасу Гаврилюку, Олегу Кара-
ванському та Наталії Прокопчук. 
Окремо подарунком Андрій  
Романюк відзначив дев’яти-
класницю Вікторію Прус, яка ак-
тивно сприяла впорядкуванню 
пришкільної території. 

Крім цього, Андрій Богданович 
представив кубок, яким нагоро-
джено Дичківську школу за І міс-
це в комплексному заліку  XVIII 
Спортивних ігор учнівської молоді 
Тернопільського району 2013-
2014 навчального року, нагоро-
див грамотою відділу освіти Тер-
нопільської РДА за І місце в зма-
ганнях з атлетичного кросу на 
дистанцію 1000 метрів семиклас-
ника Богдана Шведа, за І місце у 
змаганнях з легкої атлетики на 

дистанцію 100 метрів і ІІ місце на 
400 метрів – дев’ятикласницю 
Анастасію Качунь. 

Після закінчення урочистостей 
учні повернулися в оновлені кла-

си, де вчителі провели для них 
перший урок “Україна – єдина 
країна”. Школярам розповіли про 
теперішню ситуацію в Україні, 
основну увагу приділили патріо-

тичному вихованню. Попереду в 
учнів та учителів нелегкий на-
вчальний рік. Бажаємо їм насна-
ги, витримки та впевненості у всіх 
починаннях.

Україна єдина

На урочистій лінійці з нагоди Першовересня у Дичкові школярів і педагогів вітали  
(зліва направо): о. Олег Леськів, колишній директор Дичківської школи Зеновій Польовий, 

Дичківський сільський голова Петро Гринишин, завідуючий архівом Тернопільської РДА  
Павло Брутко, директор НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ” Андрій Романюк. 

Галина ЮРСА -  
ТРР “Джерело”.

Хай пробачать мені міські 
учні та освітяни, проте, на 
мою думку, свято Першого 
дзвоника проходить у сіль-
ських навчальних закладах 
урочистіше, душевніше і з 
якоюсь особливою тепло-
тою. Можливо тому, що 
школи тут, порівняно з місь-
кими, невеликі, учнів наба-
гато менше. Усі школярі, 
вчителі, батьки один одному 
близькі сусіди, добрі прия-
телі, друзі і навіть родичі.

Цього року за шкільні парти у 
Тернопільському районі сіли тро-
хи більше чотирьох з половиною 
тисяч школярів. Батьки ще півто-
ри тисячі учнів чомусь, маючи до-
брі умови для здобуття їхніми ді-
тьми якісної середньої освіти 
безпосередньо в селі, вирішили 
віддати дітей на навчання до міс-
та, де і так класи переповнені. 
Міський вчитель не має через те 
можливості приділити кожному 
учневі достатньо уваги. Дехто на-
гадає, що ми живемо у бурхливо-
му та інформаційно насиченому 
ХХІ столітті, що сучасний вчитель 
завдяки найновітнішим розроб-
кам в освітянській галузі може за 
урок опитати до ста учнів тощо. 
Але дитячий та підлітковий вік, 
неповторне дитинство до болю  
короткі. Тому безпосереднє живе 
спілкування з вчителем для дити-
ни вкрай важливе. А цього міські 
учні позбавлені. Сільська школа 
для сучасної дитини ще й як до-
рогий курорт зі свіжим повітрям, 
чистими джерелами, мальовни-
чою природою. Цього міським 
школярам так само не вистачає. 
Тому, гадаю, мине час, батьки 
зрозуміють переваги сільських 
шкіл і будуть привозити дітей на 
навчання з міста до села, а не 
так, як нині.

На свято Першого дзвоника ми 
з першим заступником голови 
Тернопільської РДА, депутатом 
Тернопільської районної ради  
Богданом Лихим приїхали до 
Стегниківців. Школа розміщена у 
двох невеличких давніх будівлях. 
Тут навчається 57 учнів. Семеро з 
них цього року вперше пересту-
пили поріг школи, а одинадцяте-
ро закінчують навчання. Директор 
Стегниківської ЗОШ І-ІІ ст. Богда-
на Чикало з допомогою меценатів 
та батьків учнів зуміла навіть у та-
ких тісних та, здавалося б, непри-
стосованих для навчання примі-
щеннях створити хороші умови 
для навчального процесу та ак-
тивного відпочинку школярів, під-

готувати переможців та призерів 
районних предметних олімпіад, а 
головне – виховати патріотів сво-
єї Вітчизни, дітей працелюбних, 
скромних, порядних. Школа 
комп’юте-ризована, є тут плазмо-
вий телевізор, інша потрібна су-
часному вчителеві та учневі апа-
ратура. У класах і коридорах, як 
склалось у мене враження, вико-
ристано кожен сантиметр вільної 
площі для гарних та промовистих 
стендів на патріотичну, краєзнав-
чу, медичну та іншу актуальну те-
матику. У приміщеннях зробили 
ремонт, поміняли на сучасні вікна 
та двері. Школа, її внутрішнє на-
повнення  справляють гарне вра-
ження.

Першого вересня стегниківські 
учні, їхні батьки, родичі, вчителі 
зібралися у святковій залі місце-
вого клубу на урочистості “На нас 
чекає вже шкільна країна”. Диви-
лась на  учнів та розуміла, що для 
усіх: і тих, хто вперше переступає 
шкільний поріг, і для кого цей на-
вчальний рік останій у школі, і 
тих, кому ще довго тут вчитися, 
— свято Першого дзвоника — 
особливе. Їхній одяг прикрашала 
національна символіка, навіть ак-

сесуари на дівчатках були синьо-
жовті. Так людина шанує своє 
лише тоді, коли настає загроза 
його втратити. Про це говорила, 
зокрема,  директор Стегників-
ської ЗОШ І-ІІ ст. Богдана Чикало. 
“Сьогоднішній день овіяний смут-
ком, — сказала педагог, — адже 
на Сході України йде антитеро-

ристична операція. Від куль ро-
сійських найманців, терористів 
гинуть українські воїни. За неза-
лежність, соборність України про-
ливається кров і мирних жителів 
Донбасу та Луганська. Завдяки 
самовідданості українських вояків 
ворог не пішов углиб держави,  
і діти мають можливість мирно 
вчитися...”

Богдана Дмитрівна висловила 
вдячність та нагородила грамота-
ми меценатів, які допомогли  від-
ремонтувати шкільні приміщення, 
зокрема, директора ТОВ “Стегни-
ківське” Мирона Кубанта, а також 
Андрія Баннікова, Олега Рудого, 
Любомира Чорного, Ірину Неділь-
ко, відзначила усіх батьків школя-
рів та учителів, які не рахувалися 

з власним часом та коштами, 
щоб школа у Стегниківцях була 
однією з найкращих. Директор 
подякувала і завідуючій місцевим 
клубом Дарії Карман за можли-
вість стегниківським школярам 
проводити тут усі заходи, за 
співпрацю та розуміння.

Вітаючи школярів Стегниківців 
з святом Першого дзвоника, пер-
ший заступник голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації  
Богдан Лихий запевнив, що у 
державі та районі, зокрема, зро-
блять усе для того, щоб ніхто не 
смів порушити мирну працю та 
навчання наших громадян. Дітей 
закликав зростати патріотами, 
осягати вершини наук, адже ли-
ше тоді можна розраховувати на 
особистий успіх та бути корисним 
суспільству. Богдан Лихий пода-
рував школі цінні видання книг 
про Тараса Шевченка. Дізна-
вшись, що у Стегниківцях прожи-
вають сім’ї учасників АТО, Богдан 
Петрович ознайомив з комплек-
сом заходів, розроблених у Тер-
нопільському районі, щодо їх со-
ціального захисту та запросив на 
особистий прийом з цих питань.  

Із щирими вітаннями з нагоди 
Першовересня звернувся добрий 
друг школи – Стегниківський сіль-
ський голова Олег Олійник. Цей 
рік особливий для нього та його 
дружини Ольги Давидівни, яка 
більше двадцяти років віддала 
Стегниківській школі, навчаючи 
найменших учнів, — у перший 
клас пішла онука Оля. Тому він 
добре знає, що потрібно для шко-
лярів, і подарував учнівське при-
ладдя одразу всім стегниківським 
першокласникам.

Звеселили серце віршами та 
піснями про школу учні — ведучі 
свята Павло Чикало та Інна Кри-
венька, шкільні актори Олександр 
Кривобедрий (король Нібельмес), 
Володимир Кубах (Одиниця), Ка-
терина Чорна (Клякса), Марія  
Душенька (Абетка). Першокласни-
ки, як зазвичай, розповіли вірши-
ки, а майбутні випускники подару-
вали їм книжки. Пролунав перший 
дзвоник, батьки першокласників 
створили арку з вишиваних укра-
їнських рушників, щоб їхнім дітям 
щасливо стелилася доля.

А ми покидали Стегниківці в 
надії, що проїдемось колись з 
Тернополя до цього села відре-
монтованою дорогою, що нова 
школа у селі, яку нині можна на-
звати рекордсменом-довгобудом 
у Тернопільському районі, відкриє 
свої двері для учнів, що влада бу-
де поважати закон і любити про-
стих людей і якнайскоріше в  
Україні закінчиться неоголошена 
війна.

Першовересень у Стегниківцях

Стегниківський сільський голова Олег Олійник, директор Стегниківської ЗОШ І-ІІ ст.  
Богдана Чикало, заступник голови Тернопільської РДА Богдан Лихий разом  

з першокласниками, випускниками та педагогами Стегниківської школи.

Заступник голови Тернопільської РДА Богдан Лихий 
з сім’єю учасника АТО танкіста Олега Рудого — його дружиною 

Любов’ю та донечками Вікторією і Роксоланою.
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Україна — Албанія.

“Нарешті ми знайшли місце 
на планеті, де можна дозво-
лити собі рідко доступну роз-
кіш — не чути москальської 
мови і не бачити неозброє-
ним оком її носіїв”, — так про 
Албанію одягнена в футболку 
з принтом “Файне місто Тер-
нопіль” сказала Ірена Карпа в 
один із днів найкращої від-
пустки автора цих рядків. 

П’ять тисяч 
кілометрів пам’яті 
Саме Ірена запропонувала мені 

провести цьогоріч відпустку в Євро-
пі. Гріх було не погодитися. Подо-
рож направду видалася казковою і 
достойною провокацією заздрості у 
знайомих — провести три тижні з 
улюбленою письменницею під час 
туру протяжністю п’ять тисяч кіло-
метрів, який не запропонує жоден 
турагент, — це, браття, рай на  
землі. 

Мандрівку ми планували ще від 
травня, а поїхали 19 липня. У про-
грамі нашого екстрим-туру було за-
вдання подолати відстань від Украї-
ни до Греції, відтак, відвідати кращі 
місця держав, які зустрічатимуться 
на шляху, — Румунії, Болгарії, Маке-
донії, Албанії та Греції. Згідно з тра-
диційною непередбаченістю Всес-
віту, маршрут довелося змінити.  
У Грецію ми не поїхали, хоча й були 
за кілька кілометрів від грецького 
острова Корфу, причина — чари  
Албанії, яка видалася настільки не-
ймовірною, що нам захотілося по-
бути тут якомога довше. Впродовж 
цієї подорожі я побачила все, що 
хотіла, — стародавню архітектуру, 
екзотичні, наче з фотошпалер, ку-
точки природи, людей з відмінним 
від слов’янського способом життя 
та мислення, спробувала корисну 
морську їжу, навчилася водити каяк, 
встановлювати намет, і найголовні-
ше — змінила своє ставлення до 
життя на простіший варіант. Тепер 
розумію, чого мені насправді бра-
кує в буденному житті, і чого в мене 
понад міру.

Засобом пересування ми обрали 
мікроавтобус “Мерседес Віто”. На 
дах авто прикріпили два велосипе-
ди для мандрівок у горах. Але через 
серпантинність албанських доріг та 
шалену спеку часто використовува-
ти двоколісних друзів не довелося. 
Оскільки албанці на туристів поки 
що небагаті, на наші велосипеди на 
даху там дивилися, як на рожевого 
фламінго за межами своєї фауни. 

Життя у наметах: 
тонкощі туризму

Жити від початку планували у на-
метах, відтак, впродовж подорожі 
лише двічі ночували в готелі. Для 
життя у наметах в Європі є вдосталь 
зручних кемпінгів — сезонних за-
кладів для авто-, мото-, велотурис-
тів з наметами або кемпкарами 
(простіше — “будинки на колесах”) 
та спеціальними місцями для стоян-
ки і зберігання автомобілів. У кем-
пінгу зазвичай можна зарядити те-
лефон, прийняти душ, попрати одяг, 
приготувати їжу, скористатися  
інтернетом, деталізувати маршрут. 
Місце розташування кемпінгів, як 
правило, базується у туристичних 
місцях, тому мандрівникам завжди 
можна розраховувати на мальовни-

чий краєвид зі свого намету. 
Звісно, перебування у кем-
пінгу платне, але значно де-
шевше від цінової політики 
готелів. Поживши у кількох 
кемпінгах, можу констатувати 
індивідуальність кожного з 
них, адже, завдяки чудодійній 
силі конкуренції, їх власники 
мають авторські родзинки. 
Найбільше мені запам’яталися 
“Вампіре кемпінг” поблизу 
славнозвісного замку графа 
Дракули в Румунії (тут спра-
цювали містичність та мото-

рошність добре розповсюджених 
легенд) та кемпінг “Ріно” на березі 
озера Охрід в Македонії, який за-
чарував теплом і спокоєм, а також 
“хлібо-сольністю” власника. Нео-
дноразово ми зупинялися на ночів-
лю серед гір або біля водойм, жод-
ного разу претензій ніхто до нас не 
спрямовував. А могли, оскільки у 
багатьох європейських країнах за-
боронено встановлювати намети за 
межами кемпінгів. Кажуть, суворо з 
цим у Франції, Німеччині, Італії. 
Найбільш байдуже — албанцям. 

Албанія — країна 
мерседесів та 

кулеметних бункерів
У цьому матеріалі зупинюся на 

спогадах про Албанію, адже для 
опису всієї подорожі, боюсь, за-
бракне сторінок номеру “Поділь-
ського слова”.

Перетнувши кордон, побачила, 
що серед мого багажу бракує важ-
ливого складника — набору симво-
лічних подарунків з України. Мені 
зустрічалися чудові люди, які не 
втомлюються щиро посміхатися, 
завжди готові допомогти просто 
так, яким не байдуже, що існує ще 
хтось, окрім них. Якось нам задар-
ма відремонтували велосипедне ко-
лесо у місті Саранта. Майстер за 
фахом моряк, казав, що часто бував 
в Україні, тому так привітно до нас 
поставився.

Перше, що здивувало на теренах 
Албанії — масовість кулеметних 
бункерів для оборони від “армії 
ймовірного противника”. Свого часу 
один з албанських правителів  
Енвер Ходжа зробив своїми ворога-
ми абсолютно всі країни світу 
(останній, із ким у 1971-му албанці 
розірвали зв’язки, став Китай), за-
мкнув Албанію “на замок” і почав 
провадити політику економічної са-
модостатності, яка дуже скидалася 
на такий собі воєнний комунізм. До 
того ж, Албанія стала першою і єди-
ною в світі країною, в якій офіційно 
були заборонені релігії. У 1967 кра-
їну було оголошено атеїстичною  
(в СРСР свобода віросповідання 
принаймні офіційно була дозволе-
на), тоді ж Енвер Ходжа наказав усі 
мечеті та християнські церкви зне-
сти, або перебудувати під госпо-
дарські об’єкти. Головну мечеть 
країни у столиці Тирані було пере-
роблено під... громадський туалет.  
Незадовго до смерті, 1985 року,  

Енверу Ходжі почало здаватися, що 
весь світ ось-ось посуне на Алба-
нію. І тоді одного дня він вирішує 
готуватися до відсічі та мобілізує 
народ на будівництво бункерів. За 
підрахунками, протягом стислого 
часу в країні з приблизно такою 
кількістю населення, яку має Київ, 
збудували 700 тисяч бункерів (!) від 
маленьких (на одного бійця з авто-
матом у стоячому положенні) до по-
тужних (де можна було б встанови-
ти кулемет чи навіть гармату) і 
супер-бункерів для особливо важ-
ливих персон. Кажуть, коли кожен 
залізобетонний об’єкт “здавали в 
експлуатацію”, його обстрілювали у 
той час, як будівельники сиділи все-
редині. Нині ніхто точно не знає, що 
з ними робити. Вони стоять скрізь: 
біля багатоповерхових будинків і в 
безлюдних горах, прямо на пляжі, 
біля кордонів і в самому центрі кра-
їни. Дехто переробляє надійні спо-
руди на генделики, а є й такі, що не 
маючи іншого даху, просто живуть в 
цих бункерах.

Криміналітет у цій злиденній кра-
їні, зрозуміло, зацвів буйними цві-
том. Політичні амбіції Албанії, яка, 
попри те, що є нині найбіднішою 
країною на європейському конти-
ненті, прагне бути Великою (Косов-
ський конфлікт, повстання албанців 
у Македонії у 2001 році, претензії на 
землі в Чорногорії та Греції) теж не 
додавали їй привабливості в очах 
потенційних туристів. Проте згодом 
“крига скресла”, і цікаві мандрівни-
ки, на свій ризик, рушили в пошуках 
незвичного у “країну орлів”. Саме 
так нібито перекладається автен-
тична назва Албанії — Шкіперія 
(Shqiperia), хоча є й прозаїчніша 
версія, мовляв, назва походить від 
місцевого слова, що значить — “ка-
жи зрозуміло, по-нашому”, адже 
мови, схожої на албанську, здаєть-
ся, не знайти.

Ще Албанія — країна з великою 
концентрацією автомобілів марки 
“Мерседес”. Втім, і віслюків тут “во-
дити” не цураються. Важко повіри-
ти, що при комуністах в Албанії на-
лічувалось всього 100 (!) автомобі-
лів, які возили лише головних пар-
тійців. Тепер сміливо можна сказа-

ти, що ця країна має найбільше 
“мерсів” на душу свого тримільйон-
ного населення у світі. Сидиш, на-
приклад, десь у вуличному кафе в 
центрі міста і бачиш, як протягом 
хвилини безперервною колоною 
повз тебе їдуть самі лише мерседе-
си, як новенькі, так і дуже старі. 
Кажуть, багато з них крадені. Оче-
видно, на “мерс” тут найлегше за-
робити в автомобільному сервісі. А 
собака зарита у заправних станціях 
з жахливою якістю пального. Все 
просто — заправляєш машину  
албанським пальним і, можливо, 
доїжджаєш до автосервісу. Подеку-
ди заправки так і називаються 
“Kastrati”. По дорозі відразу впада-
ють в око численні споруди (і цілком 
пристойні, і якісь халабуди з іржавої 
бляхи) із написом “Lavazh”. Спочат-
ку я вирішила, що тут продають хліб 
(“лаваш”), але згодом зрозуміла — 
це автомийки. Дороги тут уже євро-
пейські, але вузькі. Серед інозем-
них водіїв в Албанії, на диво, най-
більше багатих швейцарців. 

Не менш цікаво, за яких умов 
албанці здають нові будівлі в екс-
плуатацію. Цього, на жаль, з’ясувати 
не встигла. Якось бачила там бага-
топоверхівку, над якою натхненно 
працювали будівельники, гарував 
підйомний кран. На першому і дру-
гому поверхах було видно сваї, по-
декуди ще навіть вікон не було, але 
на третьому поверсі вже жили люди 
— у вікнах майоріли гардини, цвіли 
кімнатні квіти…

Мешканці цієї країни дуже шану-
ють свій прапор, але часто поряд з 
албанським можна зустріти стяг  
інших країн — так албанці вислов-
люють вдячність тим державам, у 
яких вдалося заробити гроші на 
власний бізнес. А ще багато прапо-
рів Євросоюзу — албанці свято ві-
рять, що колись і вони стануть його 
членами.

Колеги-журналісти, виїжджаючи 
за кордон, не забувайте прес-карту, 
яку видають з посвідченням Націо-

нальної спілки журналістів України, 
— це дозволяє економити у музеях 
та історичних місцях, які вимагають 
платного входу. В Албанії, напри-
клад, навіть особливо не вчитують-
ся у посвідчення, водночас не ви-
магають євро, які краще витратити 
на смачнючі спагеті з морепродук-
тами або морозиво. І пиво в них 
смачне, за нагоди обирайте 
“Korca”.

Мене часто запитували, чи  
албанці знають про події в Україні. 
Відповідаю: знають. Більше того, 
тепер навіть слово “Юкрейн” іно-
земці почали вимовляти “Україна”. 
В українському суспільстві, і не тіль-
ки, побутує хибна думка, що в Алба-
нії небезпечно, брудно і всяке таке. 
Припущення не виправдані, хоч тут 
справді не вміють прибирати. Ті, хто 
побував в Албанії довше, стверджу-
ють: в будинках панують чистота і 
порядок. А що поза домом — не моя 
справа! Тому сміття летить із вікон 
будинків та машин, як дощ з хмари. 
А щодо небезпечності перебування 
в Албанії зазначу, що нас тут жод-
ного разу не пограбували і не 
скривдили. Тут є на що подивитися. 
Якщо побуваєте в Албанії, ніколи не 
забудете кінематографічності Бал-
канських гір — потужність і велич 
перевершують можливості фотошо-
пу, свіжішого повітря, ніж там, авто-
ру цих рядків не доводилося вдиха-
ти впродовж усього життя. Спуска-
єшся з гір, і тут ще один подарунок 
долі — Іонічне море, прозоре, як 
сльоза, і солоне, як правильно ви-
пита текіла. Якщо зануритися по 
шию у морську воду — видно мізер-
ні подряпинки лаку на нігтях пальців 
ніг. 

Незабутніми у цій подорожі були 
вечори в оливкових садах, серед 
кущів дикої м’яти, старих сосен. Не-
подалік Іонічне море пестило те-
плий від щедрого денного сонячно-
го проміння берег. Хвилетерапія 
робила свою білу справу. Переко-
нана, через якесь десятиліття Алба-
нія буде туристичною країною з ве-
ликим авторитетом. 

Пляжі доволі чисті, з безкоштов-
ними лежаками і парасолями від 
місцевих кафе. Однак, розрахову-
вати на закомплексовану цінову по-
літику в Албанії не варто. Для себе 
я зробила висновок: коли перети-
наєш український кордон в бік Єв-
ропи, під час покупок варто позбу-
тися звички переводити ціни в грив-
ні, інакше — валідол замість ранко-
вої кави. В поки що Богом забутій 
Албанії все коштує не менше, ніж у 
якій-небудь Греції. Приміром, суп у 
придорожньому кафе з не вельми 
пристойним інтер’єром коштує 60 
гривень. Більш-менш повноцінний 
обід — в межах 300 гривень. І меню 
там нема. Офіціант пропонує пере-
класти в програмі “Google” потрібну 
вам страву на албанську мову і вони 
приготують. Мені взагалі запропо-
нували відвідати кухню і подивитися 
в баняках, чи хочу я це їсти… Суп за 
три євро — просто довго варена 
телятина, заправлена зажаркою з 
моркви і цибулі. Картоплі в супі не-
ма. Лише рідина і м’ясо. 

З Албанії ми поверталися в Укра-
їну з бажанням відвідати цю дивну у 
всіх значеннях країну ще раз, на до-
вший час, але трохи згодом, коли 
порядку буде більше. А екзотики — 
не менше.

В цій подорожі я зрозуміла, що 
щастя не буває десь там, далеко від 
тебе, за берегами, у шенгензонах, 
біля прозорих морів і високих гір з 
повним гаманцем чи порожнім. Міс-
це N — тут і зараз. І якщо ти сам не 
можеш прийти до себе, ніхто і ніщо 
цього не виправить.

Далі буде.

В обіймах краси,  
екстриму та екзотики, 

або Найяскравіші миттєвості 
відпустки “по-європейськи”  

з Іреною Карпою
Іонічне море, що омиває берег Албанії, ще 

називають “фіалковим”, адже з грецької “Ion” 
перекладається як “фіалка”.

Так виглядає один з 700 тисяч 
албанських кулеметних бункерів.

В албанському місті-музеї Джірокастрі збереглися 
 майже 400 вілл османського типу.
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Vivat! ●

Вітаємо! ●
Вітаємо з 80-

річчям Ярослава 
П е т р о в и ч а  
ТЮТЮННИКА із се-
ла Ігровиця Терно-
пільського району, 
який 46 років пропра-
цював кіномеханіком.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З повагою — працівники 
Ігровицької сільської ради 

Вітаємо з днем народження за-
відуючу ФАПом с. Дубівці Марію 
Мирославівну УНІЯТ, лаборанта 
Ігровицької АЗПСМ Галину  
Михайлівну ОНИЩУК, медичну 
сестру стаціонару ТРТМО Ольгу 
Тарасівну КАСІЯН, молодшу ме-
дичну сестру Катерину Олексіїв-
ну ЩЕРБАК, бухгалтера Тамару 
Валеріївну УНІЯК, водія Ігоря  
Андрійовича ПОВОРОЗНИКА.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці довіку живе доброта.

З повагою — колектив ТРТМО.

Колектив Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету щи-
ро вітає з днем народження мето-
диста з бібліотечних фондів Надію 
Михайлівну САВІЦЬКУ.

Хай в житті Вашому щастя квітує

Веснянково-іскристим розмаєм,

Бог ласкавий хай радість дарує

І здоров’я міцне посилає.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-терапевта ТРТМО Володи-
мира Петровича БІЛОУСА, стар-
шого інспектора відділу кадрів  
Наталію Андріївну ГОЛОВКО, 
молодшу медичну сестру Наталію 
Зіновіївну ГРОШОВУ, лаборанта 
Наталію Ярославівну  
ГРИЦИШИН, сторожа Ольгу  
Ігорівну ПАСТУЩАК.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай зт Вами буде завжди,

Здоров’я міцного і щирої долі

Хай Бог посилає на довгі роки.

З повагою — колектив ТРТМО.

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро 
вітає з днем народження вчителя 
історії та правознавства Ольгу 
Дмитрівну КОСТИК.

Нехай добром наповнюється хата,

Достатком, щирістю і сонячним теплом,

Хай буде вірних друзів в ній багато,

Прихильна доля огорта крилом.

Педагогічний колектив Ігро-
вицької ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 
днем народження Володимира 
Степановича БОБРИКА.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, від води – здоров’я

І добро та радість хай Господь дає.

Колектив Ігровицької АЗПСМ 
щиро вітає з днем народження 
фельдшера-лаборанта Галину 
Михайлівну ОНИЩУК.

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

Хай доля не скупиться на літа

І Божа благодать панує в серці.

Виконком Ступківської сіль-
ської ради сердечно вітає з  
50-річчям майстра районного до-
рожнього управління Олексан-
дра Йосиповича БЕРЕЗУ і ви-
словлює щиру вдячність за про-
ведення ремонту центральної ву-
лиці с. Ступки.

Хай щедра доля шле добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А гарні дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження депутата  
Гаї-Шевченківської сільської ради 
Тараса Антоновича ЛУЖНОГО.

Ми щиро Вас поздоровляємо, 

Щастя Вам зичимо, добра, 

Багато світлих днів бажаємо 

На довгі, щедрі, благії літа.

З повагою — колектив  
Гаї-Шевченківської  

сільської ради, члени 
виконкому, депутатський 

корпус.

Розглянувши  звернення  кому-
нального підприємства “Аква-
Сервіс” від 26.08.2014 року про 
намір здійснити зміни тарифів на 
послуги з централізованого водо-
постачання та водовідведення, ке-
руючись п. 2 ст. 28  Закону України 
“Про місцеве самоврядування в 
Україні”, п. 2 ч. 1 ст. 7  Закону Укра-
їни “Про житлово-комунальні по-
слуги”, “Порядком доведення до 
споживачів інформації про перелік 
житлово-комунальних послуг, 
структуру цін/тарифів, зміну цін/
тарифів з обґрунтуванням її необ-
хідності та про врахування відпо-
відної позиції територіальних гро-
мад”, затвердженого наказом Мі-
ністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства Украї-
ни від 30.07.2012 р. № 390, поста-
новою Кабінету Міністрів України 
№869 від 01.06.2011 року “Про за-
безпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-
комунальні послуги”, з метою при-
ведення тарифів до розміру еконо-
мічно обґрунтованих витрат на по-
слуги з централізованого водопос-
тачання та водовідведення, вико-
навчий комітет селищної ради ви-
рішив:

1. Розпочати процедуру підго-

товки розгляду та прийняття рі-
шення  виконавчого комітету Вели-
коберезовицької селищної ради як 
проекту такого змісту: “Встановити 
шляхом погодження нові тарифи на 
послуги з  централізованого водо-
постачання та водовідведення, що 
надаються комунальним підприєм-
ством “Аква-Сервіс”, згідно з нада-
ними підприємством розрахунка-
ми: 

 Водопостачання:
 — для населення — 4,32 грн. (за 

1 куб. м без ПДВ); 5,18 грн. (з 
ПДВ);

 — для бюджетних організацій 
— 4,32 грн. (за 1 куб. м без ПДВ); 
5,18 грн. (з ПДВ);

 — для інших споживачів — 4,32 
грн. (за 1 куб. м без ПДВ); 5,18 грн. 
(з ПДВ);

Водовідведення:
 — для населення  — 7,21 грн. 

(за 1 куб. м без ПДВ); 8,65 грн. (з 
ПДВ);

 — для бюджетних організацій 
— 7,21 грн. (за 1 куб. м без ПДВ); 
8,65 грн. (з ПДВ);

 — для інших споживачів — 7,21 
грн. (за 1 куб. м без ПДВ); 8,65 грн. 
(з ПДВ).

В. о. селищного голови  
О. П. ЧУРА.

виконавчого комітету Великоберезовицької селищної 
ради від 3 вересня 2014 року № 69 

“Про встановлення тарифів на послуги  
з  централізованого водопостачання  

та водовідведення”

6 вересня ц. р. на Театральному 
майдані в місті Тернополі з 18.00 до 
22.00 відбудеться мистецький бла-
годійний арт-фестиваль на підтрим-
ку Української армії. В програмі 
фестивалю авторський проект  
Сергія Шишкіна “Бренди Волині” за 
участю Галини Конах, Іванни  
Ворошиляк, Валерія і Сергія Ленар-
товичів, Олександра Подзізея та 
камерно-симфонічного оркестру 
Тернопільської філармонії. В кон-

цертній програмі візьмуть участь 
тернопільські музиканти Василь  
Карапулько і заслужений діяч мис-
тецтв України Юрій Кіцила. 

Приходь! Не залишайся байду-
жим, коли в Україні війна. 

Дирекція Західної регіональної 
філії товариства “Українська 
дирекція з питань організації 

концертно-гастрольної 
діяльності та фестивалів”.

Оголошення ●

Афіша ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Указом Президента Украї-
ни Петра Порошенка з на-
годи 23-ї річниці Незалеж-
ності нашої держави ко-
лишньому працівнику на-
шого часопису, а нині за-
ступнику головного редак-
тора Тернопільської  
обласної громадсько-
політичної газети “Свобо-
да” Богдану Новосядлому 
присвоєно почесне звання 
заслуженого журналіста 
України.

Богдан Теодорович Новосяд-
лий — уродженець села Буцнів, 
учень відомого професора 
львівської школи журналістики 
Володимира Здоровеги, знаний 
у нашому краї публіцист, редак-
тор і краєзнавець. 

У 1982 р. закінчив факультет 
журналістики Львівського  
держуніверситету імені І. Фран-
ка. Ази професійного ремесла 
почав освоювати у Тернопіль-
ській районній газеті ще у 
1979 році. Тривалий час пра-
цював у газеті “Промінь” світло-
технічної компанії “Ватра”, був її 
редактором. Одночасно редагу-
вав багатотиражні газети Терно-
пільського педагогічного універси-
тету і Тернопільського експери-
ментального інституту педагогіч-
ної освіти. Друкувався у союзній, 
українській та канадській україно-
мовній пресі. Був серед засновни-
ків і першим редактором науково-
освітнього журналу “Вісник Фонду 
Олександра Смакули”. Літератур-
ний редактор релігійної газети 

“Божий сіяч” Тернопільсько-
Зборівської архієпархії УГКЦ, 
шеф-редактор західноукраїнської 
спеціалізованої газети “Нова осе-
ля”. З 2007 року — літературний 
редактор богословського журналу 
“Alma mater” (Рим, Італія).

Богдан Новосядлий — автор, 
співавтор та упорядник чотирнад-
цяти книг і безпосередньо при-
четний до виходу у світ понад 70 
книг. З-під його пера вийшло 
майже три тисячі різнопланових 
газетних, журнальних та енцикло-
педичних публікацій у 67 видан-

нях української та зарубіжної  пе-
ріодики, у тому числі серії резо-
нансних інтерв’ю та нарисів про 
видатних українців, що народи-
лись на Тернопіллі чи мають ваго-
мий стосунок до нашого краю. 
Богдан Теодорович — член Націо-
нальної спілки журналістів Украї-
ни, почесний член Всеукраїнсько-
го товариства “Просвіта” імені  
Т. Шевченка, член Наукового то-
вариства імені Тараса Шевченка, 
академік Академії соціального 
управління. 

У рамках міжнародного проекту 
“Інтерньюз-Україна” двічі стажу-
вався на курсах, організованих 
британською телерадіокомпанією 
“Бі-Бі-Сі”. Лауреат всеукраїнської 
премії “Економіка очима журналіс-
та” з врученням срібної медалі 
“Нестор Літописець”. Переможець 
обласного конкурсу в галузі куль-
тури, в номінації “Краєзнавство. 
Премія імені П. Медведика” за кни-
гу “Катедра” у співавторстві з  
о. Орестом Глубішем і Надією  
Шподарунок. Володар “Золотого 
знака” Національної спілки журна-
лістів України.

З 1996 р. працює у Тернопіль-
ській обласній громадсько-
політичній газеті “Свобода”, у якій 
з 2005 по 2007 рр. був головним 
редактором.

У 1999 році був акредитований 
для висвітлення Шостої зустрічі 
Президентів країн Цетральної  
Європи у Львові, у 2001 р.— на ви-
світлення візиту в Україну Папи 
Римського Івана Павла ІІ.

Сердечно вітаємо нашого коле-
гу з почесним званням і зичимо 
творчих успіхів у нелегкій царині 
публіцистики.

Богдан Новосядлий — 
заслужений журналіст України

Заслужений журналіст України  
Богдан Новосядлий.

Черговий тур чемпіонату Терно-
пільського району з футболу в пер-
шій лізі несподіванок не приніс. 
Після чергової, але вкрай важкої 
перемоги над Шляхтинцями з ра-
хунком 3:2 футболісти з Грабівця 
продовжують упевнено очолювати 
чемпіонську гонку, маючи в своєму 
активі 43 очки. Їхні переслідувачі з 
Плотичі і Дубівців теж здобули пе-
ремоги і мають на своєму рахунку 
37 і 32 залікових бали відповідно, 
до того ж у футболістів із Дубівців 
гра в запасі. На четверте місце з 
29 пунктами вийшли представники 
Великих Гаїв, які в наступному турі 
прийматимуть лідерів чемпіонату. 
П’ятим у змаганнях йде колектив із 
Великих Бірок (28 очок). Між цими 
колективами очікується боротьба 
за медалі. Внизу турнірної таблиці 
команди з Івачева і Мишкович за 
шість турів до завершення чемпіо-
нату відстають від заповітного 
дев’ятого місця, яке дає право на 
збереження прописки в першій лізі 
на наступний сезон, на сім і вісім 
очок відповідно. Зустрічі звітного 
туру в першій лізі принесли такі 
результати: Товстолуг — Великі Гаї 
2:2, Шляхтинці — Грабовець 2:3, 
Дичків — Мишковичі 8:1, Дубівці — 

Великі Бірки 2:0, Велика Березо-
виця — Гаї-Шевченківські 3:0 (+:-), 
Івачів — Плотича 0:4.

У другій лізі в двох групах — “А” 
і “Б” — колективи, які лідирують у 
першості, значно відірвалися від 
своїх конкурентів, тільки в групі “В” 
йде напружена боротьба за чемпі-
онство і право грати наступного 
року в когорті сильніших. Зустрічі 
чергового туру закінчилися з таки-
ми результатами: група “А”: Озер-
на — Підгороднє 3:0, Довжанка — 
Кутківці 1:2, Забойки — Пронятин 
1:1, Ігровиця — Цебрів 0:5, Козлів 
— Домаморич 3:4; група “Б”:  
“Динамо” (Ступки) — Байківці 1:0, 
Романівка — Гаї-Шевченківські-2 
1:1, Малий Ходачків — Біла 1:2, 
Стегниківці — Лозова 4:3, Смиківці 
— Жовтневе 5:2; група “В”: Петри-
ків — Баворів 8:0,  Грабовець-2 — 
Прошова 4:7, Велика Лука — Лучка 
6:0, Плотича-2 — Білоскірка 1:3, 
Велика Березовиця-2 — Острів 2:5, 
Товстолуг-2 — Великий Глибочок 
6:1. 

У групі “А” футболісти з Озерної 
(35 очок в активі) на вісім пунктів 
випереджають своїх переслідува-
чів із Пронятина і Домаморича, які 
набрали по 27 очок. Четвертими 

йдуть представники Кутківців (20 
балів у турнірній таблиці). Без по-
разок у другому колі виступає ко-
манда з Цеброва, яка в п’яти зу-
стрічах здобула чотири перемоги 
(тричі виграли з рахунком 5:0) і 
звела внічию гру з лідером з Озер-
ної. В групі “Б” у лідера з Білої за-
раз в активі 37 очок, другими з 30 
балами йдуть футболісти з “Дина-
мо” (Ступки), третє-четверте місця 
поділяють команди Байківців і  
Романівки (по 29 очок у кожної). 
Першу перемогу в цьому чемпіона-
ті здобув колектив із Смиківців, 
здолавши суперників із Жовтнево-
го. В групі “В” після несподіваного 
фіаско лідера з Великого Глибочка 
інтрига закрутилася ще більше. 
Зараз у колективів із Прошови та 
Острова по 34 очки, команди з Ве-
ликого Глибочка і Великої Луки на-
брали по 33 бали. Очікуємо гранді-
озного закінчення гонки в цій групі, 
адже в останніх чотирьох турах лі-
дери змагатимуться між собою.

 
Юрій БУЧИНСЬКИЙ,  

заступник голови 
Тернопільської районної 

федерації футболу.

Футбол ●

Лідер — Грабовець

Розглянувши розрахунки, пода-
ні РММ ДП “Тернопільський ліс-
госп”, керуючись Законами Украї-
ни “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, “Про житлово-комунальні 
послуги”, “Про захист економічної 
конкуренції в Україні”, Постанова-
ми Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 року № 869 “Про за-
безпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-
комунальні послуги”, від 25.08.2004 
року № 1107 “Про затвердження 
Порядку розроблення та затвер-
дження нормативів питного водо-
постачання”, виконком сільської 
ради вирішив:

1. Затвердити мешканцям  
с. Петриків, що споживають воду з 
водопроводу РММ ДП “Тернопіль-
ський лісгосп”, який є виконавцем 
вказаних послуг на цій території, а 
саме:

1.1. Науково обгрунтовані нор-
мативи споживання холодної води 
— згідно з додатком.

1.2. Тарифи на послуги з поста-
чання холодної води на рівні 2,90 
грн. за м3 (з урахуванням ПДВ).

У тарифі не враховані витрати 
на обслуговування мереж водо-
постачання.

2. Розрахунок вартості послуг з 
водопостачання для мешканців, 

будинки (квартири) яких не облад-
нані засобами обліку, розрахову-
ється надавачем послуг самостій-
но, виходячи із затверджених 
норм споживання і тарифу, і за-
тверджується наказом підприєм-
ства.

3. Це рішення набуває чинності 
з моменту оприлюднення в засо-
бах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на сільського 
голову та РММ ДП “Тернопіль-
ський лісгосп”.
Петриківський сільський голова 

Р. В. ЛАЗОРКО.

Оголошення ●

Рішення  
виконавчого комітету Петриківської сільської ради  

від 26 серпня 2014 року №101 
“Про затвердження тарифів на послуги з постачання холодної 

води мешканцям с. Петриків та нормативи її споживання”

Проект рішення
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Розіграш 
№786
від 31.08.2014 р.
Кульки —  58, 46, 

17, 31, 57, 67, 47, 
60, 38, 6, 15, 20, 55, 

68, 65, 18, 56, 45, 23, 3, 10, 34, 
27, 22, 70, 73, 71, 53.

Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не 

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 2 гравці 

— 78 363 грн.
3 лінії у 3 полях — 36 гравців — 1 

809 грн.
2 лінії у 2 полях — 3 633 гравці 

— 11 грн.
2 лінії — 881 гравець — 64 грн.
1 лінія — 67 047 гравців —  

7 грн. 
Білет № 142564 — Львівське.
Білет № 549039 — Запорізьке.

Розіграш 
№1358
від 03.09.2014 р.
Виграшні номери: 

28, 07, 40, 35, 18, 
30.

Мегакулька — 9.
МЕГАДЖЕКПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 4 гравці — 3 572 

грн.
4 номери — 136 гравців —  

216 грн.
3 номери — 1953 гравці — 

26 грн.
5+ Мегакулька — 3 гравці — 7144 

грн.
4+ Мегакулька — 25 гравців — 432 

грн. 
3+Мегакулька — 294 гравці — 52 

грн.
Розіграш
№1399
від 03.09.2014 р.
Лототрон А.
Набір кульок: №4.
Виграшні номери:  

52, 7, 21, 35, 46, 30.
6 номерів — не виграно.
5 номерів — не виграно.
4 номери — 41 гравець — 

284 грн.
3 номери — 912 гравців — 21 грн.
2 номери — 6733 гравці — 

8 грн.

Грайте і вигравайте ●

ПРОДАМ
* незавершений житловий 

будинок, смт. Козова, 0,12 га, 
ціна 23 тис. у.о. Тел. 068-032-
76-43.

* земельну ділянку смт. Ве-
ликі Бірки 0,15 га. Тел.: (0352) 
49-26-34, (097) 437-62-86.

* пшеницю. Тел.: (0352) 49-
26-34, (097) 437-62-86.

* козу, 2 роки. Тел. 29-33-14.
* автомобіль ВАЗ 2101 1980 р. 

в., ціна договірна. Тел. (067) 165-
87-97, 24-98-61.

* мотор машини ЗАЗ-968 мг, 
ціна договірна. Тел. (067) 165-
87-97, 24-98-61.

*однотумбовий письмовий 
стіл в хорошому стані, ціна до-
говірна. Тел.: 24-98-61, (067) 
165-87-97. 

* Москвич 412, 1991 р. в., 
об’єм двигуна 1,38, автопробіг 
120 тис. у доброму стані, 600 у. 
о. Можливий торг. Тел. (098) 
592-71-01, 24-82-34.

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

* 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.

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к.с.), трактори 
(від 12 к.с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання, гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 

ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58.

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

* продаю на грубку комплект 
кахелю (1000 грн.), камін чавун-
ний. Тел. (096) 903-37-81.

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

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

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

* металочерепиця, про-
фнастил, комплектуючі, сис-
теми водозабору. Консульта-
ції з установки, заміри, до-
ставка. Тел. (097) 473-51-37.

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

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до уро-

чистих подій (серця, лебеді 
тощо). Тел. 098 592-71-01.

* торти на замовлення для 
урочистих подій (весілля, день 
народження, хрестини тощо). 
(067) 366-15-69.

*лікування на бджолиних вули-
ках, с. Чернелів-Руський, Терно-
пільський район, Орест Михайло-
вич Лук’янець. Тел.: 42-36-32, 
(068) 539-25-33, (097) 207-65-23.

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

* виконуємо сантехнічні і газо-
зварювальні роботи різної склад-
ності. Послуги: встановлення во-
донагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів, лічильників; замі-
на стояків, водопроводу, каналі-
зації, опалення. Пенсіонерам та 
учасникам Великої Вітчизняної 
війни — знижки. Тел. (097)14-86-
723.

* штукатурка зовнішня — 30-
35 грн./м2 , внутрішня — 25-30 
грн./м2; стяжка — 30 грн./м2; уте-
плення: пінопласт, вата — 35-40 
грн./м2; підвісні стелі — 50-70 
грн./м2; шпаклівка — 20-25 грн./
м2, “короїд”, “баранек” — 25-30 
грн./м2; набриск, драп в кольорі 
— 20-25 грн./м2. Власне ришту-
вання, підсобники, без обідів. 
Тел.: 25-25-86, 098-531-95-46.

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей), 
тел.: 095-64-03-266, 096-36-
17-373.

* 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.

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

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

* послуги тамади, народні 
весільні обряди. Тел. 098 592-
71-01.

* високоякісно лакуємо сто-
лярні вироби, терміново. Тел.: 

(067) 350-66-21 (Василь), (096) 
813-88-93 (Володимир).

* весільний, святковий, ве-
чірній макіяж, розпис обличчя, 
нарощення вій, стрази, боді-
арт. Тел. (067) 313-58-58.

* євроремонт “під ключ”.  
Плитка, шпаклювання, побілка, 
арки, 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. 

РОБОТА
* прийму на роботу менеджера 

на СТО. Тел. 067-700-55-02, 51-
00-97.

* прийму на роботу слюсаря  
з ремонту легкових автомобілів і 
бусів. Тел. 067-700-55-02,  
51-00-97.

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

Справи приватні ●

Самозайняті особи: 
особливості сплати 

єдиного соціального внеску
Особи, які забезпечують себе роботою 

самостійно, — займаються незалежною про-
фесійною діяльністю, а саме: науковою, літе-
ратурною, артистичною, художньою, освіт-
ньою або викладацькою, а також медичною, 
юридичною практикою, у тому числі адвокат-
ською, нотаріальною діяльністю — теж є 
платниками єдиного соціального внеску, за 
умови, що вони не є найманими працівника-
ми чи підприємцями. 

Розмір єдиного внеску для них становить 

34,7% суми доходу (прибутку), отриманого 
від діяльності, що підлягає оподаткуванню 
податком на доходи фізичних осіб. При цьо-
му сума єдиного внеску не може бути мен-
шою за розмір мінімального страхового вне-
ску за місяць, в якому отримано дохід. 

У який термін 
розглядається договір  

“Про визнання електронних 
документів”?

Термін розгляду договору “Про визнання 
електронних документів” з боку податкового 
органу — до 5 робочих днів. Нагадаємо, що 

квитанції мають розширення “.rpl” та відкри-
ваються за допомогою ключа електронної 
печатки, а у разі її відсутності — підписом 
фізичної особи-підприємця. Інші файли, що 
мають розширення “.xml”, не потребують 
розшифрування.

Зауважте, що електронні звіти можна від-
правляти лише після отримання квитанції про 
успішне підписання договору з податковим 
органом.

За матеріалами інформаційно-
комунікаційного відділу Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів  
у Тернопільській області.

“Фізична особа-підприємець 
на спрощеній системі оподатку-
вання (3 група). В серпні цього 
року оформився на пенсію але 
не за віком, а на чорнобиль-
ську. Чи звільняюся я від сплати 
єдиного соціального внеску?”

Відповідають фахівці 
інформаційно-комунікаційного 
відділу Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області:

 — Ні, не звільняєтеся. Відпо-
відно до Закону України від 8 
липня 2010 року № 2464-VI “Про 
збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування” із змі-

нами та доповненнями (далі — 
Закон № 2464), платниками 
єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціаль-
не страхування (далі — ЄСВ) є 
фізичні особи-підприємці, в то-
му числі ті, які обрали спрощену 
систему оподаткування, та чле-
ни сімей цих осіб, які беруть 
участь у провадженні ними під-
приємницької діяльності. 

Згідно з частиною 4 ст. 4 За-
кону № 2464, особи, зазначені у 
п. 4 частини 1 ст. 4 Закону № 
2464, які обрали спрощену сис-
тему оподаткування, звільня-
ються від сплати за себе ЄСВ, 
якщо вони є пенсіонерами за ві-

ком або інвалідами та отриму-
ють, відповідно до закону, пен-
сію або соціальну допомогу. Та-
кі особи можуть бути платника-
ми ЄСВ виключно за умови їх 
добровільної участі у системі 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування. 

Статтею 26 Закону України 
від 9 липня 2003 року № 1058 
— ІV “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхуван-
ня” визначено умови призна-
чення пенсій за віком. Натомість 
цією статтею не передбачено 
призначення пенсій на пільго-
вих умовах, зокрема, як ліквіда-
тору аварії на Чорнобильській 

АЕС.
Отже, фізична особа-

підприємець, який перебуває на 
спрощеній системі оподатку-
вання та отримує пенсію на 
пільгових умовах, повинен спла-
чувати ЄСВ відповідно до Зако-
ну № 2464. Винятків та пільг 
для зазначеної категорії фізич-
них осіб чинним законодав-
ством не передбачено. 

За матеріалами 
інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної 

ДПІ ГУ Міндоходів  
у Тернопільській області.

“Гаряча лінія” ●

Єдиний соціальний внесок  
для пільговиків: особливості

Техніка безпеки — важли-
вий аспект для кожного, 
хто працює на місцях ко-
лишніх боїв, а на території 
Тернопільської області та-
ких місць немало. Переду-
сім тому, що земля ще до-
сить насичена вибухоне-
безпечними предметами 
часів Великої Вітчизняної 
війни. Боєприпаси знахо-
дять у лісі, на полях у пері-
од проведення сільгоспро-
біт, на будмайданчиках і, 
навіть,  приватних 
подвір’ях. 

При виявленні незнайомих 

предметів одразу ж необхідно 
повідомляти до ДСНС. Слід 
пам’ятати, що торкатися вибухо-
небезпечних предметів в жодно-
му разі не можна. Розмінування 
і знешкодження вибухонебез-
печних предметів може робити 
тільки фахівець групи піротехніч-
них робіт аварійно-рятувального 
загону спеціального призначен-
ня УМНС України в Тернопіль-
ській області. Виявивши боєпри-
паси, не намагайтеся розібрати 
їх. 

Слід нагадати, що безпечного 
типу боєприпасів не буває. Зна-
чна кількість підривів і, як наслі-
док, травмувань відбувається 

при спробі розібрати боєприпа-
си або кинути їх у вогнище. На-
слідки майже завжди трагічні. 
Хочеться нагадати любителям 
піротехнічних експериментів, які 
не цінують власної безпеки, що 
від ваших дій можуть постраж-
дати люди, які випадково опи-
няться поруч. 

У разі виявлення вибухоне-
безпечного або зовні схожого з 
ним предмета необхідно: при 
проведенні сільгоспробіт або ін-
ших робіт (на будмайданчиках) 
припинити роботу; добре 
запам’ятати місце виявлення 
предмета; встановити поперед-
жувальні знаки або огороджен-

ня; негайно повідомити про не-
безпечну знахідку за телефоном 
служби порятунку ДСНС “101”.

При виявленні вибухонебез-
печних предметів категорично 
забороняється: брати їх в руки, 
завдавати по них ударів, робити 
спроби до розбирання; перено-
сити або перекочувати їх з місця 
на місце; поміщати їх у вогнище 
або розводити вогонь над ними; 
збирати і здавати їх на метало-
брухт.

За матеріалами 
Тернопільського РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Служба 101 ●

Якщо виявлено  
вибухонебезпечний предмет

Управління Пенсійного  
фонду України в Тернопільсько-
му районі просить отримувачів 
пенсій своєчасно повідомляти 
органи, що призначають та ви-
плачують пенсію, про прийняття 
на роботу, звільнення з роботи, 
зміни в складі сім’ї, зміни місця 
проживання та інші обставини, 
що можуть вплинути на пенсій-
не забезпечення. Тел. для до-
відок: 53-50-72, 53-51-54.
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У в’язниці:
– Тебе за що посадили? 
– За дрібницю... Виявилось, що держава 

друкує такі ж банкноти, як і я.

– Куме! Допоможіть мені корову з хліва 
винести, бо здохла, хай їй грець... Дасть 
Бог, у вас здохне, то і я вам допоможу.

Вона така... Така бажана, загадкова, не-
звичайна, казкова, необхідна, неповторна, 
яскрава, незамінна, довгоочікувана – моя 
відпустка...

Зустрічаються дві подруги: одна товста, 
друга худа.

Товста: 
– Дивлячись на тебе, можна подумати, 

що в нас у країні голод! 
Худа:
– А дивлячись на тебе, можа подумати, 

що ти тому причина...

– Чому Верховна Рада кругла? 
– А де ви бачили квадратний цирк?

У купе їдуть три жінки і чоловік.  
Жінки розмовляють:

– Я люблю спортсменів, – каже одна.
– А я – військових.
– На мій погляд, найкращі – індіанці!
З верхньої полиці спускається чоловік:
– Дозвольте представитися – заслужений 

майстер спорту, генерал Чингачгук!

– Тату, нехай слоники ще побігають!
– Доцю, слоники втомились.
– Ну тату, останній раз.
– Добре. Останній раз… Рота! Одягти 

протигази!!!

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №35 

від 29 серпня 2014 року.

Бажано зосередитися на питаннях ро-
боти або навчання, бо будь-яке зволі-
кання може мати негативні наслідки.  
Намагайтеся не допускати грубих про-
махів, усе виконуйте старанно і відпові-
дально. Очікуйте цікавої інформації на-
прикінці тижня.

Будьте помірковані і стримані, будь-яку 
імпульсивність зведіть до нуля. Послідов-
ність у всьому може привести до цілкови-
тої гармонії і порятунку у труднощах. Мо-
жете сподіватися на підтримку друзів і 
однодумців. Сприятливий період для за-
вершення справ і підбиття підсумків. У ви-
хідні очікуйте приємних несподіванок. 

Великої ініціативи у справах не прояв-
ляйте, бо вас можуть не так зрозуміти, та 
й дивідендів не отримаєте. Будь-яка 
справа вимагатиме відповідальності та 
зібраності. Вирішення фінансових про-
блем буде залежати від партнерів і від 
того, наскільки ви будете їм довіряти. 
Уникайте конфліктних ситуацій і бережіть 
здоров’я.

Не виключені зміни як в особистих, так 
і професійних справах. Не будуйте фан-
тастичних планів, бо вас можуть обдури-
ти обіцяльники. Розчарування змусить 
вас діяти рішуче і без сентиментів. У ви-
хідні уникайте суперечок і з’ясування сто-
сунків.

Доведеться добряче попрацювати, щоб 
досягти поставленої мети. Час вимагати-
ме від вас рішучих дій у всіх сферах життя, 
особливо у фінансових питаннях. Аналі-
зуйте ситуацію, і у вас багато що може 
змінитися на краще. Поїздки і відряджен-
ня мають принести успіх. Уникайте інтриг. 
Вихідні проведіть у колі друзів.

Якщо будете ухилятися від виконання 
обов’язків, вам гарантовані неприємності 
і проблеми. Не розпорошуйте зусилля на 
дрібниці, а зосередьтеся на кількох питан-
нях, які вимагають термінового вирішення. 
У вихідні не зайвим буде розслабитись і 
відпочити з друзями на природі.

Серйозних успіхів зірки не обіцяють. 
Якщо відчуваєте нездужання, заощадьте 
час для відпочинку. Не вимагайте від 
спонсорів чи партнерів чогось нереально-
го і фантастичного, також не зайвим буде 
переконатися у їх чесності. Декому добря-
че зіпсує нерви бюрократична тяганина. 

Якщо будете плисти проти течії, то 
розчарувань не уникнути. Удосконалюйте 
свої знання і вміння, займайтесь також 
саморекламою. Якщо чогось не довели до 
завершення, то ще не пізно це зробити, а 
от розпочинати щось не варто. У вихідні 
краще усамітнитись. 

Відпочивати вам не буде коли, до того 

ж хтось захоче перекласти на вас частину 
своїх обов’язків. Розплануйте свій час 
упродовж тижня так, щоб не забувати про 
особисте життя, і не присвячуйте себе 
тільки праці або бізнесу. У вихідні вас по-
кличуть на природу.

Маєте залишатися на висоті навіть то-
ді, коли не все буде так, як ви того хотіли. 
Впевненість і послідовність у діях допомо-
жуть завоювати авторитет в оточуючих. 
Головне — дотримуватись чіткого порядку 
дій, а також подбати про безпеку, і ви 
зможете здійснити задумане.

Старайтесь заховатись у тінь, стати де-
що таємничими і загадковими. Це додасть 
вам шарму і привабить до вас оточуючих. 
Життя може перевіряти вас на витримку і 
мужність, так що про пасивність дове-
деться забути. Подбайте про себе, про 
своє здоров’я та безпеку.

Не витрачайте часу і грошей на дріб-
ниці. У стосунках з близькими будьте 
більш стримані та обачливі, а ще притри-
муйте язик за зубами. Це нічого вам не 
коштуватиме, а дивіденди може прине-
сти. У вихідні вас покличе до себе осіння 
природа.

від Івана Круп'яка з 8 по 14 вересня

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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День Незалежності ● Вітаємо! ●

Ліляна КОХАН, 
завідуюча бібліотекою-філією  

с. Підгороднє.

Так вже історично склалося, 
що своє споконвічне праг-
нення до незалежності на-
шій багатостраждальній 
Україні доводиться відстою-
вати навіть у ХХІ столітті.  
У ці важкі часи весь народ 
об’єднався у своїй любові 
до рідної Батьківщини, праг-
нучи власними діями набли-
зити мир і злагоду для  
нашої неньки України. 

Не залишились осторонь цьо-
го патріотичного пориву і діти  
с. Підгороднє Тернопільського 
району. Навіть канікули не стали 
на заваді для тих, хто виявив ба-
жання долучитися до акції  

“Намалюй солдату мир”. Наймо-
лодші підгороднянці зібралися у 
бібліотеці села і не лише малюва-
ли, але й писали листи для воїнів, 
учасників АТО. У кожен конверт 
було вкладено листи, малюнки, а 
також обереги — маленькі обра-
зочки, освячені в церкві. 

З нагоди святкувань, приуро-
чених Дню Незалежності України, 
діти з ентузіазмом відгукнулися 
на пропозицію бібліотеки провес-
ти флешмоб “Наш стяг — пшени-
ця у степах під голубим склепін-
ням неба…”. До акції, яка прово-
дилась у центрі села біля школи, 
долучилися батьки та вчителі. Та-
кі дії наших наймолодших грома-
дян свідчать про те, що духовно 
багате покоління, народжене і ви-
ховане у незалежній, суверенній 
державі, вистоїть у будь-яких ви-
пробовуваннях і переможе будь-
якого ворога.

Наймолодші патріоти 
Підгороднього

У Тернопільському академіч-
ному обласному українсько-
му драматичному театрі  
ім. Т. Г. Шевченка, за сприян-
ня Тернопільської міської ор-
ганізації ВО “Свобода”, ви-
става “Сотниківна” за пові-
стю Богдана Лепкого зібрала 
любителів театрального мис-
тецтва та історії України. Пе-
ред глядачами виступив са-
модіяльний акторський колек-
тив під керівництвом відомого 
режисера, заслуженого діяча 
мистецтв України Ореста  
Савки. Зібрані кошти свобо-
дівці та актори передадуть на 
потреби шостого батальйону 
територіальної оборони. 

 — У такий непростий для на-
шої держави період грати у ви-
ставі “Сотниківна” — відчуття осо-
бливе: якось глибше переживаєш 
усе те, про що розповідаєш гля-
дачеві, бо сьогодні усе воно нам 
наболіле, — каже актор, член Тер-
нопільської міської організації ВО 
“Свобода” Юрій Дзюла. — Болить, 
що московські кати на українській 
землі вбивають наших співвітчиз-
ників, болить, що на деяких тери-
торіях України Росія намагається 
встановити свої правила та зако-
ни і володарювати. Але націона-
лістичний дух українців незлам-
ний, і він усіх нас приведе до ме-
ти. Це ми й хотіли донести до 
людей, єдність — те, що робить 
нас сильними. 

— Сьогодні для нас важливо до-
помагати нашим військовослуж-
бовцям, забезпечити їх відповід-
ним обладнанням, наскільки мож-

ливо, подбати про їхню безпеку. 
Саме за допомогою таких благо-
дійних заходів ми це і робимо. Ті-
шить, що до театру прийшло бага-
то людей, громадяни масово до-
лучаються до акцій, спрямованих 
на підтримку солдатів. Крім того, 
вистава “Сотниківна” подарувала 
глядачам чимало позитивних емо-
цій. Вона нагадує нам історію 
українського народу, закликає бу-
ти патріотами і зміцнювати ко-

зацький дух, що наразі нам дуже 
потрібно, — відзначив голова Тер-
нопільської обласної ради Василь 
Хомінець.

— Справжній аншлаг і неймо-
вірна позитивна атмосфера. Акто-
ри відмінно грали і просто запалю-
вали зал. “Сотниківна” є дуже ак-
туальною у наш час, адже події у 
ній перегукуються із сьогоденням. 
Бачимо, що історія здатна повто-
рюватися. Те, що бачимо не сцені 

і що коїться зараз в Україні —  
аналогічне. Москалі, війна, жерт-
ви, поразки та перемоги, декілька 
гетьманів і одна булава та сильна 
українська нація… Та віримо, що 
спільними зусиллями, підтримую-
чи один одного, визволимо наші 
землі від загарбника, і в Україні 
знову настане мир, — наголосив 
голова Тернопільської міської ор-
ганізації ВО “Свобода” Роман  
Навроцький. 

У Тернополі вистава  
“Сотниківна” на підтримку військових 

зібрала повний зал глядачів

Флешмоб за участю наймолодших мешканців с. Підгороднє  
“Наш стяг — пшениця у степах під голубим склепінням неба…”. 

Юні відвідувачі  
у бібліотеці-філії  
с. Підгороднє.

Доброчинність ●

Учасники самодіяльного акторського колективу під керуванням заслуженого діяча  
мистецтв України Ореста Савки на сцені Тернопільського академічного обласного  

українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.

Вітаємо з 
днем народжен-
ня організатора 
к у л ь т у р н о -
дозвіллєвої ро-
боти Тернопіль-
ського районно-
го будинку куль-
тури Галину Владиславівну  
ЗАГРИЧУК, директора будинку 
культури с. Чернелів-Руський 
Людмилу Богданівну МИТУ, за-
відуючу клубом с. Чистилів Надію 
Богданівну РЕМУС.

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!

З повагою — колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільської районної 
організації профспілки 
працівників культури.

З днем народження щиро і сер-
дечно вітаємо директора будинку 
культури с. Чернелів-Руський 
Людмилу Богданівну МИТУ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові! 

З повагою — колектив редакції 
газети “Подільське слово”.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження директора бу-
динку культури с. Чернелів-
Руський Людмилу Богданівну 
МИТУ.

З днем народження вітаємо,

Від всього серця Вам бажаємо

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла, 

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай посміхається життя

Та кращим буде майбуття.

З повагою — учасники 
дитячого фольклорно-

етнографічного колективу 
“Чернелівські забави” БК  

с. Чернелів-Руський, колектив 
Чернелево-Руської сільської 
ради, громада с. Чернелів-

Руський.

З найкращими побажаннями ві-
таємо з днем народження учасни-
цю дитячого фольклорно-
етнографічного колективу “Черне-
лівські забави” БК с. Чернелів-
Руський Мар’яну ГУРСЬКУ.

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.

З повагою — дирекція будинку 
культури с. Чернелів-Руський, 

учасники дитячого 
фольклорно-етнографічного 

колективу “Чернелівські 
забави”.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження учасницю жіночого во-
кального ансамблю “Байківчанка” 
БК с. Байківці Любов ЧЕБЕНЯК.

Хай щастить Вам завжди і всюди

В розв’язанні життєвих задач,

Хай зажди Вашим прикладом буде

Сила волі, надії, удач.

Куди б не вів життєвий шлях,

Хай лиш до щастя доля повертає,

І кожна мить, неначе птах,

Крилом любові й ласки огортає.

З повагою — колектив будинку 
культури с. Байківці.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних  
послуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження  
вод і я  Володимира  
Васильовича ТЕРЕШКА.

З днем народження щиро вітаємо,

Щастя і здоров’я Тобі ми бажаємо.

Хай сміється доля, як калина в лузі,

Нехай Тебе щастя, як дощ обливає,

Нехай Тебе радість завжди зустрічає,

Нехай Тебе любить, хто милий душі,

Цього бажаємо Тобі від душі.


