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Слава в нагороду

3 стор. 
Учасники урочистостей з нагоди відкриття Залу Слави у Великоглибочецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів 

імені Ярослава Стецька з головою Тернопільської районної ради Андрієм Галайком, головою Тернопільської 
райдержадміністрації Олександром Похилим, директором Великоглибочецької школи Надією Тищук.

Зі святом Весни, шановні краянки!
 

Відповідальний обов’язок лежить сьогодні на плечах жінки, яка 
є вагомою рушійною силою суспільства. Вона — берегиня сімей-
ного вогнища, мати, надійна опора сім’ї. Вона нарівні з чоловіком 
створює фінансову основу для зростання своїх дітей, безстрашно 
долаючи труднощі і випробування часу. Вона — ініціативна, чарів-
на, працелюбна співробітниця у колективі підприємства, держав-
ної установи чи закладу соціальної сфери. Зважаючи на сучасні 
виклики, жінка перша в рядах волонтерів, терпляче чекає з війська 
чоловіка, сина, брата, огортає рідних турботою і любов’ю.

Зі святом Весни, наші дорогі, шановні, найкращі! Сердечно зи-
чимо Вам любові, сонця, добра, професійних успіхів та мирного 
неба. Будьте щасливі!

Андрій ГАлАйкО,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Олександр ПОХИлИй, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Новини ●

9 березня 2016 р.  
о 16.00 год.  

у Тернопільському 
районному будинку 

культури відбудуться 
урочистості з нагоди 

202-ої річниці 
від дня народження 
Тараса Шевченка 
«У віках ми чуємо 

голос твій, Тарасе!». 
Вхід вільний.

1 березня під час виконання •	
бойового завдання в зоні АТО 
на луганщині загинув 35-річний 
тернополянин, навідник 
аеромобільно-десантної роти 
80-ої бригади Андрій Питак. 
До призову в армію хлопець 
працював головним спеціаліс-
том управління соціальної по-
літики Тернопільської міської 
ради. Герої не вмирають!

Указом Президента України •	
від 1 березня «Про відзначення 
державними нагородами Укра-
їни» за особисту мужність і ви-
сокий професіоналізм, виявле-
ні в захисті державного суве-
ренітету та територіальної ці-
лісності України, вірність вій-
ськовій присязі посмертно на-
городжено орденом «За муж-
ність» ІІІ ступеня Андрія капчу-
ра із Забойок Тернопільського 
району.

8 березня тернополянам •	
представлять нову патрульну 
поліцію. Про це у соцмережах 
повідомив начальник Головно-
го управління Національної по-
ліції у Тернопільській області 
Олександр Богомол.

На четвертій сесії Велико-•	
бірківської селищної ради 1 
березня затверджено новий 
тариф на проїзд у приміському 
автобусному маршруті 
Тернопіль-Великі Бірки про-
тяжністю 10,5 км. Вартість про-
їзду тепер становить 6 грн. 
Про це йдеться на офіційній 
сторінці Великобірківської се-
лищної ради у Фейсбуці.

Депутати Тернопільської об-•	
ласної ради в рамках оптиміза-
ції медичної галузі прийняли 
на сесії рішення «Про реоргані-
зацію Тернопільської обласної 
комунальної протитуберку-
льозної лікарні шляхом пере-
творення в комунальну устано-
ву Тернопільської обласної ра-
ди «Тернопільська обласна лі-
карня «Хоспіс». Хоспіс на 20 
ліжкомісць створено на базі 
обласної протитуберкульозної 
лікарні, розташованої у селі 
Плотича Тернопільського райо-
ну. Пацієнтів Плотицького туб-
диспансеру перемістили в ана-
логічний заклад у Великій Бе-
резовиці. кошти, заплановані 
на фінансування диспансеру, 
перенаправлені на утримання 
хоспісу. Персонал закладу збе-
рігся.

У Тернопільській міській раді •	
створили новий структурний 
підрозділ — управління реє-
страції, яке займатиметься ре-
єстрацією речових прав на не-
рухоме майно та їх відчуження; 
юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та місця прожи-
вання громадян. Орієнтовно 
управління реєстрації розпо-
чне роботу з квітня. До цього 
часу перераховані функції ви-
конуватимуть управління юсти-
ції і Державна міграційна служ-
ба.

Проїзд в електротранспорті •	
Тернополя з 2 березня стано-
витиме 2 грн. Пільгові категорії 
надалі їздитимуть безкоштов-
но, студенти та учні платити-
муть 1 грн. Відповідне рішення 
прийнято на засіданні виконав-
чого комітету Тернопільської 
міської ради. За інформацією 
управління транспорту, комуні-
кацій та зв’язку міської ради, 
це пов’язано зі стрімким зрос-
танням вартості електроенер-
гії.

У міському бюджеті перед-•	
бачено кошти на продовження 
тролейбусних ліній на вулицях 
Сахарова та Довженка, будів-
ництво нової лінії на вулиці лу-
чаківського, — повідомляють в 
управлінні транспорту, комуні-
кацій і зв’язку Тернопільської 
міської ради. Нові тролейбусні 
лінії сполучать мікрорайон 
Аляска і масив Дружба. У пер-
спективі — тролейбусне сполу-
чення до вулиці Бродівської. 
Після цього будуть внесені не-
значні зміни в три тролейбусні 
маршрути та облаштовано нові 
зупинки. Роботи розпочнуть із 
вулиці Сахарова і планують за-
вершити до кінця цього року. У 
зв’язку з розширенням тро-
лейбусних ліній Тернопіль при-
дбає 10 автобусів чеського ви-
робництва «Шкода». Загалом із 
міського бюджету на придбан-
ня і модернізацію тролейбусів 
виділили 5,2 млн. грн.
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

25 лютого цього року відбу-
лося перше пленарне засі-
дання третьої сесії Терно-
пільської районної ради сьо-
мого скликання, яке провів 
голова Тернопільської ра-
йонної ради Андрій Галайко. 
Участь у роботі сесії взяли 
голова Тернопільської  
райдержадміністрації Олек-
сандр Похилий, депутат 
Тернопільської обласної ра-
ди Володимир Лісовський, 
сільські і селищні голови, 
громадські активісти. Голо-
ва Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко довів 
до відома депутатів заяву 
про створення в районній 
раді фракції “Блоку Петра 
Порошенка “Солідарність” 
(представник Володимир 
Дзудзило).

На порядку денному було 
21 питання, які попередньо роз-
глянули на засіданнях профільних 
комісій та президії районної ради. 
Депутати таємним голосуванням 
обрали заступника голови Терно-
пільської районної ради. Згідно з 
протоколом лічильної комісії, 34 з 
35 зареєстрованих у сесійній залі 
депутатів підтримали на цю по-
саду кандидатуру депутата від 
Радикальної партії Олега Ляшка 
Миколу Михальчишина. Один бю-
летень визнано недійсним. Після 
офіційного оголошення підсумків 
голосування Микола Михальчи-
шин склав присягу посадової 
особи місцевого самоврядування 
і подякував колегам за довіру.

На сесії депутати взяли до ві-
дома звіт Тернопільської район-
ної державної адміністрації “Про 
виконання програми соціально-
економічного та культурного роз-
витку району за 2015 рік”, затвер-
дили програму соціально-
економічного та культурного роз-
витку району на 2016 рік, яку 
презентував голова Тернопіль-
ської райдержадміністрації 
Олександр Похилий. За інфор-
мацією Олександра Ігоровича, 
цьогоріч планується збільшення 
обсягів виробництва промислової 
продукції на 3,2% та реалізованої 
промислової продукції — на 7,3%. 
Валової продукції заплановано 
виробити на 622 мільйони гри-
вень, реалізувати послуг на суму 
83 мільйони гривень. За прогноз-
ними розрахунками, обсяг роз-
дрібного товарообороту складе 
450 мільйонів гривень. Передба-
чається  отримання 
154 мільйонів гривень прибутку 
підприємствами Тернопільського 
району. З метою вирішення про-
блем освітньої галузі запланова-
но придбання автобусів для По-
чапинської та Мишковицької шкіл. 
Згідно з перспективним планом, 
планується нарощування мережі 
амбулаторій лікарів загальної 
практики-сімейної медицини 

шляхом реоргані-
зації ФАПів у селах 
Великі Гаї та Ост-
рів.

На сесії затвер-
джено звіт про ви-
конання районного 
бюджету за мину-
лий рік, внесено 
зміни до районно-
го бюджету на 2016 
рік.

— Торік район-
ний бюджет за 
власними надхо-
дженнями виконано 
на 107,2% — пере-
виконання стано-
вить 3 мільйони 
470,3 тисячі гри-
вень, — інформува-
ла начальник фі-
нансового управ-
ління Тернопіль-
ської райдержад-
міністрації Світла-
на Марчук. — Пе-
ревиконання зведе-
ного бюджету ста-
новить 14 мільйонів 
306,9 тисячі гри-
вень. Доходи загаль-
ного фонду включно 
з трансфертами 
склали понад 275 
мільйонів гривень, 
спеціального фонду 
— 5 мільйонів 709,6 
тисячі гривень. Ви-
датки — 273 мільйо-
ни 40,5 тисячі гри-
вень і 5 мільйонів 
921 тисяча гривень 
відповідно. Згідно зі 
змінами до районно-
го бюджету на цей 
рік, загальна сума 
трансфертів, пере-
даних сільськими і 
селищними радами, 
об’єднаними територіальними гро-
мадами, склала 12 мільйонів 10,5 
тисячі гривень. На додаткові ви-
датки спрямовано 335 тисяч гри-
вень, у тому числі 165 тисяч гри-
вень на районні програми. 

Депутати дали згоду на пере-
дачу коштів у вигляді міжбюджет-
ного трансферту районному бю-
джету з Гаї-Шевченківського сіль-
ського бюджету в сумі 15 тисяч 
гривень, із Мишковицького сіль-
ського бюджету в сумі 
18430 гривень для покращення 
харчування дітей в дитячих сад-
ках, 3200 гривень для придбання 
паливно-мастильних матеріалів 
районному відділу освіти з Вели-
кобірківського селищного бюдже-
ту, з бюджетів Байковецької і Ве-
ликогаївської об’єднаних терито-
ріальних громад у сумі 
1 мільйон 12,5 тисячі гривень і 
7 мільйонів 178,023 тисячі гри-
вень відповідно — для фінансу-
вання закладів культури, освіти, 
охорони здоров’я цих громад. 

Затверджено програму за-
безпечення загонів територіаль-
ної оборони Тернопільського ра-
йону, проведення мобілізаційних 

заходів у районі на 2016-2017 
роки; районну цільову соціальну 
програму оздоровлення та від-
починку дітей; районну молодіж-
ну програму; районну комплек-
сну програму соціальної під-
тримки малозахищених верств 
населення “Турбота”; програму 
роботи з обдарованою молоддю 
Тернопільського району на 2016-
2018 роки; комплексну програму 
військово-патріотичного вихо-
вання учнівської молоді Терно-
пільського району на 2016-2017 
роки; програму розвитку туриз-
му в Тернопільському районі на 
2016-2020 роки; внесено зміни 
до районної програми підтримки 
осіб, які брали участь в антите-
рористичній операції, та членів 
сімей загиблих під час прове-
дення АТО на 2016-2020 роки, 
встановлено пільгові категорії 
дітей на 2016 рік для забезпе-
чення безкоштовним харчуван-
ням у загальноосвітніх та до-
шкільних навчальних закладах. 
Затверджено розпорядження го-
лови Тернопільської районної 
ради щодо надання матеріаль-
ної допомоги громадянам Тер-

нопільського району. 
Депутати заслухали заяву ба-

гатодітної мами Надії Кушнір із 
Довжанки щодо виділення їй паю 
і присвоєння статусу матері-
героїні, заяву депутата Довжан-
ківської сільської ради Михайла 
Музики щодо незаконного, за йо-
го словами, взяття на баланс 
сільської ради ставка в Довжанці, 
голови Тернопільської районної 
організації “Меморіал” імені 
В. Стуса”, члена громадської ра-
ди Василя Івасечка щодо невико-
нання в деяких сільських радах 
Тернопільського району закону 
про декомунізацію, депутата Тер-
нопільської районної ради Ігоря 
Хомка — щодо перспективності 
вирощування горіхів. Доручено 
відповідним депутатським комісі-
ям до наступного пленарного за-
сідання вивчити ці питання. При-
йнято рішення про направлення 
запитів депутатів Тернопільської 
районної ради Євгена Грициши-
на, Ігоря Олійника, Руслана Тара-
сенка, Ігоря Мигдаля та Віктора 
Свербиуса голові Тернопільської 
РДА Олександру Похилому і ди-
ректору ДП “Тернопільський об-
лавтодор” Юрію Іваниці щодо ре-
монту дороги у Великому Глибоч-
ку та ділянки автошляху  Довжанка-
Забойки. Депутати направили 
звернення голові Верховної Ради 
Володимиру Гройсману і прем’єр-
міністру України Арсенію Яценюку 
про виділення субвенцій з держ-
бюджету місцевим бюджетам для 
компенсації витрат за пільговий 
проїзд окремих категорій грома-
дян, звернення до ООН, Євро-
пейського парламенту, парла-
ментських асамблей Ради Євро-
пи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ та націо-
нальних парламентів держав світу 
про визнання Російської Федера-
ції державою-агресором. Депутат 
Тернопільської обласної ради Во-
лодимир Лісовський повідомив, 
що в цьому році з обласного бю-
джету виділено близько 
200 тисяч гривень на допомогу 
бійцям АТО, які потребують про-
тезування та дорогого реабіліта-
ційного лікування. Надаватимуть 
кошти відповідно до звернень. 

“Кафедра менеджменту та пу-
блічного управління факультету 
економіки та управління Терно-
пільського національного еконо-
мічного університету проводить з 
депутатами сільських, селищних 
рад та об’єднаних територіаль-
них громад одноденні семінари 
щодо  здійснення адміністра-
тивно-територіальної реформи, 
— повідомив під час сесії завід-
увач кафедри Михайло Шкіль-
няк. — Станом на сьогодні про-
ведено 11 таких семінарів, зо-
крема, і у Великогаївській 
об’єднаній територіальній гро-
маді Тернопільського району. 
Депутати, які хочуть провести у 
себе семінари щодо реформи 
місцевого самоврядування, мо-
жуть звертатися за телефона-
ми: (067) 471-12-01, (067) 352-
86-81, (050) 377-71-22”. 

Основа — економіка

Депутати Тернопільської районної ради VІІ скликання 
під час пленарного засідання 25 лютого 2016 року.

Заступник голови Тернопільської  
районної ради Микола Михальчишин.

Микола Степанович Михальчишин народив-
ся 10 вересня 1968 року в селі Петриків Терно-
пільського району. За фахом — інженер-
механік. Після закінчення Тернопільського при-
ладобудівного інституту викладав на кафедрі 
“Зварювання” цього навчального закладу (сьо-
годні Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя — ред.). Крім 
технічної, має економічну та землевпорядну 
вищі освіти. Займався підприємницькою діяль-
ністю. На державній службі Микола Михальчи-
шин 10 років. Працював на різних посадах в 
управлінні Держкомзему в Тернопільському 
районі. До обрання заступником голови Терно-
пільської районної ради перебував на посаді 
завідувача сектору Державного земельного ка-
дастру відділу Держгеокадастру в Тернопіль-
ському районі. 

Вітаємо! ●
З 40-річчям вітає-

мо фінансового ди-
ректора ПП “Терно-
пільнасіння” Васи-
ля Орестовича 
ЧАМБУЛА. Щиро 
зичимо міцного 
здоров’я, добра та 
благополуччя, професій-
них успіхів, здійснення усіх 
добрих задумів та починань.

Щоб усе моглось і вмілось,

Квітувало, веселилось,

Ми вітаєм і бажаєм 

Днів погожих, золотих,

Щоб родило щастя рясно,

Все в житті було прекрасно.

З повагою — колектив ПП  
Тернопільнасіння”.

Колектив, депутатський корпус, 
члени виконкому Ігровицької сіль-
ської ради вітають з днем наро-
дження, члена виконкому, дирек-
тора сільськогосподарського під-
приємства “Золотий колос” Ярос-
лава Володимировича СИМАКА.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаємо Вам щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Колектив Ігровицької АЗПСМ 
щиро вітає з днем народження мо-
лодшу медичну сестру Галину 
Степанівну ОСТРОВСЬКУ.

Добра і щастя зичим в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла. 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.

Вітаємо з днем народження де-
путата Великоглибочецької сіль-
ської ради Василя Володимиро-
вича СЕМЕНИНУ і члена виконко-
му Володимира Григоровича 
ВАСИЛИНУ.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаємо Вам щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Ігровицької ЗОШ І-ІІ 
ст. Оксану Федорівну  
ГОРБАТЮК.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Багатим, щедрим, наче хлібна нива, 

Чарівним, як мелодія в піснях.

З повагою – учні 2 класу 
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.  

та батьки.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціального ро-
бітника с. Дубівці Марію Іллівну 
БУЧКОВСЬКУ, водія Тараса  
Петровича УКРАЇНЦЯ.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для Вас усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

Бажаєм Вам життя прожити

Без сліз, без горя, без біди.

Нехай воно щасливим буде

Сьогодні, завтра і завжди.

Колектив НВК “Грабовецька 
ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” вітає з 40-річчям 
учительку німецької мови Світлану 
Іванівну ДАНИЛЮК.

Хай квітнуть дні яскравим цвітом

І будуть в них сердечність і тепло,

Щоб у житті було чому радіти,

А смутку у душі ніколи не було.

Зі святом вес-
ни — 8 Березня 
щиро вітаємо 
маму нашого  
Героя Володи-
мира Гарматія — 
прекрасну люди-
ну, чарівну жінку 
Оксану Воло-
димирівну Гарматій. Нехай вес-
на подарує Вам тепло і ніжність, 
дорога Оксано Володимирівно, 
зігріє посмішками рідних, а Гос-
подь дає здоров’я, сили та бла-
гословення.

З повагою — дирекція, 
педагоги та учні Жовтневої 

ЗОШ І-ІІ ступенів  
ім. Володимира Гарматія.
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Ми — українці! ● Vivat! ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Сьогодні українці пережива-
ють найтрагічніші події у сво-
їй новітній історії. Пам’ять 
про героїв болить у наших 
серцях хвилинами мовчання. 
Першими життя на вівтар 
свободи і незалежності Укра-
їни поклали Герої Небесної 
Сотні. 

Тодішня влада показала істинне 
лице. Спочатку вона знехтувала 
вибором мільйонів українців, потім 
вчинила замах на мирний протест, 
нещадно побивши протестуваль-
ників. Унаслідок цього сотні тисяч 
українців повстали проти прини-
ження людської гідності, вимагаю-
чи покарання винних і відставки 
злочинної влади. Замість того, щоб 
мирно врегулювати ситуацію, було 
прийнято рішення застосувати 
проти демонстрантів водомети, 
бронетранспортери і вогнепальну 
зброю. Силовики розстрілювали 
людей на очах усього світу… 

Революція Гідності переросла у 
війну на Донбасі. Два роки тому  
10 серпня в боях під Іловайськом 
на Донеччині підступна куля обі-
рвала життя уродженця Великого 
Глибочка Андрія Дрьоміна, який 
був єдиним сином у батьків. Хло-
пець з юних років мав чітку грома-
дянську позицію. Був активним 
учасником УНА-УНСО, членом все-
української організації “Тризуб” 
імені Степана Бандери. З перших 
днів Майдану відстоював боротьбу 
українців проти диктаторського ре-
жиму. В зону бойових дій на Дон-
басі пішов добровольцем, воював 
у складі батальйону “Азов”. Друзі 
та близькі за світлу і добру вдачу 
називали його Світляком. Терно-
пільська журналістка і поетеса 

Дзвінка Торохтушко написала каз-
ку “Світлячок-охоронець”, в якій 
Андрій став прототипом головного 
героя. На будинку в Тернополі, де 
мешкав Герой, встановлено мемо-
ріальну дошку. Серед загиблих 
бійців АТО — випускник Великогли-
бочецької школи, житель села Ку-
рівці Зборівського району Юрій 
Флиста, якого, як і Андрія Дрьомі-
на, посмертно удостоєно ордена 
“За мужність” ІІІ ступеня.

Мешканці Великого Глибочка 
пам’ятають і шанують героїв. 
26 лютого цього року у приміщенні 
Великоглибочецької ЗОШ I-III сту-
пенів імені Ярослава Стецька від-
крили зал слави Небесної Сотні, 
учасників антитерористичної опе-
рації та воїнів-афганців. Школярі 
вшанували честь героїв патріотич-
ним виступом. Директор Велико-
глибочецької школи Надія Тищук 
розповіла, що зал слави відкрили 
за сприяння церкви, Великоглибо-
чецької сільської ради, педагогіч-
ного колективу, учнів і їхніх батьків. 
Воїни АТО та учасники Революції 
Гідності зібрали експонати з пере-
дової і Майдану. Генерал-хорунжий, 
отаман екологічного полку Україн-
ського козацтва Володимир Мо-
сейко передав школі каску, яка 
захищала активістів на Майдані, 
книги і календарі. 

У школі представлені експозиції 
зі світлинами Героїв Небесної Со-
тні, загиблих воїнів АТО Андрія 
Дрьоміна і Юрія Флисти. На фото-
графіях — щирі посмішки і втомле-
ні погляди мешканців Великого 
Глибочка — учасників Революції 
Гідності, війни на Донбасі — Ми-
хайла Тищука, Юрія Януша, Олек-
сія Хом’яка (Іваськіва), Юрія Коро-
люка, Василя Солевича, Нелі Корх 
(Посівайло), Олександра Іриці, Те-
тяни Бойко, Володимира Цішець-

кого. На світлинах зафіксовано 
пам’ять про воїнів-афганців Воло-
димира Василину, Ігоря Головато-
го, Романа Бадзая, Романа Стой-
кевича і Мирослава Петришина. 

— Немає більшої любові, ніж 
віддати життя заради ближнього, 
заради світлого майбутнього рід-
ного народу, — сказав парох церк-
ви Різдва Пресвятої Богородиці 
села Великий Глибочок отець Ми-
хайло Вінтонюк, який освятив зал 
слави і подарував школі велику іко-
ну Архангела Михаїла. — Віками 
вороги зазіхали на українські зем-
лі, культуру, націю, однак мужні 
воїни зберегли їхню цілісність. Ми 
повинні віддати честь і шану геро-
ям, пам’ятати, завдяки кому ми 
живемо у вільній, незалежній дер-
жаві. Подвиг борців за єдину Укра-
їну має закарбуватися в наших 
серцях.

— Триває боротьба за незалеж-
ність України, — зазначив голова 
Тернопільської районної ради Ан-
дрій Галайко. — Весь світ із сумом 
і болем схиляє голови перед воїна-
ми, які захищають нашу державу 
на східних кордонах. Вони, як і Не-
бесна Сотня, дали українцям шанс 
змінити життя на краще. Наш 
обов’язок — скористатися цим 
шансом, аби наблизитися до цін-
ностей, за які герої віддали найдо-
рожче — своє життя.

— Без минулого нема майбут-
нього, — переконаний голова Тер-
нопільської райдержадміністрації 
Олександр Похилий. — Ми 
зобов’язані виправдати жертву ге-
роїв, які віддали життя за честь, за 
волю, за єдиний народ. Мусимо 
відстоювати рідну державу, як від-
стоювали її на Майдані Герої Не-
бесної Сотні і відстоюють на сході 
мужні воїни, адже за кожним із нас 
— Україна. 

Слава в нагороду 18 лютого в столиці відбу-
лося офіційне нагороджен-
ня активістів Майдану, се-
ред яких Гаї-Шевче-
нківський сільський голова 
Богдан Брич. За громадян-
ську мужність, самовіддане 
відстоювання конституцій-
них засад демократії, прав і 
свобод людини, виявлені 
під час Революції Гідності, 
Богдан Брич отримав орден 
“За мужність” ІІІ ступеня.

Богдан Брич дивом залишив-
ся живим після страшних подій 
18 лютого 2014 року. Під час 
кривавої сутички у Києві на вули-
ці Інститутській у нього поцілив 
снайпер. Куля калібру 7,62 мм 
розірвала на шматки військову 
металеву каску і поранила голо-
ву. 

– Пам’ятаю сильний удар, а 
потім я знепритомнів, – пригадує 
пан Богдан. – Евакуйовували ме-
не народний депутат Олесь До-
ній та письменниця Ірена Карпа. 
Після надання першої медичної 
допомоги завезли до польового 
шпиталю на території Михайлів-
ського собору, де я пролежав 
кілька днів. 

З Майдану Богдан Брич по-

вернувся додому. Лише згодом 
дізнався – часточка майданівских 
подій залишилась не лише в йо-
го серці. Уламки від каски досі в 
голові. Далі була операція, реабі-
літація і повернення до життя.

Отримуючи орден з рук Пре-
зидента України Петра Порошен-
ка, Богдан Брич сказав надзви-
чайно важливі слова, під якими, 
вочевидь, підпишуться мільйони 
українців: “Пане Президенте, я, 
мабуть висловлю думку більшос-
ті українців, котрі хотіли б, щоб 
ви залишили в  
історії слід, як Ганді, Мандела, Лі 
Куан Ю та інші лідери націй, котрі 
підняли з колін свої народи, а не 
стали лише статистичною одини-
цею, тому сподіваюсь, будете 
опиратися на свій народ, а не на 
олігархів, тому, що народ зможе 
вас захистити від олігархів, а олі-
гархи від народу — ніколи”. 

“Не знаю — почув, не почув… 
Побачимо”, — написав Богдан 
Брич своїй на сторінці у мережі 
“Фейсбук”. Українці також споді-
ваються, що Гарант таки почує 
слова майданівця, почує свій на-
род.

Юлія ТОМЧИШИН,  
“Наш день”.

Президент особисто вручив 
орден “За мужність”  

Гаї-Шевченківському сільському 
голові Богдану Бричу

Президент України Петро Порошенко вручає  
орден “За мужність” ІІІ ступеня Гаї-Шевченківському  

сільському голові Богдану Бричу.

…через спробу розпрода-
жу мільйона гектарів зем-
лі. У своєму зверненні го-
лова Аграрної партії Укра-
їни Віталій Скоцик вимагає 
негайної відставки уряду і 
прем’єр-міністра Арсенія 
Яценюка через їх нездат-
ність оцінити соціально-
економічну ситуацію в кра-
їні та свідомі дії на руйну-
вання економічних основ 
української держави.

Аграрна партія вважає, що 
реалізація озвучених Арсенієм 
Яценюком 28 лютого пропози-
цій у прискореному режимі 
продати 1 мільйон гектарів 
державних земель веде до по-
дальшого грабунку народу 
України та різкої дестабілізації 
соціально-економічної ситуації. 
Це приклад того, до чого може 
“докеруватися” уряд, котрий 
працює без реальної програми, 
якому висловлено недовіру, 
але залишено біля державного 
керма в силу кулуарних домов-
леностей.

Свою позицію з цього приво-
ду 29 лютого висловила Терно-
пільська обласна організація 
Аграрної партії на позачергово-
му засіданні її виконавчого ко-
мітету. Зокрема було сказано, 
що продавати це загальнонаці-

ональне багатство нині означає 
позбавити землі тих, хто на ній 
споконвічно працював, тобто 
селян.

Обласні аграрні партійці вва-
жають, що, мабуть, Яценюк у 
такий спосіб хоче утриматися 
на посаді, аби його підтримали 
олігархи, які “посадили” у кріс-
ло Прем’єра і врятували від не-
щодавної відставки. Якщо в 
Україні буде розпродано міль-
йон гектарів державних земель, 
місцеві громади втратять важелі 
для свого дальшого розвитку, 
оскільки земля для них є чи не 
єдиним можливим щляхом за-
робітку для соціального обла-
штування територіальних гро-
мад. Швидше за все, цю землю 
скуплять олігархи або покупці з 
інших держав, фінансові ресур-
си яких у сотні, а то й тисячі 
разів вищі за можливості укра-
їнських сільгопвиробників. В 
умовах девальвації гривні та па-
діння реальних прибутків для 
українців це буде справжня ка-
тастрофа. Вони можуть опини-
тися в ролі робочої сили, яка 
обслуговуватиме чужу свою 
землю. Тож для захисту україн-
ської землі треба об’єднуватися 
всім, кому небайдужа доля 
України, — так сказано у рішен-
ні виконкому обласної організа-
ції Аграрної партії.

Справи партійні ●

Аграрна партія України 
вимагає відставки уряду

Серед мешканців села Великий Глибочок голова Тернопільської районної  
ради Андрій Галайко, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий,  
директор Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька Надія Тищук.

Великоглибочецькі школярі шанують честь і славу героїв України.



Програма телепередачП’ятниця, 4 березня 2016 року

7 березня
Понеділок 

8 березня
ВіВторок

9 березня
середа

10 березня
ЧетВер

11 березня
П’ятниця

12 березня
субота

13 березня
неділя

Придбати газету 
"Подільське слово" 

можна в усіх кіосках "Торгпреси", 
приватних розповсюджувачів 

та усіх відділеннях зв'язку 
Тернопільського району та 

м. Тернополя.

ут 1
06.05, 07.10 АгроЕра
06.15 День Янгола
07.25 Ера будiвництва
07.35 Свiт online
07.50, 08.25 Смакота
08.00 Золотий гусак
08.30 Мiграцiйний вектор
08.40 Кориснi поради
09.10 Уряд на зв’язку з громадянами
09.45 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
     Гонка переслiдування 12,5 км. Чоловiки
10.40 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
       Гонка переслiдування 10 км. Жiнки
11.50 Нiна Матвiєнко. “Ми єдинi, 
      i Україна у нас одна”
15.00 Х/ф “Як вкрасти “Поцiлунок”
17.00 Вiкно в Америку
17.30 “Word on the street”
17.55 Х/ф “Секрет озера Ерроу”
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Книга ua
21.00 Новини
21.50 Подорожнi
23.00 Концерт “Мамо, вiчна i кохана”

канал “1+1”
06.20 “ТСН-Тиждень”
07.50, 09.10, 10.45 “Мiняю жiнку-2”
12.00, 13.05, 14.00 “Сiмейнi мелодрами-5”
12.55 “10 хвилин з прем’єр-мiнiстром”
15.00, 17.15 Т/с “Величне 
          столiття. Роксолана-2”
19.30 ТСН
20.30 “Секретні матеріали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00 Комедiя “Кохання у великому 
          мiстi-3”
23.45 Комедiя “Божевiльне весiлля”

інтер
05.55 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром
            України”
06.05 “Подробицi тижня”
07.35 Д/ф “Два Миронова”
08.30 Х/ф “Дiамантова рука” (1)
10.30, 12.25 Х/ф “Найчарiвнiша
         та найпривабливiша” (1)
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
12.40, 14.20 Х/ф “Її серце” (1)
15.05, 16.15 “Жди меня”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Запитайте в осенi” (1)
22.40 Т/с “Шлюб за заповiтом-2. Повернен-
ня Сандри” (2)
00.35 Т/с “Так далеко, так близько” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.00
          Оголошення. Бюро знахiдок
07.35, 18.45 Мiська рада iнформує
07.40 “Євромакс”
08.10 Вiкно в Америку
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Про нас”
11.00, 16.00 Дитяча година
12.10, 19.00 Європа у фокусi
12.40 “Слiдства. iнфо”
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Фарт”
17.00 “Неповторна природа”
17.30 “Гал-клiп”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Єдина країна
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.40 Дiм книги
21.30 “Погляд зблизька”
22.10 Х/ф “Моя вечiрка” (2)

ICTV
05.05 М/с “Молода Лiга Справедливостi”
05.45, 19.20 Надзвичайнi новини
06.40 Факти тижня
08.35 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром 
          України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.05 Труба мiстера Сосиски
11.00 Без гальм!
11.35 М i Ж
12.00 Дивитись усiм!
12.45, 15.45 Факти. День
13.10 Х/ф “Днi грому” (2)
15.20, 16.20 Х/ф “Трансформери-3.
          Темний бiк Мiсяця” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Патрульнi. 
          Цiлодобово. Програма-дайджест
21.25 Т/с “Винищувачi” (2)
22.20 Х/ф “Кохання у великому мiстi” (2)
00.00 Х/ф “Зниклi” (3)

стб
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Зiркове життя”
10.10 “Битва екстрасенсiв.
           Апокалiпсис”
12.40 Х/ф “Домробiтниця” (1)
14.20 “Битва екстрасенсiв”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
22.35 “Детектор брехнi-9”
23.35 “Один за всiх”

ноВий канал
06.10, 08.20 Kids Time
06.12 М/с “Губка Боб — 
         Прямокутнi Штани”
08.22 Т/с “Бiблiотекарi” (2)
17.00 Х/ф “Великий”
19.00 Ревiзор
21.55 Страстi за ревiзором
00.15 Х/ф “Убити Бiлла” (3)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя” (1)
07.10, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
11.00 М/с “Пригоди Котигорошка 
         та його друзiв” (1)
12.10 Х/ф “Стоптанi туфельки” (1)
13.20 Вiталька. 8 березня
14.35 Казки У
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.30 “Велети духу i слави.
         Українська мiсiя”
10.35 “Назбиране”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 20.00 “Не перший погляд”
11.20 “Тернопiль у стилi ретро”
11.30 “Подорожнi замальовки”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 “Запорiжжя туристичне”
15.15 “Загубленi у часi”
15.30 “Мамина школа”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 Д/ф “Тарас Шевченко. “Заповiт”
17.35 “Смакота”
17.45 “Mortimer. Еnglish Club”
18.00 “Свiт квiтiв”
18.30 “Урок... для батькiв”
19.00 “На вiдстанi душi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктивi ТТБ”
21.30 “Нотатки на глобусi”
21.50 “Я знаю все”. 
        Концерт В. Павлiка

трк “украЇна”
06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
09.15 Т/с “Умови контракту-2” (2)
13.15, 15.30 Т/с “Лжесвiдок”
17.30, 19.45 Т/с “Громадянин Нiхто” (2)
22.30 Т/с “Вiйна й мир” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми вiд Ворнер” (1)
09.005 Т/с “90210. Нове поколiння” (2)
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.00 “Орел i Решка”
15.00 “Орел i Решка. 
         Ювiлейний сезон”
16.00 “ФайнаЮкрайна”
18.15 “Розсмiши комiка”
21.00 “Орел i Решка. Ювiлейний-2”
22.00 Х/ф “Блондинка
          i блондинка” (2)
23.50 “КВН”

“нтн”
05.45 Т/с “Брати” (2)
08.45 Х/ф “Принцеса на бобах” (1)
10.50, 17.35 Т/с “Детективи” (2)
12.25 Х/ф “Щоденник кар’єристки” (1)
14.00, 21.30 Т/с “CSI: Маямi-8” (2)
15.50 Т/с “Морський патруль” (2)
19.00, 23.15 “Свiдок”
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
23.45 Т/с “Без обмежень” (3)

ут 1
06.05, 07.10 АгроЕра
06.15 День Янгола
07.25 Свiт online
07.50, 08.25 Смакота
08.00 Золотий гусак
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.15 Х/ф “Як вкрасти “Поцiлунок”
11.15 Концертна програма. В Павлик
13.25 Х/ф “Секрет озера Ерроу”
15.20 Фольк-musiс. Для вас, жiнки!
16.20 Путiвник прочанина
16.35 Подорожнi
17.30 Т/с “Бiлявка”
21.00 Новини
21.50 Вiйна i мир
23.00 “Шлягер року. Для тебе, кохана...”

канал “1+1”
06.00 Анiме “Пухнастi проти зубастих”
07.05, 19.30 ТСН
08.15 Комедiя “Кохання у великому мiстi-3”
10.00 “Мiняю жiнку-2”
11.15, 12.45, 14.00 “Мiняю жiнку-3”
15.40 Комедiя “Дiвчата”
17.35 Комедiя “Iван Васильович 
          змiнює професiю”
20.15, 03.00 “1+1 удома: 8 Березня”
22.20 “Концерт О. Пономарьова 
         “Я люблю тебе...”
23.40 Комедiя “Пiнгвiни мiстера Поппера”

інтер
06.15 Д/ф “50 рокiв без Ахматової”
07.15 Х/ф “Найчарiвнiша 
        та найпривабливiша” (1)
09.00, 21.00 Т/с “Запитайте в осенi” (1)
10.50 Т/с “Тiльки не вiдпускай мене” (2)
14.40 Концерт “Поговори зi мною, мамо”
16.10 Т/с “Ключi вiд щастя” (2)
20.00 “Подробицi”
22.40 Т/с “Шлюб за заповiтом-2.
         Повернення Сандри” (2)
00.35 Т/с “Так далеко, так близько” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00 “Євромакс”
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
         22.00 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Погляд зблизька”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Неповторна природа”
11.00, 16.00 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Музичнi делiкатеси”
12.40 “Лiкарська справа в Українi”
13.00 “Любов врятує свiт”, 
        Мунiципальний Галицький
         камерний оркестр
14.00 Х/ф “Новi Робiнзони”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.00, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Музична феєрiя”, Iрина Федишин
21.30 “Щоденник для батькiв”
22.10 Х/ф “Всi справжнi дiвчата” (2)

ICTV
05.15 Т/с “Стрiла” (2)
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05, 20.20 Громадянська оборона
12.05, 13.20 Х/ф “Кохання 
         у великому мiстi” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Х/ф “STARПерцi” (2)
16.50, 21.25 Т/с “Винищувачi” (2)
17.45, 18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
22.15 Т/с “Вiддiл 44” (2)
23.15 Х/ф “Iноземець” (2)

стб
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.20 “Зiркове життя”
10.15 “Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис”
12.55 “МастерШеф”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Кохана,
          ми вбиваємо дiтей”
23.45 “Один за всiх”

ноВий канал
06.05, 07.20 Kids Time
06.10 М/с “Губка Боб — 
         Прямокутнi Штани”
07.25 М/ф “Кiт Грiм i 
          зачарований будинок”
09.10 Х/ф “Павутина Шарлотти”
11.10 Х/ф “Занадто крута для тебе” (2)
13.10 Х/ф “Простушка” (2)
15.15 Х/ф “Бiзнес заради кохання” (2)
16.55 Х/ф “Чого хоче дiвчина”
19.00 Серця трьох-3
21.50 Т/с “Київ вдень i вночi”
22.35 Х/ф “Убити Бiлла-2” (2)
01.10 Х/ф “Дiвчина моїх кошмарiв” (3)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя” (1)
07.10, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
11.00 Х/ф “Золота гуска” (1)
12.45 Вiталька. 8 березня
14.00 Панянка-селянка
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
11.00 “В об’єктивi ТТБ”
11.15, 18.25 “Гуморинка 
           на хвилинку”
11.25, 21.00 “Тема дня”
11.40, 21.15 “Не перший погляд”
14.00 Д/ф “Тарас Шевченко.
           “Заповiт”
14.40, 18.15 “Пiснi нашого краю”
14.50 “Вивчаємо 
          англiйську разом”
15.15 “Нотатки на глобусi”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “А у нас кiно знiмали...”
17.30 “Мандри кота Фiнiка”
17.45 “Mortimer. English Club”
17.55 “Випробуй на собi”
18.30 “Крiзь призму часу”
18.50, 20.25 “Тернопiль 
         сьогоднi”
19.00 “Подорож гурмана”
19.30 “Будьте здоровi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.30 “Європа очима українця”
22.00 “Театральнi зустрiчi” (Брехня)

трк “украЇна”
06.10 Зоряний шлях
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок 
         з Україною. 8 березня
09.15 Т/с “Умови контракту-2” (2)
13.15, 15.20, 17.30, 19.45 Т/с “Громадянин
          Нiхто” (2)
22.30 Т/с “Вiйна й мир” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми вiд Ворнер” (1)
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння” (2)
10.40 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. 
          Ювiлейний-2”
15.50 “Орел i Решка. Невидане”
18.40 М/ф “Кунг-фу Панда” (1)
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

“нтн”
05.45 “Правда життя. Професiї”
06.20 Х/ф “Дiвчина без адреси” (1)
08.00 Х/ф “Бережiть жiнок” (1)
10.10, 17.20 Т/с “Детективи” (2)
11.45, 19.30 Т/с “Кулагiн
           та партнери” (1)
13.50, 21.30 Т/с “CSI: Маямi-8” (2)
15.35 Т/с “Морський патруль” (2)
19.00 “Свiдок”
23.00 Х/ф “Осiнь у Нью-Йорку” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
          21.00, 01.20, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 23.45 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.20 Д/ф “I я, таки, жив”
09.50 Перша студiя
10.40 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
11.30 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету мiнiстрiв України
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Хто в домi хазяїн?
14.00 Мультфiльми
14.15 Суспiльний унiверситет
14.45 Гра долi
15.40 Свiтло
16.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
        Iндивiдуальна гонка 15 км. Жiнки
18.55 Про головне
19.30 Т/с “Мафiоза”
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки
23.25 Тепло.Ua

інтер
06.10, 11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
          вели... з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 21.00 Т/с “Запитайте в осенi” (1)
13.35, 14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
22.40 Т/с “Шлюб за заповiтом-2. 
           Повернення Сандри”
00.35 Х/ф “Її серце” (1)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 15.50, 18.50, 21.25,
           22.35 Оголошення. Бюро знахiдок
07.10 Х/ф “Театр невiдомого актора”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Неповторна природа”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Гал-клiп”
12.35 “Щоденник для батькiв”
13.00 “Пам’ятi Квiтки Цiсик”
14.00 Х/ф “Сем i Джанет”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Соло”
21.30 “Музичнi делiкатеси”
22.40 Х/ф “Сон”

ICTV
05.50 Студiя Вашингтон
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00 Громадянська оборона
12.00, 13.20, 22.20 Т/с “Вiддiл 44” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Патруль. Самооборона
14.35, 16.20 Х/ф “Iноземець” (2)
16.50, 21.25 Т/с “Винищувачi” (2)
17.45, 18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
23.15 Х/ф “Тiнь якудзи” (3)

стб
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.40 “Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис”
11.05 “МастерШеф”
14.15 “МастерШеф. Невiдома версiя”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “МастерШеф Дiти-5”
00.25 “Один за всiх”

ноВий канал
06.00, 07.20 Kids Time
06.02 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.22 Т/с “Друзi”
10.20, 21.45 Т/с “Київ вдень i вночi”
18.00 Абзац!
19.00 Серця трьох-3
22.50 Х/ф “Вiд заходу до свiтанку” (3)
00.55 Х/ф “Холостячки у Вегасi” (3)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
          черепашки нiндзя” (1)
07.10, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
11.10 Х/ф “Йоринда i Йорингель” (1)
12.20 Т/с “Та, що говорить 
         з привидами” (1)
14.00 Одного разу пiд Полтавою
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00, 18.30 “Не перший погляд”
10.20 “Твоя пiсня, твоя дума не 
         вмре, не загине...”
10.30 “Велети духу i слави. 
         Українська мiсiя”
10.35 “Крiзь призму часу”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Мiй Шевченко”
11.30 “Європа очима українця”
14.00 “Будьте здоровi”
14.55, 18.25 “Гуморинка 
         на хвилинку”
15.15, 21.00 “Тема дня”
15.30 “Час змiн”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Дiловий ритм”
17.30 “ПрофStyle”
17.45 “Mortimer. English Club”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Надiя є”
21.30 “Контрасти”
21.45 “Зроблено в Європi”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.10, 09.15 Зоряний шлях
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
10.10, 19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
11.00 Реальна мiстика
13.00 Агенти справедливостi
13.55, 15.20, 21.00 Т/с “Громадянин 
         Нiхто” (2)
16.20 Глядач як свiдок
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. 
         Мiсце злочину Майамi” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми вiд Ворнер” (1)
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння” (2)
10.40, 19.10 “Орел 
          i Решка. Шопiнг”
11.30 “Орел i Решка. Невидане”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. 
          Ювiлейний-2”
16.00 “ФайнаЮкрайна”
18.15 “Розсмiши комiка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

“нтн”
06.50 Х/ф “Коли настає вересень...” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.15 Т/с “Детективи” (2)
11.30, 19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
13.30, 14.20, 21.30 Т/с “CSI: 
          Маямi-8” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.20 Т/с “Морський патруль” (2)
23.45 Т/с “Без обмежень” (3)

ут 1
06.05 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.40 Свiт online
08.15 Смакота
08.40 Тепло.Ua
09.15 Путiвник прочанина
09.25 Гра долi
09.55 Мистецькi iсторiї
10.20 Спогади
10.50 Твiй дiм
11.35 Д/ф “Смачнi подорожi”
12.30 Фольк-music
13.55 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
        Мас-старт 12,5 км. Жiнки
15.05 Чоловiчий клуб. Спорт
16.30 Дорога до Рiо-2016
16.55 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
         Мас-старт 15км. Чоловiки
17.55 Театральнi сезони
18.30 Т/с “Бiлявка”
21.00 Новини
21.30 Прем’єр-мiнiстр України
         А. Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.20 Книга ua
23.00 “Шлягер року. Для тебе, кохана...”

канал “1+1”
07.00 “Однокласники”
08.00 “Українськi сенсацiї”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.40 Марiччин кiнозал. 
        М/ф “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН
11.00, 12.10 “Свiт навиворiт-5: Iндонезiя”
13.20 “Одруження наослiп-2”
14.40 “Лiга смiху-2”
17.00 Х/ф “Води слонам!”
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 “Голос країни-6”
23.20 “Свiтське життя”
00.20 Х/ф “Пiсня пiсень”

інтер
05.50 “Подробицi”
06.20 Х/ф “Бережiть жiнок” (1)
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.00 Х/ф “Люблю. 9 березня” (1)
13.30 Т/с “Птаха у клiтцi” (2)
17.00, 21.40 Т/с “Криве дзеркало душi” (2)
20.00 “Подробицi тижня”
21.30 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром
         України”
22.30 Д/ф “Шевченко. 200 рокiв самотностi”
23.35 Х/ф “Сусiди за розлученням” (1)

TV-4
06.00 Х/ф “Театр невiдомого актора”
07.30, 15.30, 17.40, 20.45 “Про нас”
07.45, 09.50 Ранковий фiтнес
08.00 Європа у фокусi
08.30, 11.55, 15.50, 19.35, 22.00 Оголошення. 
Бюро знахiдок
08.35, 15.55, 22.05 Тернопiльська погода
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радостi життя
09.30 “Справжня цiна”
10.15 Пряма трансляцiя святої лiтургiї 
 з архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 Х/ф “Маленькi чоловiки”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Сiльський календар”
14.30 Межа правди
16.00 “Щоденник для батькiв”
16.30 “Слiдства.інфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.20 “Слiд”
18.00 Нашi вiтання
19.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.30 Мiська рада iнформує
19.40 Хiт-парад
21.00 Музична “Гал-клiп”
21.30 Єдина країна
22.10 Х/ф “Врятована” (2)
23.45 Час-тайм

ICTV
05.20 М/с “Том i Джерi-3”
06.00 Х/ф “Лунi Тюнз: Знову у дiї”
07.45 Зiрка YouTube
08.50 Дивитись усiм!
10.15 Без гальм
10.50 М i Ж
11.15 Труба мiстера Сосиски
12.10, 13.00 Х/ф “Нестримнi” (2)
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф “Нестримнi-2” (2)
16.10 Х/ф “Нестримнi-3” (2)
18.35 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф “Термiнатор: Генезис” (2)
22.50 Х/ф “Суддя Дредд”
00.40 Х/ф “Пропащi хлопцi. Спрага” (3)

стб
06.00 “Все буде добре!”
07.55 “Холостяк-6”
09.00 “Все буде смачно!”
11.00 “Караоке на Майданi”
12.00 “Україна має талант! Дiти”
15.00, 21.55 “Я соромлюсь свого тiла-3”
17.00, 00.20 “Слiдство ведуть екстрасенси”
19.00 “Битва екстрасенсiв”
20.40 “Один за всiх”
23.20 “Детектор брехнi-9”

ноВий канал
06.05, 08.05 Kids Time
06.10 Х/ф “Павутина Шарлотти”
08.07 Т/с “Пригоди Мерлiна”
13.35 Х/ф “Стартрек” (2)
15.55 Х/ф “Стартрек: Вiдплата” (2)
18.40 Х/ф “Робокоп” (2)
21.00 Х/ф “Поза собою” (2)
23.10 Х/ф “Убити Бiлла-2” (2)

тет
06.00, 10.35 М/ф “Школа монстiрв: 
         Чому вампiри закохуються?”
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки 
        нiндзя” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с “Дора-мандрiвниця” (1)
11.25 М/ф “Ведмедi-сусiди.
         Зимовi канiкули” (1)
12.35 М/ф “Ведмедi-сусiди.
          На порятунок!” (1)
14.30 Х/ф “Йоринда i Йорингель” (1)
15.40 Вiталька
23.35 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi “
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Учнiвський щоденник”
11.30 “Думки вголос”
11.45, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
11.50 “Стародавнi культури”
14.00 “Поклик таланту “
15.30 “У країнi гурманiв”
15.50 “Mortimer. English Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Театральнi зустрiчi” (Брехня)
18.00 “Назбиране”
18.30 “Не перший погляд”
18.50 “Тиждень. Крок за кроком”
19.00 “Музичний калейдоскоп”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Подорожнi замальовки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Вiдвертi дiалоги”
21.55 “Духовнi скарби України”
22.00 “Загубленi у часi”
22.15 Д/ф “Тарас Шевченко. “Заповiт”

трк “украЇна”
07.00 Подiї
07.50 Агенти справедливостi
09.45 Х/ф “Доля Марiї”
11.40 Т/с “Моє нове життя”
15.10 Х/ф “Помилки кохання”
17.00, 20.00 Т/с “Господарка великого мiста”
19.00, 06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
19.40 10 хвилин iз Прем’єр-мiнiстром України
21.45 Х/ф “Пiзня любов”
23.45 Т/с “Не зарiкайся” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми вiд Ворнер” (1)
10.10 М/ф “Багз Баннi” (1)
11.30 Х/ф “Зевс i Роксана” (1)
13.25 “Орел i Решка. На краю свiту”
17.10 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
18.10 “Вечiрнiй квартал”
20.00 М/ф “Як приборкати
          дракона” (1)
21.50 “КВН”
00.00 “Розсмiши комiка”

“нтн”
06.00 Х/ф “Повернення 
         “Святого Луки” (1)
07.50 Т/с “Угода” (2)
11.15 “Страх у твоєму домi”
13.55 Х/ф “Суєта суєт” (1)
15.30 “Розсмiши комiка”
17.15 “Легенди карного розшуку”
19.00 Т/с “Походеньки нотарiуса 
           Неглiнцева” (2)
22.30 Х/ф “Кривава хвиля” (3)
00.00 Х/ф “Комодо 
       проти кобри” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
         21.00, 01.20, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 23.45 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.35, 23.30 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Замки Європи”
10.40 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.15 Слiдство. Iнфо
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльми
14.15 Суспiльний унiверситет
14.35 Спогади
15.25 Надвечiр’я. Долi
16.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
        Iндивiдуальна гонка 20 км. Чоловiки
19.25 Т/с “Мафiоза”
20.25 Д/ф “Албанськi жiнки 
          за власне майбутнє”
21.30 Новини. Спорт
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.15 5 баксiв.net
23.00 Пiдсумки
00.20 Телемагазин

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
         16.45, 19.30, 23.05 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
         09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 11.00, 12.20, 13.00 “Мiняю жiнку-3”
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”
15.45 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-2”
20.30 “Секретні матеріали-2016”
21.00, 22.00 Т/с “Хазяйка”
23.40 “Таємницi генiя Шевченка”

інтер
06.10, 11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
        з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
         12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
          з IНТЕРом”
09.20, 21.00 Т/с “Запитайте в осенi” (1)
13.35, 14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується
          кожного”
20.00 “Подробицi”
22.40 Т/с “Шлюб за заповiтом-2. 
         Повернення Сандри” (2)
00.35 Т/с “Ключi вiд щастя” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
          22.30 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Соло”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Неповторна природа”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Формула здоров’я”
13.00 “Пам’ятi Квiтки Цiсик”
14.00 Х/ф “Поет i княжна”
17.30 “Музичнi делiкатеси”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Межа правди
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.35 Х/ф “Сiм’я” (2)

ICTV
05.50 Студiя Вашингтон
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00 Громадянська оборона
12.00, 13.20, 22.20 Т/с “Вiддiл 44” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Патруль. Самооборона
14.30, 16.20 Х/ф “Глибинна зірка-6” (2)
16.50, 21.25 Т/с “Винищувачi” (2)
17.45, 18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
23.15 Х/ф “Над законом” (2)

стб
06.10, 16.00 “Все буде добре!”
08.10 “Зiркове життя”
09.55 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”
12.50 “МастерШеф-2”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55, 22.45 “Я соромлюсь свого тiла-3”
00.10 “Один за всiх”

ноВий канал
06.05, 07.20 Kids Time
06.07 М/с “Губка Боб — 
           Прямокутнi Штани”
07.22 Т/с “Друзi”
10.10, 21.55 Т/с “Київ вдень i вночi”
11.05 Т/с “Щасливi разом”
18.00 Абзац!
19.00 Серця трьох-3
22.35 Х/ф “Джанго звiльнений” (3)
01.40 Х/ф “Бiзнес заради кохання”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
          черепашки нiндзя” (1)
07.10, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
11.10 Х/ф “Братик i сестричка” (1)
12.20 Т/с “Та, що говорить 
           з привидами” (1)
14.00 Одного разу пiд Полтавою
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Не перший погляд”
10.20, 20.30, 21.55 Соцiальна реклама
10.30 “Велети духу i слави. 
          Українська мiсiя”
10.35 “Надiя є”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Контрасти”
11.45 “Зроблено в Європi”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Гуморинка 
         на хвилинку”
15.15 “Фабрика iдей”
15.30 “Воїни миру”
15.50 “Mortimer. English Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Мандри Великим Лугом”
17.15 Д/ф “Тарас Шевченко. “Заповiт”
17.55 “Твоя пiсня, твоя дума 
          не вмре, не загине...”
18.30 “Акценти тижня”
19.30 “Що робити?”
20.25, 21.50 “Тернопiль сьогоднi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Армiя нескорених”
21.30 “Думки вголос”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.10, 11.00 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.10 Ток-шоу “Говорить Україна”
13.00 Агенти справедливостi
13.55, 15.20, 22.00,
          23.30 Т/с “Громадянин Нiхто” (2)
16.20 Глядач як свiдок
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Футбол. Лiга Європи УЄФА.
           “Шахтар” — “Андерлехт”
23.00 Подiї дня
00.30 Т/с “C.S.I. Мiсце злочину 
         Майамi” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми вiд Ворнер” (1)
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння” (2)
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка.
           Ювiлейний-2”
16.00 “ФайнаЮкрайна”
18.15 “Розсмiши комiка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

“нтн”
05.30 Х/ф “Вони воювали 
         за Батькiвщину” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.15 Т/с “Детективи” (2)
11.30, 19.30 Т/с “Кулагiн
           та партнери” (1)
13.30, 14.20 Т/с “CSI: Маямi-8” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.20 Т/с “Морський патруль” (2)
21.30 Т/с “CSI: Маямi-9” (2)
23.45 Т/с “Без обмежень” (3)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
        18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Територiя закону
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55, 04.30 Про головне
09.55 Чоловiчий клуб
10.35 Чоловiчий клуб. Спорт
12.00 Вересень
12.30 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
14.35 Театральнi сезони
15.25 Вiра. Надiя. Любов
16.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
        Естафета 4х6 км. Жiнки
18.15 Новини. Свiт
18.45 З перших вуст
19.35 INTERMARIUM
20.30 План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
21.30 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
23.00 Пiдсумки
23.20 Шлях до перемоги

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
         16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
         09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 11.00, 12.20, 13.00 “Мiняю жiнку-3”
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”
15.45 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-2”
20.20 “Вечiрнiй Київ-2015”
22.40 “Свiтське життя”
23.40 Х/ф “Ледi”

інтер
06.10, 11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...
         з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
        з IНТЕРом”
09.20 Т/с “Запитайте в осенi” (1)
13.35, 14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.30 Х/ф “Iгри патрiотiв” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
        22.30 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Межа правди
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Неповторна природа”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40 “Лiкарська справа в Українi”
13.00 “Пам’ятi Квiтки Цiсик”
14.00 Х/ф “Забери мене додому”
17.30 “Щоденник для батькiв”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.10 “Погляд зблизька”
20.40 “Слiд”
21.30 “Сад, город, квiтник”
22.35 Х/ф “Скарби да Вiнчi” (2)

ICTV
05.45 Служба розшуку дiтей
05.50 Студiя Вашингтон
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00 Громадянська оборона
12.00, 13.20 Т/с “Вiддiл 44” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Патруль. Самооборона
14.30, 16.20 Х/ф “Над законом” (2)
16.50 Т/с “Винищувачi” (2)
17.45, 18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Дизель-шоу
23.15 Х/ф “Колонiя” (2)

стб
06.35, 18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
07.50 Х/ф “Одружений холостяк” (1)
09.35 Х/ф “Дiвоча вечiрка” (1)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
20.00, 22.45 “Холостяк-6”
02.20 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/с “Губка Боб — Прямокутнi 
         Штани”
07.27 Т/с “Друзi”
09.20, 19.00 Серця трьох-3
21.25 Т/с “Київ вдень i вночi”
22.20 Проект Любов
23.25 Х/ф “Чаклунка” (2)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя” (1)
07.10, 10.05 М/с “Клуб Вiнкс:
                Школа чарiвниць” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
11.00 Х/ф “Принц-жабеня” (1)
12.10 Т/с “Та, що говорить
         з привидами” (1)
13.50 Вiталька
16.10 Казки У
18.10 Х/ф “Ласкаво просимо на борт” (2)
20.00 Х/ф “Дiм великої матусi-3:
        Який батько, такий син” (2)
22.00 Х/ф “Морська пригода” (2)
23.45 Х/ф “Везунчик” (1)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Усе любов’ю змiряне до дна”
10.20 Телезамальовка
10.30 “Велети духу i слави. 
          Українська мiсiя”
10.35 “Мандри Великим Лугом”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Думки вголос”
11.30 “Армiя нескорених”
11.45 “Мiй Шевченко”
14.00 “Що робити?”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Тема дня”
15.30 “Хочу бути...”
15.55 “Mortimer. English Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 Д/ф “Тарас Шевченко. “Заповiт”
17.40 “Cлово має народний депутат”
18.30 “Слiд”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Arte, viva!”
21.30 “Удосвiта”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.10, 11.20 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.10, 19.45 Ток-шоу “Говорить 
          Україна”
13.15, 15.30 Т/с “Громадянин Нiхто” (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
21.00 Х/ф “Жило-було кохання”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. Мiсце злочину
          Майамi” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми вiд Ворнер” (1)
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння” (2)
10.40, 19.10 “Орел 
      i Решка. Шопiнг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. 
         Ювiлейний-2”
16.00 “ФайнаЮкрайна”
18.15 “Розсмiши комiка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 “КВН”

“нтн”
05.00 Х/ф “Пам’ятай iм’я своє” (1)
06.45 Х/ф “Повернення 
          “Святого Луки” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.15 Т/с “Детективи” (2)
11.30, 19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
13.35, 14.20, 21.30 Т/с “CSI: 
           Маямi-9” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.25 Т/с “Морський патруль” (2)
23.45 Т/с “Без обмежень” (3)

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.25 У просторi буття
07.15 Смакота
07.50 Свiт online
08.10 АгроЕра. Пiдсумки
08.35, 23.45 Золотий гусак
09.15 Word on the street
09.40 Хто в домi хазяїн?
10.10 Хочу бути
10.30 Школа Мерi Поппiнс
11.00 М/с “Казки Андерсена. 
        Сучасне прочитання”
12.45 Концертна програма Павла Табакова
14.15 5 баксiв.net
15.35 Чоловiчий клуб
16.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
        Естафета 4х7,5 км. Чоловiки
18.00 Т/с “Бiлявка”
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.30 Дорога до Рiо-2016
22.00 Iнша музика з Олексiєм Коганом
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 Шлях до перемоги

канал “1+1”
06.50, 19.30 ТСН
07.50 “Свiтське життя”
08.50 Т/с “Хазяйка”
13.00 “Голос країни-6”
15.40 “Вечiрнiй квартал”
17.35, 18.30 “Розсмiши комiка-7”
20.15 “Українськi сенсацiї”
21.15 “Лiга смiху-2”
23.25 “Вечiрнiй Київ-2015”

інтер
05.35 “Жди меня”
07.45, 20.00 “Подробицi”
08.30 Х/ф “Кухарка” (1)
10.00 Х/ф “Бережiть жiнок” (1)
12.30 Концерт “Поговори зi мною, мамо”
14.20 Х/ф “Ромашка, кактус, 
          маргаритка” (1)
16.10 Х/ф “Сусiди за розлученням” (1)
18.05, 20.40 Т/с “Птаха у клiтцi” (2)
22.30 Х/ф “Люблю. 9 березня” (1)
00.05 Х/ф “Двоє пiд дощем” (2)

TV-4
06.00 Європа у фокусi
06.30, 11.15 “Про нас”
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 11.50, 14.20, 16.50, 
        20.00 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Х/ф “Театр невiдомого актора”
09.00 Час-Tайм
09.30 “Євромакс”
10.00 “Слiдства. iнфо”
10.30 Блага звiстка з Рiком Реннером
11.30 “Сад, город, квiтник”
11.55, 14.25, 16.55, 20.05 Тернопiльська 
        погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Життя i смерть 
           Пiтера Селлерса”
14.30 Мультфiльми
15.00 Х/ф “Маленькi чоловiки”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
18.00 Нашi вiтання
19.00 Єдина країна
19.30 “Музичнi делiкатеси”
20.10 “Соло”
21.00 Концерт Андре Рiє
22.30 Х/ф “Армiйський пирiг” (2)
00.10 Час-Тайм

ICTV
05.25 Т/с “Стрiла” (2)
06.05 Факти
06.25 М/с “Том i Джерi-3”
07.20 Х/ф “Лунi Тюнз: Знову у дiї”
09.05 Стоп-10
10.00 Секретний фронт
10.55 Антизомбi
11.55 Патрульнi. Цiлодобово. 
         Програма-дайджест
12.45 Факти. День
13.05 Громадянська оборона
14.05 Iнсайдер
15.00 Х/ф “Колонiя” (2)
16.50 Х/ф “Нестримнi” (2)
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф “Нестримнi-2” (2)
22.00 Х/ф “Нестримнi-3” (2)
00.25 Х/ф “Красунчик Джоннi” (2)

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на Майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
09.55, 00.05 Т/с “Коли ми вдома” (1)
12.15 “Холостяк-6”
15.05 “МастерШеф Дiти-5”
19.00 “Україна має талант! Дiти”
21.55 Х/ф “Iван Васильович 
        змiнює професiю” (1)
01.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
05.30, 07.30 Kids Time
05.32 Х/ф “Чого хоче дiвчина”
07.32, 09.30 Ревiзор
12.30 Страстi за ревiзором
14.50 Х/ф “Агент Кодi Бенкс”
16.45 Х/ф “Агент Кодi Бенкс-2”
18.40 Х/ф “Стартрек” (2)
21.00 Х/ф “Стартрек: Вiдплата” (2)
23.30 Х/ф “Убити Бiлла” (3)

тет
06.00 М/с “Смiшарики. Новi пригоди” (1)
07.10 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с “Дора-мандрiвниця” (1)
10.35 М/ф “Ведмедi-сусiди. 
         Зимовi канiкули” (1)
11.45 М/ф “Ведмедi-сусiди.
          На порятунок!” (1)
13.35 М/с “Маша i Ведмiдь” (1)
14.30 Х/ф “Везунчик” (1)
16.15 Х/ф “Золота гуска” (1)
18.00 Х/ф “Дiм великої матусi-3:
          Який батько, такий син” (2)
20.00 Х/ф “Морська пригода” (2)
21.45 Х/ф “Ласкаво просимо на борт” (2)
23.35 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Arte, viva!”
10.30 “Хочу бути...”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Земляки”
11.30 “Захисник Вiтчизни-рятувальник”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 “Абетка здоров’я”
15.30 “Слiд”
15.50 “Mortimer. English Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Словами малечi про цiкавi речi”
17.15 Д/ф “Тарас Шевченко. “Заповiт”
18.00 “Учнiвський щоденник”
18.30 “Стародавнi культури”
18.40 “Думки вголос”
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.30 “На вiдстанi душi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “У країнi гурманiв”
20.30 Соцiальна реклама
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.30 “Поклик таланту”

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10 Зоряний шлях
09.00 Кулiнарна Академiя 
          Олексiя Суханова
10.00 Вiдверто 
         з Машею Ефросининой
11.00 Х/ф “Жило-було кохання”
13.00 Х/ф “Доля Марiї”
15.20 Х/ф “Пiзня любов”
17.15, 19.40 Т/с “Моє нове життя”
21.45 Х/ф “Помилки любовi”
23.40 Т/с “Вiйна й мир” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми вiд Ворнер” (1)
10.40 М/ф “Багз Баннi” (1)
13.20 М/ф “Том i Джеррi.
          Каратист-охоронець” (1)
13.30 Х/ф “Зевс i Роксана” (1)
15.20 “КВН”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15, 22.00 “Орел i Решка. 
         На краю свiту”
21.00 “Орел i Решка. 
          Шопiнг-2016”
23.00 Х/ф “Назад на Землю” (1)

“нтн”
06.00 Х/ф “Загадка Ендхауза” (1)
07.50 Т/с “Походеньки нотарiуса
        Неглiнцева” (2)
11.30 “Речовий доказ”
13.50 Т/с “Детективи” (2)
15.40 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
17.15, 19.30 “Страх у твоєму домi”
19.00 “Свiдок”
23.00 Х/ф “Будинок мрiй” (2)
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Спортивні новини ●Районна рада: нові обличчя ●

Біографічна довідка: 
Анатолій Євгенович Бучин-
ський народився 6 березня 
1967 року у селі Застав’є 
Тернопільського району у 
сім’ї сільських трудівників. 
Закінчив загальноосвітню 
школу у Баворові, Бережан-
ський технікум механізації. 
1986-1988 рр. — служба у 
лавах Збройних Сил. У 1993 
році успішно закінчив Акаде-
мію сільського господарства 
у Києві. Працював інжене-
ром у колгоспі, селянській 
спілці “Баворівська”. З 2000 
року заснував товариство 
“Нове життя”, а згодом -  
фермерське господарство 
“Бучинського”. Одружений, 
разом з дружиною Оксаною 
народили та виховали двох 
дітей Павла та Іванну. З 2015 
року — депутат Тернопіль-
ської районної ради від  
партії “Народний контроль”.

— Пане Анатолію, до Вас 
брала інтерв’ю в десятка 
депутатів Тернопільської 
районної ради сьомого 
скликання і мене здивува-
ло: майже всі твердять, 
що отримали мандат лег-
ко, не докладали особливих 
зусиль, щоб перемогти. Один 
навіть казав, що вибори та ви-
борчу кампанію відбув у … гіп-
сі. З Вами подібна історія?

— (Щиро усміхається – ред.). 
Та я, дякувати Богу, був здоровий. 
Але на перемогу не сподівався. 
Так само не проводив  
жодної агітації. Балотуватися мене 
намовили мої працівники, мовляв, 
“непогано б мати свою людину у 
районній раді”. Ви праві в тому 
плані, що нинішній склад Терно-
пільської районної ради – це в 
основному люди праці, які самі 
досягли успіхів у своїй сфері. Зо-
крема, багато підприємців, до 
яких, власне, належу і я. Нині біль-
ше довіряють тим, хто живе і пра-
цює у селі (така людина на виду), 
ніж тим, хто перед виборами впер-
ше з’являється на людські очі, 
розклеює агітки, щось захмарне 
обіцяє, а потім, звичайно ж, забу-
ває і село, і людей. Тому виборці 
вважають за краще мати свого, 
того, з ким щодня зустрічаються. 
Мають можливість поспілкувати-
ся, поділитися наболілим…

— А Вам люди і партію допо-
магали вибирати, від якої йшли 
на вибори?

— У тому не бачу нічого погано-
го, що допомагали. Я людина без-
партійна, а, згідно із законодав-
ством про місцеві вибори, треба 
було заручитися підтримкою яко-
їсь політсили. Тому зупинився на 
партії “Громадський рух “Народ-
ний контроль”. Чув про цю струк-
туру, поки вона ще не сформува-
лась як партія. “Народний контр-
оль” багатьом допоміг добитись 
справедливості. Зробив багато 
конкретних справ. Мені подоба-
лось, що партія нова, нічим себе 
не заплямувала і, повторю, свою 
діяльність розпочали не з гасел, а 
рутинних, заплутаних проблем, які 
не вирішувались роками. Думаю, 
що так буде і надалі. Людям на-
бридли слова, обіцянки, вони хо-
чуть бачити конкретні результати.

— Вас обирали виборці із сіл  
Застав’є, Баворів, Прошова, 
Смолянка, Скоморохи, Теофі-
лівка. Непросто буде виправда-
ти їх довіру? 

— Я це усвідомлюю. Щиро вам 
признаюсь, не люблю зайвої ба-
лаканини і часу на неї не маю, 
проте, вважаю, всім треба зроби-
ти так, як на сповіді, — визнати 
свої провини, а потім виправля-
тись. Тому маємо не таїти гріхів 
своїх, державних, а сміливо гово-
рити про них та працювати, щоб 
життя в Україні налагоджувалось. 

У селах, які ви назвали, майже по-
вністю відсутня інфраструктура. 
Життя ледь жевріє. Люди розча-
ровані, вкотре обдурені владою. 
Почну з доріг. По них вже пішки 
ходити важко, не те, що їхати. До-
роги у Застав’ї приводжу до ладу 
сам. Але у мене не такі великі по-
тужності. Я не можу за свій раху-
нок відремонтувати всі дороги, по 
яких доводиться їздити. Скільки 
можна говорити про важливість 
якісних доріг? У чиновників один 
залізний аргумент — недостатнє 
фінансування. А де діваються наші 
податки, коли ми дороги робимо 
самі, школу, медицину, культуру 
утримуємо самі? Може, вже спра-
ведливіше і порядніше  не стягу-
вати з підприємців таких поборів, 
а якщо і стягувати, хай вони пра-
цюють на місто чи село, де про-
водять свою діяльність. І хай люди 
знають, хто їх дійсно забезпечує. 
Останнім часом згортають свою 
діяльність багато малих підпри-
ємств не тому, що нема кому ро-
бити чи нема збуту. Бюрократія 
так засіла всюди, що нема як дих-
нути людині, яка дійсно хоче щось 
добре зробити для себе та держа-
ви. Я роздумую по-простому. Як-
що вже чиновники придумали 
плату за так звані послуги (підпи-
си, печатка), то справа людини — 
заплатити, а все решта її не пови-
нно обходити. А насправді, куди 
не тикнешся, натрапляєш на стіну 
несправедливості, непорядності з 
боку деяких державних службов-
ців. Футболять ту бідну людину з 
кабінету в кабінет. Ми, для при-
кладу, більше п’яти років “оформ-
ляли” в Києві уже готові докумен-
ти на оренду землі від працівників 
соціальної сфери. Скільки витра-
чено сил, часу, коштів, щоб все 
узаконити і працювати, чесно 
сплачувати податки.

— Хтось мудрий зауважив, 
що ми бідні, бо своє багатство 
топчемо ногами.

— Коли говорять  про недостат-
нє наповнення сільського бюдже-
ту, я в першу чергу думаю про 
своє. У нас немає доброї співпра-
ці з сільськими, селищними голо-
вами, старостами, як їх тепер на-
зивають, у плані обліку землі. Це ж 
величезні площі, мільйонні при-
бутки. Лише у одному-двох селах 
Тернопільського району ця робота 
зроблена добросовісно, тому з 
землі мають вагомі прибутки. А 
про решту, в тому числі і про наш 
“кущ”, цього сказати не можу. То-
му виступаю за тісну співпрацю із 
сільськими, селищними головами, 
виконуючими обов’язки старост  
щодо обліку землі, її якісного ви-

користання на тери-
торії сільських рад.

— У Тернопіль-
ській районній раді 
Ви — член постій-
ної комісії з питань 
агропромислового 
розвитку, екології 
та земельних  
питань.

— От і буде мож-
ливість навести лад 
у цій сфері. 

— Вас назива-
ють меценатом.

— Та це гучно ска-
зано. Я до таких слів 
не звик. Якщо по-
просять, то намага-
юсь допомагати. 

— А те, що Ви 
ремонтуєте доро-
ги, привели до ла-
ду сільський клуб у 
Застав’ї, хіба лише 
гучно сказано?

— Не міг диви-
тись, як приходить 
помалу у занепад 
уже зведене та на-
крите приміщення. 
Хотілося, щоб діти та 
молодь відійшли від 
комп’ютерів та теле-

візорів, а культурно розважалися, 
ходили на танці, відвідували біблі-
отеку. Адже державі потрібні ро-
зумні люди, а не зазомбовані ін-
тернетом. Нині йде неоголошена 
війна. Якщо маю можливість, то 
чому ж не допомогти нашим вої-
нам? Їм нині найважче. А чому 
маємо стояти осторонь від про-
блем дошкільних, освітніх, куль-
турних  закладів? Адже там наше 
завтра. І хочеться, щоб воно було 
щасливим, ні в чому не відчувало 
потреби і віддача була якась від 
нього. Я це роблю для свого села, 
своїх односельців.

— Острівські люди казали, 
що Ви і їм допомагали.

— А я у цьому селі орендую 
землю. 

— Багато у Вас працівників у 
господарстві?

— 16, основних — 5.
— А решта? 
— І для решти роботу знаходи-

мо. Не всі ж поїдуть за кордон. 
Треба якось людям жити, утриму-
вати сім’ї. 

— Нині багато батьків скар-
житься, що їхні діти потрапля-
ють під згубний вплив алкого-
лю, цигарок або ще чогось гір-
шого. У Вас не було у вихованні 
дітей, особливо сина, подібних 
проблем?

— З цього приводу є гарний ви-
слів: “Жінка з чорним поясом ка-
рате — це гарно виховані діти, 
лагідний і культурний чоловік, ввіч-
лива свекруха”.

— Тобто, як я зрозуміла, Ви, 
якщо потрібно, підтримуєте су-
ворі  методи виховання?

— Саме так. 
— Ви бували за кордоном. 

Що кращого у них, а що у нас?
— Бував у туристичних поїзд-

ках, які організовує  фірма, де ми 
закуповуємо отрутохімікати. Відві-
дав Індію, Арабські Емірати. Індія 
— бідна країна. А Дубаї — диво-
місто, збудоване на камені. От 
такі контрасти. Може, десь і є кра-
ще життя, але своєї України не 
проміняв би ні на яку державу.

— Маєте улюблене заняття 
поза роботою?

— Колись у юності непогано 
грав у футбол. Нині лише допома-
гаю  сільським спортсменам. 

— Дякую за розмову, шанов-
ний Анатолію Євгеновичу.  
Бажаю Вам успіхів у Вашій ро-
боті та справжнього людського 
щастя.

 
Спілкувалася Галина ЮРСА — 

ТРР “Джерело”. 

Анатолій Бучинський:  
“Виборці хочуть бачити 
конкретні результати  
участі депутата…”

Компанія “МРІЯ Агрохол-
динг” і громада селища Ве-
ликі Бірки Тернопільського 
району мають давню та 
ефективну співпрацю. Пайо-
вики отримують обіцяне за 
свої паї, а аграрії фінансу-
ють у населеному пункті  
соціальні ініціативи.

У Великих Бірках близько 300 
жителів віддали свої паї в оренду 
агрохолдингу “МРІЯ”.

— Останніми роками у нас на-
лагоджена співпраця між грома-
дою та агрохолдингом. По-перше, 
хочу подякувати від імені жителів 
Великих Бірок, які віддали в оренду 
агрохолдингу “МРІЯ” близько тися-
чі гектарів землі за досить достой-
ний розмір паю, який вчасно ви-
дається (збіжжям та грошима). 
Жодних нарікань від власників паїв 
немає. До того ж, наші поля обро-
бляються на високому агротехніч-
ному рівні, з дотриманням сівоз-
мін. По-друге, вдячний за те, що 
новостворений кластер агрохол-
дингу розташував у Великих Бірках 
свою базу. На тракторній бригаді і 
колишньому колгоспному тоці зро-
блені капітальні ремонти. Створені 
всі умови для сучасної праці, є ду-
шові, їдальня, проведений відпо-
відний благоустрій території, – за-
значив Великобірківський селищ-
ний голова Роман Мацелюх.

Коштом “МРІЇ” у Великих Бірках 
збудовано автобусну зупинку.

— Селищна рада просила, і аг-
рохолдинг відгукнувся та допоміг 
збудувати за власний кошт авто-
бусну зупинку для мешканців сели-
ща, — зауважив Роман Євгенович.

Допомогли аграрії і з ямковим 
ремонтом доріг, для цього виділя-
лися кошти на придбання щебеню 
і гарячого асфальту. Крім того, 
пригадує селищний голова, “МРІ-
ЄЮ” надавалося пальне на пере-
везення спортсменів з Великих Бі-
рок на змагання обласного рівня 
до Скалата та Збаража. 

Вагома допомога аграріями бу-
ла надана у питанні благоустрою 
селища.

– Для нашого працівника, який 
стежить за чистотою кладовища і 
навколишньої території, у 2015 ро-
ці придбано мотокосу (вартість 
7402 грн. ), а в 2016 році – бензо-
пилу та комплектуючі до неї на су-
му 4836 грн. Також для проведен-
ня робіт з впорядкування території 
сільради “МРІЯ” надала кошти на 
придбання 30 літрів бензину, – 
розповів Роман Мацелюх.

Не забувають у “МРІЇ” і про ді-
тей. 445 школярів і 140 вихованців 
дитсадка минулого року отримали 
солодкі подарунки до дня Святого 
Миколая. 

– Великобірківська громада 
сподівається на продовження 
співпраці і в 2016 році, бо в сели-
щі є багато проблем, зокрема, з 
дорогами. Проситиму і сподіваю-
ся, що аграрії відгукнуться та до-
поможуть з придбанням щебеню і 
асфальту для продовження ямко-
вого ремонту. Загалом, хотілося 
б укласти меморандум з “МРІЄЮ” 
про співпрацю громади і оренда-
ря на найближчі роки, – підсуму-
вав Великобірківський селищний 
голова.

Представник “МРІЇ” Іван Трис-
нюк повідомив, що у 2016 році аг-
рохолдинг і надалі допомагатиме 
селищу, зокрема, на ці цілі плану-
ється фінансова допомога у роз-
мірі понад 100 тис. грн. 

Довідково
Кластер – це територіально-

галузеве об’єднання взаємозалеж-
них підприємств та організацій, які 
взаємодоповнюють і посилюють 
конкурентні переваги один одного, 
тісно співпрацюють з органами 
місцевої влади з метою підвищен-
ня конкурентоздатності власної 
продукції та економічного зростан-
ня регіону.

Прес-служба компанії 
“МРІЯ Агрохолдинг”.

Партнерство ●

Добрі справи “МРІЇ”  
у Великих Бірках

Депутат Тернопільської районної ради  
від партії “Громадський рух “Народний контроль”  

Анатолій Бучинський.

11 лютого цього року у спор-
тивному залі НВК “Велико-
бірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназії імені Степана Ба-
лея” відбулися змагання з 
армреслінгу, де всі охочі мо-
гли позмагатися в силі.  
Організував спортивне дій-
ство вчитель фізкультури, 
головний суддя змагань 
Сергій Касіян. Йому допома-
гав випускник Великобірків-
ської школи-гімназії та чем-
піон 2015 року з армреслін-
гу Дмитро Бутковський. 

Сергій Касіян проводить ці 
змагання уже кілька років з ме-
тою популяризувати армреслінг 
у Тернопільському районі. Щоро-
ку кількість дітей, які хочуть спро-
бувати себе в цьому виді спорту, 

збільшується. 
Тематична музика та захоплю-

юча боротьба зібрали багато 
глядачів. Підтримати спортсме-
нів прийшли друзі та одноклас-
ники. Серед учасників — учні 
9-11 класів — як хлопці, так і ді-
вчата. За звання чемпіонки 2016 
року поборолися Юлія Писарен-
ко, Христина Касарда, Анастасія 
Гончар, Анна Латин та Юлія 
Шмітко. Продемонструвавши 
спортивну майстерність, пере-
могу здобула учениця 11-А класу 
Великобірківської школи-гімназії 
Анна Латин. 

Серед хлопців змагалися Дми-
тро Бойко, Віталій Пащин, Віта-
лій Шиманський, Михайло Копа-
чівський,  Юрій Смагрович і Ми-
хайло Копачівський, якому не бу-
ло рівних серед інших учасників. 

Цікавий армреслінг

Учитель фізичної культури НВК “Великобірківська ЗОШ 
І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея” Сергій Касіян (у центрі)  

проводить змагання з армреслінгу серед хлопців і дівчат.
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Це важливо ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

У житті трапляються ситуації, 
коли людині потрібна термі-
нова допомога. Тоді кожна 
хвилина на вагу золота, по-
трібно діяти вміло, швидко, 
рішуче. Тому важливо воло-
діти навичками надання пер-
шої медичної допомоги. 

24-25 лютого Тернопільська ра-
йонна організація Товариства Чер-
воного Хреста України спільно з 
відділом освіти Тернопільської РДА 
і медичним загоном спецпризна-
чення “Білі берети” провела на-
вчання з тактичної медицини з 
учителями предмету “Захист Ві-
тчизни” і медико-санітарної підго-
товки загальноосвітніх шкіл І-ІІІ сту-
пенів Тернопільського району. 

З азами долікарської допомоги 
учасників заходу ознайомили ви-
конуючий обов’язки голови прав-
ління громадської організації “Ме-
дичний загін спецпризначення “Бі-

лі берети”, асистент кафедри ме-
дицини катастроф і військової ме-
дицини Тернопільського держав-
ного медичного університету імені 
Івана Горбачевського Віктор Шаць-
кий та завідуюча відділенням не-
відкладної медичної допомоги Тер-
нопільського районного територі-
ального медичного об’єднання 
Ганна Пелешок. 

— Проводимо вишколи з так-
тичної медицини як для військо-
вих, так і для цивільного населен-
ня, — розповідає Віктор Шацький. 
— Загін створений 27 червня 2014 
року з ініціативи стоматолога Ан-
дрія Салагорника, який зараз за-
хищає Україну на сході, і його 
колеги зі Львова Андрія Кухар-
ського. До складу організації вхо-
дять медики, які на волонтер-
ських засадах під час Революції 
Гідності надавали медичну допо-
могу активістам Майдану, бійцям 
добровольчих загонів і Збройних 
сил України. Сьогодні осередки 
“Білих беретів”, окрім Тернопіль-
щини, є на Львівщині, Рівненщині, 

Київщині, Закарпатті, Полтавщи-
ні, Вінниччині та Івано-
Франківщині. Під час трьох остан-
ніх хвиль часткової мобілізації на-
вчали медичній підготовці україн-
ських військових на полігонах. За 
два роки наші інструктори 
об’їздили практично всю лінію 
фронту — від Станиці Луганської 
до Маріуполя. В країнах НАТО ко-
жен солдат зобов’язаний пройти 
медичну підготовку, щоб у разі 
потреби врятувати побратима. 

За словами методиста Терно-
пільського РМК Миколи Піговсько-
го, навчання з тактичної медицини 
в Тернопільському районі прово-
дяться згідно з розпорядженням 
голови Тернопільської райдержад-
міністрації. Учасники тренінгу отри-
мали сертифікати інструктора з 
надання долікарської допомоги єв-
ропейського зразка. Здобуті зна-
ння і навички вчителі зможуть ви-
користати на уроках та під час 
навчально-польових зборів, які від-
будуться у травні цього року на 
військовому полігоні в Білій. 

Учасники навчань із тактичної медицини з головою Тернопільської районної 
організації Товариства Червоного Хреста України Ольгою Нижник і завідуючою 

відділенням невідкладної медичної допомоги ТРТМО Ганною Пелешок (у центрі).

Вміння вчасно допомогти

Василь ЗАТОРСЬКИЙ, 
завідувач сектору молоді і 

спорту Тернопільської РДА.

З 6 по 13 лютого цього року 
на майданчиках із синтетич-
ним покриттям у Великих Га-
ях та Великих Бірках футбо-
лісти Тернопільського райо-
ну змагалися за кубок із міні-
футболу, присвячений 
пам`яті Героїв Крут, який 
традиційно організовує сек-
тор молоді та спорту Терно-
пільської районної держав-
ної адміністрації.

Цьогоріч у змаганнях взяли 
участь 25 команд, які шляхом же-
ребкування розділили на 5 груп по 
5 команд. Група А — Петриків, Ве-
ликий Глибочок, Байківці-1, До-
вжанка, Шляхтинці; група В — До-

маморич, Мишковичі, Великі Гаї, 
Острів; команда ветеранів (Велика 
Березовиця); група С — Дубівці, 
Гаї Шевченківські, Стегниківці, 
Малий Ходачків, Байківці-2; група 
D — команда освітян, Велика Бе-
резовиця, Товстолуг, Ігровиця, 
Забойки; група І — Смиківці, Жов-
тневе, Великі Бірки-2, Дичків, Ве-
ликі Бірки-1. 

6-7 лютого відбувся груповий 
етап. Кращі дві команди з кожної 
групи  потрапляли у фінальну час-
тину змагань. Після двох днів 
10 команд-фіналістів утворили дві 
групи по 5 команд: група І — 
Шляхтинці, Товстолуг, Острів, Ду-
бівці, Великі Бірки-1 та група ІІ — 
Великий Глибочок, Велика Бере-
зовиця, команда ветеранів, Стег-
никівці, Великі Бірки-2.

13 лютого футболісти провели 
матчі в групах. Перші дві команди 

з кожної групи продовжили бо-
ротьбу за головний приз. У матчі 
за третє місце команда Великої 
Березовиці перемогла опонентів 
із Дубівців із рахунком 5:4. У фі-
нальному поєдинку зустрілися 
футбольні колективи Великих 
Бірок-1 та Великого Глибочка. 
Сильнішими виявилися великобір-
ківські спортсмени, які стали во-
лодарями Кубка. Команди, які уві-
йшли до першої трійки, нагоро-
джені кубками та грамотами, грав-
ці команд — грамотами та медаля-
ми від організаторів змагань. Сек-
тор молоді і спорту Тернопільської 
РДА висловлює вдячність Велико-
бірківському селищному голові 
Романа Мацелюху і Великогаїв-
ському сільському голові 
об’єднаної територіальної грома-
ди Олегу Кохману за допомогу у 
проведенні змагань.

Спорт для всіх ●

Володар кубка з міні-футболу 
пам’яті Героїв Крут

Переможці змагань із міні-футболу пам’яті Героїв Крут — команда Великих Бірок
із завідувачем сектору молоді і спорту Тернопільської РДА Василем Заторським (зліва).

Політикум ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Завершуючи поїздку Украї-
ною, лідер Національного ру-
ху “Державницька ініціатива 
Яроша” (ДІЯ) Дмитро Ярош 
та керівник громадсько-
політичної платформи руху 
“ДІЯ” Андрій Шараскін  
(позивний “Богема”) у пер-
ший день весни відвідали 
Файне місто.

Цікаво, що, презентуючи новий 
політичний бренд, Дмитро Ярош, 
бодай в межах свого  
“гардеробу”, ще не попрощався із 
“Правим Сектором” — на його 
куртці був шеврон “Правого  
Сектора”. Втім, і сам Дмитро Ана-
толійович не заперечує можли-
вості приєднання “Правого Секто-
ра” до “ДІЯ”. Причиною нинішньо-
го розриву з ПС Ярош називає 
методологічну розбіжність, а та-
кож неконтрольованість  
певних груп у “ПС”. 

“ДІЯ” — не партія, а лише спо-
сіб координації українців зі схожи-
ми поглядами. Ідея створення 
цього національно-патріотичного 
руху в Дмитра Яроша та його  
однодумців виникла в грудні мину-
лого року. “Державницька  
ініціатива Яроша” — поки що ро-
боча назва. З’їзд руху планують на 
травень у Києві. У наповненні бю-
джету “ДІЯ” Ярош “спиратиметь-
ся” на допомогу малого і серед-
нього бізнесу. 

На зустрічі з тернопільськими 
журналістами Дмитро Анатолійо-
вич повідомив, що вже відомі по-
літичні сили та персони, готові 

об’єднатися з “ДІЯ”: “На цей мо-
мент ведемо переговори про 
об’єднання із Спілкою офіцерів 
України на чолі з генералом Олек-
сандром Скіпальським, представ-
никами руху “За розвиток та суве-
ренітет”, куди входить суддя Кон-
ституційного суду Віктор Шишкін, 
Тарас Стецьків, рух “Вільні люди”. 
Також розглядаємо варіант ство-
рення міжфракційного об’єднання: 
якщо вдасться зібрати 20 осіб, 
можна буде стати суб’єктом Вер-
ховної Ради”, — сказав Дмитро 
Ярош. 

Про ймовірність дострокових 
виборів Ярош зазначив, що у цій 
системі координат виборчого за-
конодавства вибори цього року 
можуть привести до влади  
гірший склад Верховної Ради 
України. “За останньою інформа-
цією, якою володію, зрозуміло, 
що позачергових виборів цього-
річ не буде”, — каже народний 
депутат.

Андрій Шараскін (позивний 
“Богема”) назвав пріоритетні 
принципи роботи “ДІЯ”: підви-
щення обороноздатності держа-
ви — територіальна оборона і 
фахова підготовка військових за 
принципом Союзу оборони Ес-
тонії “Кайтселійт”; усунення “ва-
желів”, які унеможливлюють дію 
закону “Про місцеве самовряду-
вання”; тиск на владу, виписа-
ний, зокрема, у законопроекті 
“Про громадські ради”.

— Щоб досягти громадських і 
політичних результатів, ми не шу-
каємо добрих людей, натомість, 
шукаємо добро в людях, — по-
філософськи підкреслив принци-
пи свого руху Дмитро Ярош.

Дмитро Ярош 
презентував у Тернополі 

нову політичну силу

Лідер Національного руху “Державницька ініціатива 
Яроша” (ДІЯ) Дмитро Ярош (зліва) та керівник 

громадсько-політичної платформи руху “ДІЯ” Андрій 
Шараскін під час прес-конференції у Тернополі.

10 років світлої пам’яті  
Віри Василівни БЛАЖЕВСЬКОЇ-ЧАБАН  

(11.02.1971-05.03.2006 р.)
Вже десять років опадають роси 
І десять років яблуні цвітуть,
Тебе немає, наша доню рідна,
Пішла від нас Ти назавжди у вічну путь.
Лиш погляд Твій зоріє із портрета —
Такий щасливий, гарний, молодий...
Ти так хотіла жити і творити,
Було багато планів і надій.
Вже десять років прожили без Тебе,
Вже десять років відцвіли гаї,
Тебе нема, лиш згадка є про Тебе,
І в серці хрест несуть всі люблячі Твої.

Вічно сумуючі — чоловік Олег, батьки, 
дочка Соломія, зять Тарас, онук Данієл, брати 

з сім’ями, похресники, вся родина, друзі.

Вірш з конверта ●

Матусенько, Тебе вітаю,
Матусенько, Тобі співаю,
Як горобчик навесні,
Ти найкраща на землі!
“З Восьмим березня, матусю!”
Усміхнусь і притулюся.

Любе сонечко мені,
Світиш, грієш у житті.

Мирослава ДУФАНЕЦЬ,  
с. Смиківці Тернопільського 

району.

Мамі зі святом весни
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Кадри ●

громада
Об’єднана Видання Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

Байківці •Гаї Гречинські•ДуБівці•курники•Лозова•стеГниківці•ШЛяхтинці

№7

Стратегія ●
Зі святом Весни, 

дорогі жінки!
Від усього серця вітаю Вас, дорогі жін-

ки, із святом весни, любові та краси — 
Міжнародним жіночим днем 8 Березня!

Жінка — берегиня домашнього затишку, 
вона дарує нове життя, безмежну любов і 
турботу рідним. Здавна відомо, що став-
ленням до жінки визначає загальний рівень 
культури суспільства. Сьогодні Ви, дорогі 
жінки, берете активну участь у всіх сферах 
життя, вносите неоціненний вклад у розви-
ток суспільства. Жіноцтво Тернопільського 

краю славиться відомими громадськими діячами, керівниками під-
приємств і організацій, учителями, лікарями, спортсменами, діяча-
ми культури. Ми, чоловіки, віддаємо належне Вашій освіченості, 
енергійності, високо цінуємо працьовитість, професійність і готов-
ність докласти усіх зусиль заради спокою і благополуччя рідних і 
близьких.

Щиросердно вітаю всіх зі святом 8 
Березня! Зичу Вам, дорогі жінки,  
міцного здоров’я, довголіття, щастя і 
достатку. Нехай у Ваших оселях завжди 
лунає сміх, панує злагода і любов.  
Вічної Вам весни і молодості!

З повагою — голова 
Тернопільського обласного 

відділення Всеукраїнської асоціації 
сільських  

і селищних рад, Байковецький 
сільський голова об’єднаної 

територіальної громади  
Анатолій КУЛИК.

Колектив Байковецької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади щиро вітає 
з днем народження діловода Надію Ігорівну 
МУХУ. 

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

З днем народження щиро вітаємо  
начальника військово-облікового столу  
Байковецької сільської ради об’єднаної тери-
торіальної громади Тараса Васильовича 
МАРКОВА.

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 — колектив Байковецької сільської ради.

Байковецька сільська рада проводить громадське обговорення 
містобудівних документацій: детальний план територій житлової за-
будови по вулиці Комерційна масиву “Приміський” в с. Байківці  
Тернопільського району Тернопільської області; детальний план те-
риторій житлової забудови по вулиці Приміська масиву “Приміський” 
в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області; деталь-
ний план територій житлової забудови в с. Байківці Тернопільського 
району, Тернопільської області (земельна ділянка Яріш А. М.). Гро-
мадське слухання відбудеться 5 квітня 2015 р. о 15:00 годині в при-
міщенні Байковецької сільської ради за адресою: Тернопільська 
обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. С. Стрільців, 43.

Оголошення  ●

Щиро вітаємо з днем народження завідуючу клубом  
с. Стегниківці Дарію Романівну КАРМАН. 

Всіх благ земних ми Вам бажаєм

За вдачу людяну й просту,

Всі квіти світу Вам даруєм

За щире серце й теплоту.

Життя хай радість лиш приносить,

А дім — достаток і тепло.

Хай доля високо підносить

Надії світлої крило.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради 

об’єднаної територіальної 
громади.

Для отримання в 2016 році 
субвенції з державного бю-
джету об’єднані територі-
альні громади повинні ма-
ти план соціально-
економічного розвитку — 
документ, який громади 
розробляли і раніше. От-
же, спеціальних методич-
них рекомендацій від уря-
ду для отримання субвенції 
громади не потребують. 
Про це сказав перший за-
ступник міністра регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та житлово-комунального  
господарства України  
В’ячеслав Негода.

В’ячеслав Негода нагадав, 
що у статті 10 Закону “Про до-
бровільне об’єднання територі-
альних громад” зазначено: 
“Держава здійснює фінансову 
підтримку добровільного 
об’єднання територіальних гро-
мад шляхом надання коштів у 
вигляді субвенцій на формуван-
ня відповідної інфраструктури 
згідно з планом соціально-

економічного розвитку”.
“Цей план — звичний для 

громад документ, який вони і до 
цього розробляли щороку. От-
же, спеціальної урядової мето-
дики для його розробки не по-
трібно. Єдине, що ми запропо-
нуємо, — це загальний шаблон 
подання документів та необхід-
них додатків для спрощення їх 
обробки. Це прискорить процес 

виділення коштів громадам”, — 
зазначив В’ячеслав Негода і за-
певнив, що Міністерство не має 
наміру завантажувати об’єднані 
громади зайвими документами. 

В’ячеслав Негода також пові-
домив, що проект розробленої 
Мінрегіоном постанови Кабінету 
міністрів про порядок та умови 
надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних гро-
мад вже оприлюднено на офі-
ційному сайті Міністерства.  

Довідково. У 2016 році з 
Державного  бюджету 
об’єднаним територіальним 
громадам на розвиток інфра-
структури передбачено субвен-
цію у розмірі 1 млрд. грн.

Кошти субвенції розподіляти-
муться між 159 об’єднаними 
громадами за чіткою форму-
лою, залежно від кількості сіль-
ського населення і площі грома-
ди. Це від 960 тис. грн. для 
найменшої об’єднаної громади 
до 23 млн. грн. — для найбіль-
шої.

Об’єднані громади не потребують спеціальної 
урядової методики для отримання субвенції 

на розвиток інфраструктури

Перший заступник міністра 
регіонального розвитку,  

будівництва та ЖКГ України  
В’ячеслав Негода.

Ірина ЮРКО.

У Байковецькій сільській ра-
ді об’єднаної територіальної 
громади відбулося засідан-
ня конкурсної комісії щодо 
відбору кандидатів на замі-
щення вакантних посад Бай-
ковецької сільської ради.  В 
іспиті взяли участь 16 осіб.

Як повідомила керівник від-
ділу юридичної та кадрової ро-

боти Байковецької сільської 
ради Олена Біла, конкурсна  
комісія на підставі розгляду 
поданих претендентами доку-
ментів, результатів іспиту та  
співбесіди з кандидатами, які 
успішно склали іспит, здійсни-
ла відбір 14 осіб на місця ва-
кантних посад. Відповідні  
рекомендації спрямовано сіль-
ському голові Анатолію Кулику, 
у компетенції якого — остаточ-
не рішення щодо нових при-

значень чи зарахувань до ка-
дрового резерву.

Водночас із призначенням 
кандидатів на вакантні посади  
посадових осіб Байковецької 
сільської ради за їх згодою 
розпочнеться проведення  
перевірки, передбаченої  
Законом України “Про очищен-
ня влади”, результати якої бу-
дуть розміщені на офіційному 
сайті Байковецької сільської 
ради.

14 претендентів  
пройшли конкурс

Учасники конкурсного відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого  
самоврядування Байковецької сільської ради, 24 лютого 2016 року.
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“Все, що існує у світі, колись було мрією”

Атрибути села ●

Трибуна депутата ●

Олега Рудого добре зна-
ють і поважають у його  
рідних Стегниківцях. Ма-
буть, тому вже втретє до-
вірили йому представляти 
інтереси громади в органі 
місцевого самоврядуван-
ня. Сьогодні він є депута-
том Байковецької сіль-
ської ради об’єднаної те-
риторіальної громади. Ми 
попросили Олега Мирос-
лавовича поділитися мір-
куваннями з приводу вирі-
шення насущних проблем.

– Олеже Мирославовичу, 
подейкують, що більшість іде 
у депутати, аби отримати 
певні “пільги”, вирішити осо-
бисті питання… Чим  є депу-
татство для Вас?

– Я балотувався у депутати з 
однією метою – допомагати  
односельчанам у вирішенні 
проблем, відстоювати їхні ін-
тереси в місцевому органі вла-
ди. Сподіваюся, мої колеги теж 
не керувалися якимись особисти-
ми вигодами. Нам доводиться пра-
цювати у доволі нелегкий час, 
оскільки стали першопрохідцями у 
реалізації адміністративно-
територіальної реформи. Поки що 
важко сказати, які можливості нам 
дасть об’єднання громад, яким чи-
ном впроваджуватимемо реформу, 
адже у законодавстві чітко не про-
писані механізми її реалізації. 

Сьогодні більшість наших сіл є 
дотаційними, вони не можуть за-
робити навіть на утримання сільра-
ди. А це, в свою чергу, позбавляє 
сільську владу будь-яких стимулів 
для розвитку. Децентралізація ж 
передбачає створення фінансово 
незалежних громад, які зможуть 
самостійно і на належному рівні 
утримувати дитячі садки і школи, 
амбулаторії, будинки культури і 
клуби, дороги, інфраструктуру. 
Яким чином це відбуватиметься у 
реальному житті, – покаже час. 
Сподіваюся, нові реформи покра-
щать добробут громадян і сприя-
тимуть вирішенню проблем. 

– Відколи Ви приступили до 
виконання обов’язків депутата 
Байковецької сільської ради, 
минуло не так вже й багато ча-
су. І все ж, які пріоритети визна-
чили у своїй діяльності?

– Найважливішим завданням 
вважаю соціальний розвиток гро-
мади. Нині у Стегниківцях є чимало 
невирішених проблем. Насампе-
ред, це недобудована школа, че-
рез що наші діти змушені навчати-
ся в приміщенні для духовенства. 
Директор Стегниківської школи 
Богданна Дмитрівна Чикало нео-
дноразово оббивала владні поро-
ги, щоб домогтися завершення 
будівництва. Але справа зупинила-
ся на етапі  корекції проектно-
кошторисної документації. Маємо 
надію, що чиновники будуть більше 
дослухатися до думки об’єднаної 
громади і допоможуть нам з добу-
довою школи.

Конче потрібно відремонтувати 
дороги, а також міст через річку 
Гніздечна. Він є надзвичайно важ-
ливим для Стегниківців, адже за-
безпечує повноцінне сполучення 
та функціонування двох частин се-
ла. 

Проблема в тому, що через міст 
регулярно проїжджають багатотон-
ні вантажівки, які возять пісок з пі-
щаного кар’єру, тому через постій-
ні навантаження він почав руйнува-
тися і зараз знаходиться в аварій-
ному стані.

– Як можливо вирішити цю 
проблеми?

– Вважаю, першочергово по-
трібно заборонити рух багатотон-
них вантажівок, оскільки для них 
теж є небезпека – міст може будь-
якої миті розвалитися. Але оцінити 
стан аварійності моста і ініціювати 
прийняття рішення про заборону 
руху можуть тільки відповідні фа-
хівці. Сподіваюся, це буде зробле-
но якомога швидше, бо жителі се-

ла налаштовані рішуче – готові на-
віть перекрити дорогу. Для ванта-
жівок є дорога в обхід села, яка 
сполучає Тернопіль з Дубівцями. 

–  Окрім депутатства, Ви пра-
цюєте. Наскільки складно поєд-
нувати дві справи? Чи немає 
відчуття, що, виконуючи одні 
обов’язки, щось втрачаєте в  
інших?

– Якщо ти займаєшся тим, що  
до душі, і що вмієш робити найкра-
ще, то нічого складного у поєднан-
ні кількох справ немає. Завантаже-
ність дисциплінує. Мій робочий 
день чітко розпланований, тому 
встигаю практично все. 

– А на сім’ю часу вистачає? 
– Сім’я для мене, як і для кожної 

людини, – найцінніше. Недарма 
кажуть: якщо за плечима міцний 
тил, тобто міцна сім’я, то почува-
єшся впевнено і можеш вирішити 

будь-які проблеми. Моя дружина 
Люба завжди і в усьому мене під-
тримує. Живемо у злагоді, вихову-
ємо двох донечок. Вони навчають-
ся у Стегниківській школі, Роксола-
на – восьмикласниця, Вікторія – 
учениця 4 класу. 

– Чим займаєтеся на дозвіл-
лі?

– Вільного часу практично не 
маю, таке зараз життя. Якщо ви-
падає нагода, ходимо з друзями на 
полювання. Це можливість поспіл-
куватися, обговорити спільні теми. 
Головним для нас є не здобич, а 
душевний відпочинок від щоденних 
турбот. 

– Знаю, Ви – учасник антите-
рористичної операції на сході 
України. У складі якої бригади 

служили?
–  Те, що відбувається на 

сході України, вже давно ви-
йшло за рамки АТО. Це повно-
масштабна війна, тому що “опе-
рація” два роки тривати не мо-
же. До того ж, невідомо, коли 
все закінчиться. 

Для мене мобілізація не була 
несподіванкою. Розумів, що 
Україну треба захистити, бо як-
що не ми, то хто? Пригадую, 
побачивши мене у доволі не-
звичному вигляді – в камуфляж-
ному одязі, – односельці запи-
тували, куди це я зібрався? Я 
жартома відповідав, що їду в 
Карпати. Так і сталося – потра-
пив у Закарпатську 128 гірсько-
піхотну бригаду. Служив у Де-
бальцевому. Після ротації знову 
повернувся на Схід, тоді наша 
бригада дислокувалася біля 
Станиці Луганської.

– Напевно, непросто було 
на передовій?

– Нас підбадьорювала  
підтримка рідних, близьких і 

друзів. Також вдячний волонтерам, 
які допомагали амуніцією, їжею, 
одягом. 

– Прикро констатувати, але у 
зоні АТО загинуло 75 жителів 
Тернопільщини. Ті, хто побував 
на війні і вижив, повертаються 
додому зовсім іншими людьми. 
Що змінилося для Вас? 

– Коли потрапив в екстремальні 
умови, особливого стресу не від-
булося, бо добре знав, куди їду. 
Тут головне, як людина себе нала-
штує. Якщо всі боятимуться і хова-
тимуться за чиїмись спинами, то 
хто ж тоді захищатиме нас, нашу 
країну? Війна мене загартувала. 
Після всього побаченого почав ще 
більше цінувати те, що маю. 

– Багато говорять сьогодні 
про державну підтримку учасни-
ків АТО та їх родин. Чи відчува-

єте її на ділі?
– На жаль, поки що це тільки 

слова. Та для мене головне – жит-
тя, яке, дякувати Богові, зберіг, 
будучи на передовій. 

– Ви читаєте “Подільське 
слово”? Можливо, маєте поба-
жання до творчого колективу? 

– Пресу завжди називали  
четвертою владою, бо саме вона 
формує громадську думку. Хочу 
побажати журналістам гострого 
пера, об’єктивності та нових твор-
чих знахідок, а газеті – процвітан-
ня. 

– Дякую за розмову, Олеже 
Мирославовичу.

Розмовляла Соломія ТКАЧУК.

Олег Рудий:  
“Маємо надію на те, що 

чиновники будуть уважнішими 
до думки об’єднаної громади”

Депутат Байковецької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади  

Олег Рудий.

Олег Рудий з дружиною Любою,  
донечками Роксоланою і Вікторією.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Рішенням п’ятої сесії Бай-
ковецької сільської ради 
об’єднаної територіальної 
громади від 23 лютого ц. р. 
приміщення костелу в с. 
Байківці передано на ба-
ланс релігійної громади 
байківчан. 

Відомо, що на місці зруйнова-
ної дерев’яної церкви мурований 
з каменю костел заклали в 1936 
році за ініціативи Юліуша і Марії 
Фредбергів. Фінансово до спо-
рудження храму долучилася і ро-
дина Несіловських. Костел збу-
дували впродовж року, освятили 
його восени 1937-го, отож, у на-
ступному році костелу випо-
вниться 80 років від дня освячен-

ня. На честь якого святого спо-
рудили храм — невідомо.

За архітектурним проектом 
святиня зведена у формі  
хреста. Її центральний портал 
прикрашений портиком з коло-
нами і асиметрично зведеною 
баштою. У верхньому ярусі вежі 
передбачено дзвіницю. Головний 
вхід в костел становить арковий 
ганок із колонами. До речі, тако-
го ганку, як тут, серед архітек-
турної спадщини Тернопільської 
області не знайти.

Кілька років тому байковецька 
релігійна громада навела лад у 
середині та на подвір’ї раніше 
занедбаного костелу. Час від ча-
су о. Віталій Дзюба проводить у 
цьому храмі літургію, тут гурту-
ються місцеві “Молодіжна спіль-
нота” та спільнота “Матері в мо-
литві”. 

Костел у Байківцях 
передали на баланс 
релігійної громади

Культова споруда в Байківцях – єдиний неоготичний  
костел у Тернопільському районі. 

Ірина ЮРКО.

Байковецька сільська рада 
звертається до водіїв з про-
ханням заправляти авто на 
місцевих автозаправних 
станціях. Оскільки, згідно з 
Податковим кодексом Укра-
їни, 5% усіх коштів від роз-
дрібної торгівлі підакцизни-
ми товарами, у тому числі і 
паливом, надходять у бю-
джет об’єднаної громади. 

На території Байковецької 
сільської ради об’єднаної тери-
торіальної громади є чотири  

автозаправні станції, три з яких 
на території с. Байківці – “Нова-
газ”, “WOG”, “Укрнафта”, у с. Гаї 
Гречинські знаходиться АЗС 
“ВВА”. 

За словами головного бухгал-
тера Байковецької сільської ради 
Андрія Курочки, торік у сільський 
бюджет від трьох місцевих за-
правок надійшло 1 мільйон 872 
тисячі гривень акцизного збору. 
Ці кошти використовують на  
розвиток інфраструктури. Відтак, 
активніше придбання місцевого 
“акцизу” може значно збільшити 
надходження у сільський  
бюджет.

Це важливо  ●

Заправив авто на АЗС  
у Байківцях чи  

Гаях Гречинських — зробив 
внесок у розвиток громади

У неділю, 6 березня, клуб с. Шляхтинці  
запрошує на театралізоване дійство “Тарас  

Григорович Шевченко – великий народний поет”.  
Захід розпочнеться о 16.00 год. 

 
Адміністрація клубу села Шляхтинці.

Анонс  ●
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Талановита молодь ●

(Іван Світличний, український літературознавець)

“Вітчизна — це не хтось і десь, я — теж Вітчизна”

Show must go on ●

Соломія ТКАЧУК.

Правду кажуть: краще один 
раз побачити, ніж сто разів 
почути. Особливо, коли 
йдеться про мистецтво відо-
мого на Тернопіллі художни-
ка Миколи Мельника, який 
нині живе у с. Шляхтинці. Йо-
го картини ваблять реаліс-
тичністю, розмаїттям відтін-
ків та індивідуальністю. 18 
лютого твори Миколи Пана-
совича стали окрасою Терно-
пільської  обласної бібліотеки 
для молоді. Експозиція три-
ватиме до кінця березня цьо-
го року.

В експозиції Миколи Мельника 
представлено 18 полотен, які відо-
бражають неповторну красу укра-
їнської природи, і які автор ство-
рював у різні періоди життя. І це 
лише невелика частина творчого 
доробку митця. Чимало його кар-
тин знаходяться у музеях та при-
ватних колекціях. 

Творчі ідеї художник черпає, по-
дорожуючи Тернопіллям, Букови-
ною, Карпатами. Ріки Збруч, Се-
рет, Дністер постійно надихають 

на нові композиції. З дитинства за-
хоплювався краєвидами рідної Хо-
тинщини, що на Буковині.

— Надзвичайно люблю творити 
нове, — розповів під час відкриття 
виставки Микола Мельник. — Жи-
вопис для мене — не тільки про-
фесія, але і спосіб життя, якого 
змінити не можу. 

Творчі доробки Миколи Мель-
ника наповнені позитивними емо-
ціями, добротою та щирістю. Вдив-
ляючись у кожну картину, пройма-
єшся відчуттям прекрасного і наче 
поєднуєшся з матінкою-природою. 
Димчасті штрихи на полотні дода-
ють кожній роботі романтичності, а 
плавні лінії переходу кольорів — те-
плоти. Художник із Шляхтинець 
надає перевагу техніці олійного та  
акварельного живопису. 

Аби торкнутися світу прекрас-
ного Миколи Мельника, на відкрит-
тя його персональної виставки 18 
лютого ц. р. у Тернопільську   
обласну бібліотеку для молоді заві-
тали викладачі та студенти відді-
лення дизайну Тернопільського ко-
оперативного торговельно-
економічного коледжу, Тернопіль-
ського вищого училища технологій 
і дизайну, адміністрація, педагоги 

та учні Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. 
ім. О. Барвінського. Відкрила ви-
ставку завідувач сектору мистецтв 
Тернопільської  обласної бібліоте-
ки для молоді Наталія Терлецька, 
яка, зокрема, зауважила, що  
експозиція картин Миколи Мель-
ника у цій бібліотеці — велика 
честь.

Під час відкриття виставки ди-
ректор Шляхтинецької загальноос-
вітньої школи імені О. Барвінського 
Катерина Іванівна Левчук подяку-
вала Миколі Панасовичу за карти-
ну, яку він того дня подарував шко-
лі, і побажала, аби вогонь його 
творчості ніколи не згас.

З музичним дарунком для при-
сутніх виступила студентка I курсу 
Тернопільського музичного учили-
ща імені С. Крушельницької Марія 
Корчак. Кожен, хто побував на від-
критті виставки Миколи Мельника, 
почерпнув для себе чимало цікаво-
го. Школярі із захопленням спогля-
дали твори художнього мистецтва, 
а студенти мали змогу поспілкува-
тися з художником на професійні 
теми. Микола Панасович дав  
майбутнім дизайнерам поради що-
до покращення вмінь у техніці жи-
вопису.

Виставки ●

Матінка-природа  
на полотнах Миколи Мельника

Директор Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. імені О. Барвінського Катерина Іванівна Левчук та учні 
Шляхтинецької школи з художником Миколою Мельником — під час відкриття його виставки  

у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді, 18 лютого 2016 року.

Наше майбутнє —  
в надійних руках, —  в 
цьому переконують 
досягнення юних 
українців, одним з 
яких є дев’ятикласник 
НВК “Лозівська ЗОШ 
І-ІІІ ст.-ДНЗ” Олек-
сандр Кошулин-
ський. 

—  Сашко, розкажи, 
коли ти почав захоплю-
ватися технічним  
конструюванням? 

—  Коли у нашій школі 
з’явився гурток “Радіое-
лектронне конструюван-
ня”. Увагу привернули ці-
каві винаходи, і у мене 
виникло бажання власно-
руч щось створити, почав  
відвідувати цей гурток.

— Який сконструйо-
ваний пристрій вважа-
єш своїм найбільшим 
досягненням? 

— Для мене всі мої 
творіння є маленькими 
досягненнями, але ди-
плом радіотехніка отри-
мав за вітрогенератор. Загалом 
сконструював майже півтора де-
сятка пристроїв. 

— Часто береш участь у  
конкурсах, олімпіадах?  

— Чотири рази був учасником в 
олімпіадах. Перша не принесла 
мені перемоги, адже тоді я тільки  
почав займатися конструюванням і 
не мав потрібного досвіду. А ось 
на районній виставці-конкурсі 
учнівської молоді “Наш пошук і 
творчість — тобі, Україно” у 2014 
році за пристрій для відлякування 
кротів отримав перше місце.

— Хто є твоїм наставником?
— Своїми успіхами завдячую ке-

рівнику гуртка “Радіоелектронне 
конструювання” Володимиру Іва-
новичу Харуку — вчителю трудово-
го навчання Лозівської школи. Са-
ме він помітив мої здібності до  
конструювання та радіоелектроні-
ки та допомагав їх розвивати. Ду-
же вдячний Володимиру Івановичу 
за добру науку. 

— Який твій улюблений урок у 
школі? 

— Найбільше люблю трудове 
навчання, адже саме там можна 
проявити свою фантазію і вміння.  
Також цікавими і пізнавальними 
для мене є біологія і фізика.

— Чим ще захоплюєшся?
— Як і мої друзі, цікавлюся 

спортом, підтримую форму — час-
то відвідую тренажерний зал.

— Ким мрієш стати після за-
кінчення школи? 

—  Я ще не вирішив, де саме 
здобуватиму освіту, але зі спеці-
альністю визначився остаточно — 
буду радіотехніком. 

— Хто з відомих вчених вина-
хідників є для тебе прикладом? 

— Наш земляк Іван Пулюй. Я за-

хоплююся його винахідницькою ді-
яльністю. Це перший український 
фізик світового рівня, електротех-
нік, винахідник і громадський діяч. 
Його дослідження стосуються 
електричних розрядів у газах, мо-
лекулярної фізики та електротехні-
ки змінних струмів. Він працював 
над питаннями особливостей ка-
тодних променів та променів, які 
пізніше дістали назву рентгенів-
ських. Приємно, що ім’я цієї визна-
чної людини носить Тернопіль-
ський національний технічний уні-
верситет. Івана Пулюя вважаю сво-
їм кумиром і мрію досягти його 
рівня. 

— Читаєш спеціальну літера-
туру чи робиш свої винаходи на 
основі інтуїції?

— Зазвичай покладаюся на інту-
їцію, але завжди цікавлюся новин-
ками техніки, беру на озброєння 
корисні поради. Сьогодні живемо в 
еру інтернет-технологій, отож усю 
необхідну інформацію можна по-
черпнути саме там. Та головне, що 
всі вироби конструюю з підручних 
матеріалів.

— Які винаходи, на твій по-
гляд, можуть якісно змінити 
життя в Україні?

— На мою думку, це — вітроге-
нератор. Цей пристрій перетворює 
енергію вітру в світлову. Завдяки 
його використанню ми могли б  
суттєво економити електроенер-
гію.

— Про що мрієш? 
— Сьогодні для мене головне — 

здобути належну освіту, стати про-
фесійним радіотехніком і запатен-
тувати свій власний винахід.

— Дякую за розмову, Сашко! 
Нехай твої мрії здійснюються!

Розмовляла Соломія ТКАЧУК.

Олександр Кошулинський:  
“Із майбутньою 

спеціальністю визначився 
на 100% — буду 
радіотехніком”

Дев’ятикласник НВК “Лозівська  
ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”  

Олександр Кошулинський. 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Байковецької 
сільської ради  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади голов-
ного спеціаліста, бухгалтера.

Вимоги до кандидатів: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за 
напрямками “облік і аудит”, практичне розуміння принципів фінансового 
забезпечення роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
знання законодавства та нормативної бази. 

Функціонально-посадові обов’язки: організація фінансово-
господарської діяльності, підготовка відповідних аналітичних та статис-
тичних звітів.

Додаткові вимоги до кандидатів: досвід роботи в бухгалтерській 
сфері, високі аналітичні здібності, відповідальність, організованість, ініці-
ативність, самостійність у виконанні поставлених завдань.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі докумен-
ти: заяву про участь у конкурсі, особову картку (форма П-2ДС з додатком 
та фотокарткою); копії документів про освіту, підвищення кваліфікації; 
копії паспорта, військового квитка (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних); декларацію про доходи за 2015 рік за формою, 
передбаченою Законом України “Про засади запобігання і протидії ко-
рупції”. У заяві для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади дер-
жавного службовця зазначається згода на обробку персональних даних.

Документи приймаються протягом місяця з дати розміщення оголо-
шення за адресою: вул. Січових Стрільців, 43, с. Байківці Тернопільсько-
го району, Тернопільської області, індекс — 47711. Довідки надаються з 
9.00 до 13.00 год. за телефоном: 29-64-13. 

Для попереднього розгляду Вашої кандидатури надсилайте, будь лас-
ка, резюме на електронну адресу: bsr_csssdm@ukr.net із зазначенням 
посади, на яку претендуєте. Направлення резюме не є підставою для 
участі у конкурсі.

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 
Фото автора. 

Погожий  недільний вечір 28 
лютого зібрав байківчан у 
місцевому будинку культури, 
де відбулося урочисте за-
криття різдвяного циклу 
свят. 

Театралізоване дійство розпо-
чав місцевий парох о. Віталій Дзю-
ба: “У важкий для країни час ми 

хочемо викликати хоча б маленьку, 
лагідну усмішку, щоб глядачі про-
тягом вистави не думали ні про 
уряд, ні про військо”, — зазначив 
отець Віталій. 

Присутнім показали вертепне 
дійство старшої групи спільноти 
“Марійська дружина” (художні ке-
рівники — Сергій Бербеничук та 
Надія Яськевич), які, наче цілющий 
бальзам для серця, дарували слу-
хачам коляди “Христос родився”, 
“Во Вифлеємі нині новина”, “Три 

славні царі”. Жид, Жидівка і Чортик 
показали сценку, після якої сміх 
заполонив глядацьку залу, а  
Пастушок усіх завіншував. 

Окрасою концерту стала молод-
ша група “Марійської дружини” 
(художні керівники — Марія Ленько 
та Максим Касарда), які показали 
кумедну сценку “Щедрування з ко-
зою” за участю Діда і Баби, ролі 
яких діти виконали артистично та з 
ентузіазмом.

Продовження на 10 стор.

Коли бажання —  
посмішка глядача

Вертеп у складі старшої групи церковної  
спільноти “Марійська дружина” с. Байківці.
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“Один батько важить більше, ніж сто вчителів”

Наша 
сторінка

https://www.facebook.
com/Об’єднана-громада

Ліричний зошит ●

Володимир ДЯЧУН.

Людина з 
Лошлякурстегни 
Так, я людина з Лошлякур-

стегни — це моє родинне місце, 
це той болючий окраєць землі, 
кривавий котел Галичини, де 
народились і померли мої пред-
ки, де народились і померли мій 
тато і моя мама, де народився я. 
Це те саме, що для американця 
Вільяма Фолкнера —  
Йокнапатофа, чи як словесна 
містичність для кубинця Нікола-
са Гільєна — сонгоро косонго. 
Це мої українські родинні села: 
Лозова — Шляхтинці — Курники 
— Стегниківці. У Стегниківцях 
народився мій тато, в Лозовій 
народилася моя мама, в Лозовій 
народився я. А в Курниках, 
Шляхтинцях — мої вуйки, мої 
цьотки, і так їх усіх багато… 
Так, Лошлякурстегна — це моя 
земля і пагони, повітря і небо. 
Це — моя безодня...

У НеДіЛю раНО татО 
надягав випрану, випрасувану 
фланелеву сорочку, злегка 
приплескував її на грудях, по-
дивляючись у лозівське дзер-
кало — у ньому він знаходив, 
не звертаючи жодної уваги на 
злегка скривлений уліво чима-
лий ніс, своє свіжопоголене 
лице і сідав читати маленький 
стосик тижневих шляхом ілліча 
ґазет — у будні дні було не до 
ґазет і не до ілліча.

Тіло приємно гріла фланель, 
пальці спокійно грілись від ґазет-
ного подиху теплої п’янкої омани 
радянського комунізму перед не-
забарним протвереженням. Але 
тато помер у вісімдесят третьому, 
ще усього того не відчуваючи 
крізь свою теплу фланелеву со-
рочку і через наївну пелену задив-
лених у ґазету своїх теплих очей. 
Не відчуваючи навіть щойно пого-
леним оксамитовим лицем.

Від батька залишились ремінь 
і бритва. Ремінь шкіряний і міц-
ний: ним я підперізувавсь на чу-
жині, ніби прив’язуючи себе ще 
до вітчизни, щоб остаточно не 
полетіти у прірву. А бритва (нена-
вмисно) потемніла й (навмисно) 
тупа, аби я не міг зарізатись з 
відчаю і туги.

А тут ще й пулярес з Торуня 
(мало би бути — з Торуня, та ніко-
ли я цього не вимовлю бо, пуля-
рес з Торуня — татуня…) ото й є: 
згадка про тата — пулярес, якого 
я хотів усе життя мати, але через 
вічні квитанції, якими тата нагоро-
джували усі режими і якими роз-
пухав, як від хвороби, пулярес, 
аби за ними, квитанціями, не-
стримно усе тим режимам сплачу-
вати й сплачувати, — тато мені 
того пуляреса так і не спромігся 
віддати. Тоді я уже марив пуляре-
сом хай навіть не з Торуня (куди 
тато дійшов в останню війну в 44-
му уже майже старим — мобілізо-
ваним совєтами), але ось таким 
— потертим, сіро-чорним, пухку-
ватим — звідси й починається не-
скінченність мого батька. “Чому я 
не запам’ятав твої руки?”. Тому й 
не запам’ятав, бо думав, що бать-
ко — нескінченний.

А він десь так собі, ніби між  
іншим, пішов під землю, наче  
зайшов за Тернопіль у свої  
Лошлякурстегни. А я теж, ніби між 
іншим, про це інколи згадую,  
зайшовши за Варшаву. Здогаду-
юсь, що так не можна: ні так зрід-
ка про це згадувати, ні так часто 
ставити себе на його місце, що 
так легко запалося. Щоб самому 
не запастися й не устати — так, 
тату? Та ж я маю для тебе пару 
холодних твердих яблук, але ти не 
маєш для них тісних теплих ки-
шень — ти взагалі не маєш тепер 
нічого при собі. Тому я тицятиму їх 
у твої тверді столярські порожні 
руки — вони ж такі беззахисні й 
безвідмовні: усі мої тверді яблука 
помістяться в них, як у всесвіті, усі 
мої холодні болі розчиняться в то-
бі, небесному, — у розчинених не-
бесах.

Бджола померла у вівторок — 
вона ударилась в моє лице чи 
оком я своїм — в її, чи, все-таки, 
зіткнулися обоє, коли я мчав на 
мотоциклі поза усі мої Лошлякур-
стегни — хотів устигнути купити 
морфій в лікарні у Великому Гли-
бочку і привезти його для тата й 
притлумити пекучий біль у грудях 
татових. Але не встиг — мій тато у 
той день помер. У той же день 
бджола померла — мій тато у той 
день помер — у той же день… у 
той же день… у той же день... 
Якийсь вівторок нескінченний — як 
біль пекучий, глибоченний, як 
біль… як біль…

І ось уже тато мерехтить вдали-
ні, мов зірка, — він не завжди і не 
усюди. Він інколи, як вістря, про-
низує мене, і мені тоді боляче від 
згадки про те, що я не все 
запам’ятав, навіть подробиць його 

лиця чи долонь, бо іноді він 
з’являється збоку і поволі йде зі 
мною. Я переживаю, щоб він не 
відстав, але, на диво, він рухаєть-
ся досить жваво, пересуваючись 
по якійсь невидимій Божій волі й 
поволі, поволі випереджає мене. 
Але мені не хочеться крикнути 
услід тату — я відчуваю ледве чи 
не наперед, що він не поверне 
голови — й тоді мені залишається 
йти і йти, й усе життя наздоганяти 
його.

Він, мій тато (я відчуваю), був 
великим фізиком — він часто ви-
писував на поросі, що вкривав ви-
стругані ним дошки, якісь чудер-
нацькі формули. Мені 
запам’ятовується літера “м” — чи 
то світився початок мами? Але во-
на віддаляється від мене з вели-
чезною швидкістю: тато говорив, 
що така швидкість — у квадраті, 
потиху звертаючись при цьому до 
якогось дивного невідомого мені 
альберта, і чомусь тепер мені зда-
ється, що він мчить у своєму дале-
кому просторі зі своїм альбертом, 
зі своєю швидкістю, з якою не 
вмирають.

Я не пам’ятаю себе дуже ма-
лим. Але я пам’ятаю себе таким 
малим, коли (тісно так і тепло) від-
чуваю, як тато притискає мене до 
своїх колін, поклавши руки на мої 
плечики. І коли він нахиляється до 
мене, аби заглянути мені в очі, я 
бачу (аж дотепер бачу!), як з його 
голови опадають, мов галузини 
верби, заплетені косички його во-
лосся, на кінцях яких нанизані різ-
нокольорові (неймовірно!) бусин-
ки. Так, наче то були найперші 
промені сонця, що їх він, мій тато, 
перепустив через себе й ось вони 
прорвалися врешті до мене.

Тоді мої пальці проростають 
інколи на стінах — це я прикладаю 
руку до дерева і обводжу олівцем 
її обриси. Потім прикладаю другу 
руку і роблю те саме (так бува та-
то рисував свої руки на виструга-
них дошках). Дві руки виростають 
в стіні — дві руки проростають у 
дошці. Стіни незабаром забудуть 
мене, але залишаться мої руки і 
щось нагадуватимуть стінам (тато-
ві руки щось нагадуватимуть до-
шкам). Так, стіни про щось потім 
згадуватимуть чи здогадувати-
муться, осипаючись у порохно. 
Про щось здогадуватимуться й 
дошки — так, осипаючись у прах. 
Про щось здогадуватимусь і я.

Моя Україна вросла берестом 
якраз навпроти вікна мого дому в 
Лозовій — він назавжди 
запам’ятався мені старим і не-
змінно порепаним унизу біля ко-
ріння. Коли я вилазив на горище, 
то крізь маленьке віконце інколи 
бачив його іншим. Цілком іншим 
берестом. Гладким і пружно-
зеленим — і не впізнавав його. 
Тоді я опускався згори на землю й 
усе ставало звичним і рідним. Усе 
було поруч: аж надто близько. По-
тріскана кора береста. Порепані 
руки батькові. Глибокі зморшки на 
їхніх лицях. Якась затаєна туга 
огортала серце: чи ж знайдеться 
така висота, аби я хоч на мить під-
нявшись уверх, побачив у височи-
ні (крізь тоненьке вічко душі) бать-
ка. Молодим. Пружно-юним. І — 
не впізнав його. 

Продовження у наступному 
випуску “Об’єднаної громади”.

У неділю рано…

Володимир Дячун — поет і  
перекладач. Народився в 1947 

році в с. Лозова Тернопільського  
району. Закінчив Львівську політехніку 
(1970 р.), аспірантуру Санкт-
Петербурзького військово-механічного 
інституту (1985 р.). Працював у Львові, 
Тернополі, Кракові. Член Національної 
спілки письменників України (2001р.).

Автор книг: “Галицькі духи” (1994),  
“Коаґула” (1995), “Тернозба” (2000), 
“Інеза” (2002), “Маскарон” (2003),  
“Філядельфія” (2005), “Неориверси” 
(2007), “Посттлін” (2011), “кирилосте-
фанія: сузір’я двох сонць” (2012), “Дяо 

Чун” (2016).

Байковецька сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
Вимоги до кандидатів на посаду начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту: повна вища 

освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж 
роботи в органах місцевого самоврядування чи на державній службі не менше двох років або в інших сферах 
управління не менше трьох років.

Вимоги до кандидатів на посаду головного спеціаліста відділу земельних відносин, будівництва та 
архітектури: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем магістра, спеціаліста; стаж роботи в  органах місцевого самоврядування (у державній службі) на по-
саді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не 
менше 3 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі; 
заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6; копії до-
кументів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; 
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік; копію докумен-
та, що посвідчує особу; копію військового квитка (для військовозобов’язаних).

Загальні вимоги до претендентів на посади: громадянство України, вільне володіння державною мо-
вою,  вміння працювати з персональним комп’ютером.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення 
конкурсу за адресою: с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43, Байковецька сільська рада. Телефон: 29-62-24. 
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розмірів та умов оплати праці надається 
кадровою службою Байковецької сільської ради.

Байковецький сільський голова об’єднаної територіальної громади а. р. КУЛИК.

Колектив Байковецької сільської ради об’єднаної  
територіальної громади висловлює щире співчуття депутату  
Байковецької сільської ради Юрію Йосиповичу Кіцу з  приводу 
тяжкої і непоправної втрати – смерті батька.

Продовження.
Початок на 9 стор.

З віншувань і колядок захід 
плавно перейшов до театралізо-
ваного дійства за твором Миколи 
Гоголя “Вечори на хуторі біля 
Диканьки”, яку професійно по-
ставив театр “Світло і тінь” під 
керівництвом отця Віталія. Ви-
става у Байківцях цього року  
відбулася вже вдруге. “Минулого 
разу багато байківчан з певних 
причин не змогли прийти на по-
каз нашої вистави, хоча зал і був 
повністю заповнений, – пояснив 
режисер. – Тому ми з акторами 
вирішили показати “Вечори на 
хуторі біля Диканьки” вдруге в 
рамках закриття різдвяного ци-
клу свят”. 

Глядачам показали веселу  
історію про те, як у різдвяну ніч в 
українському селі могутньому ко-
валеві Вакулі вдалось подолати 
нечисту силу і дістати для наре-
ченої царські черевички. Вистава 
розпочалась виходом двох кумів, 
які налаштували присутніх на по-
зитивний настрій. Актори відзна-
чились майстерністю гри на сце-
ні, виступ доповнювали вдало 
підібрані костюми та чітко по-
ставлена мова акторів. Також 
привертали увагу тематичні де-
корації. Упродовж вистави луна-
ли українські пісні. 

Глядачі поділились із “Поділь-
ським словом” враженнями від 
вистави “Вечори на хуторі біля 
Диканьки”:

Василь Гриців, 20 років: 
“Вистава залишила веселі вра-
ження. Актори – супер, грали не-
зрівнянно, молодці! Особливо 
сподобалась гра на сцені Мар’яна 
Гарбуза у ролі Кума і Кірика Во-
лодимира у ролі Вакули”.

Пані Марія, 47 років: “Все 
було чудово, переповнювали по-
зитивні емоції. Кожен актор 
вжився у свою роль, грав профе-
сійно. Сподобалась гра Солохи, 
яку виконувала Оля Чорняк”. 

Галина Ленько: “Вистава 
пронизана влучним гумором, по-
зитивними емоціями. Відчува-
лось, що і глядачі, і актори були 
об’єднані енергією добра. Це 
дійство ще раз показало високу 
майстерність наших односель-
чан”.

Станіслав Заровенний, 66 
років: “Я вже вдруге на виставі. 
Перше враження було хорошим, 
а друге – взагалі прекрасно! Під 
час перегляду відчувалось, ніби я 
сам граю на сцені. На такі виста-
ви прийшов би ще з десяток ра-
зів”.

Аматорський театр “Світло і 
тінь” БК с. Байківці налічує 
близько двох десятків акторів, 
наймолодшому з яких Павлу Ка-
дилу 15 років, найстарший – 
Богдан Смаль (74 роки). Як за-
значив режисер о. Віталій Дзю-
ба, наступна вистава, яку пла-
нують показати на байковецькій 
сцені учасники театру “Світло і 
тінь”, буде пов’язана з темати-
кою УПА. 

Коли бажання –  
посмішка глядача

Show must go on ●

16 лютого у Стегниківській 
школі відбувся позаклас-
ний захід  “Як лютий не лю-
туй, а на весну брів не 
хмур”, присвячений  зустрі-
чі Зими і Весни – Стрітен-
ню. 

Школярі познайомились із 
традиціями і звичаями україн-
ського народу, пов’язаними із 
святом Стрітення. Зокрема, з 
ритуалом освячення стрітен-

ських свічок, води, з виготов-
ленням обрядового печива – 
“жайворонків”, виконанням  
обрядових пісень і танців “Подо-
ляночка”, “Кривий танець”.  Ці-
кавим для учнів були ігри-
конкурси “Мороз, ожеледиця, 
сніг”, “Полатай килим”. Участь у 
проведенні заходу взяли учні 5 
класу та їхні батьки. Підготувала 
захід педагог-організатор  
Стегниківської школи  Наталія 
Богданівна Клачко.

Обряди ●

“Як лютий не лютуй,  
а на весну брів не хмур”

Учні Стегниківської ЗОШ і-іі ст. вивчали традицію  
виготовлення обрядового печива – “жайворонків”.



П’ятниця, 4 березня 2016 року11 Ми — українці
Флешмоб ●

Майдан 2014 року — це не 
лише новітня героїчна істо-
рія України, але і невгамов-
ний біль наших сердець за 
тими, хто віддав своє життя 
за рух нашої держави шля-
хом демократії та прогресу.

У другу річницю Революції Гід-
ності жителі Підгороднього при-
єдналися до акцій пам’яті, які 
проходили в усіх куточках нашої 

країни флеш-мобом “Згадаймо 
поіменно Героїв Небесної Сотні”. 
Ініціаторами проведення акції ви-
ступили педагогічний колектив 
школи та бібліотека-філія села. 
Школярі разом з батьками та вчи-
телями декламували вірші із збір-
ки “Майдан. Лірична хроніка” та 
поіменно вшановували кожного, 
хто загинув у лютому 2014 року.

Присутні, називаючи прізвище, 
вік та місце народження героїв, 

на карті України клеїли маленькі 
паперові маки, як символ неви-
нно пролитої крові мирних грома-
дян нашої держави. За кілька 
хвилин мапа Батьківщини пере-
творилася на велике багряне по-
ле цих польових квітів.

Співорганізатори заходу — за-
відуюча бібліотекою-філією 
с. Підгороднє Л. І Кохан, завідую-
ча Підгороднянської ЗОШ І ступе-
ня В. В. Яцишин.

Цвіт польових маків

Учасники флеш-мобу “Згадаймо поіменно 
Героїв Небесної Сотні” у Підгородньому.

Ольга ВОВЧАНСЬКА,  
заступник  директора НВК 
“Козівківська ЗОШ І-ІІ ст.-

ДНЗ”.

18-20 лютого минуло два ро-
ки від найжорстокіших, тра-
гічних днів в історії  нашого 
народу. Україна вшановує  
Героїв Небесної Сотні.  

Ми стали свідками масових 
вбивств, розстрілів та знущань над 
людяністю… Яку  потрібно мати 
божевільну жадобу до грошей, ба-
гатства, влади і як можна через це 
так сильно ненавидіти свій народ,  
щоб виставити проти  нього  бойо-
ву техніку, автомати і снайперів. 
Тодішня влада пролила кров, бага-
то  людської крові… Тисячі  пора-
нених і покалічених, декілька со-
тень зниклих безвісти, сотні вби-
тих. Це наші українці, які були 
вбиті в мирний час на майдані в 
Києві під час протистоянь… 

Небесна Сотня – так назвали 
вбитих героїв. Їм  та всім україн-
цям,  які  загинули за Україну, в 
НВК “Козівківська ЗОШ І-ІІ ст. – 
ДНЗ”   19 лютого було проведено 
флеш-моб, присвячений  вшану-
ванню  Героїв Небесної Сотні. Дій-
ство розпочалося молитвою. Учні  
НВК, вчителі, батьки та всі присут-
ні молилися до Господа за вбитих 
героїв, просили Бога кріпити  наш  
народ у боротьбі з ворогом, який 
хоче підступно відібрати в нас пра-
во на життя, право на волю, неза-

лежність та самостійність.
Учні початкових класів разом з 

класоводами виготовили паперо-
вих ангелів,  що символізують душі 
людей, та прикріпили їх біля куточ-
ка Героїв Небесної Сотні. Учениця 
3 класу Христина Безклоб’юк пе-
редала естафету із запаленою 
свічкою старшокласникам. Учні 6-7 
класів читали поезію, присвячену 
Героям Небесної Сотні, Революції 
Гідності. Ведучі Віктор Герман та 
Мар’яна Чуйко з шаною згадували 
загиблих на Євромайдані, заклика-
ли пам’ятати  не лише вбитих ге-
роїв, але і скривджених та покалі-
чених, родини тих, хто залишився  

без найближчих людей, допомага-
ти їм, не залишати їх з горем нао-
динці. Під супровід гімну  Майдану 
“Пливе  кача…” на екрані телевізо-
ра висвітлювалися фотографії вби-
тих Героїв Небесної Сотні. З болем  
в серці  про трагічні дні та зі сльо-
зами на очах дорослі та діти пере-
глядали  слайди  про Майдан, 
фільм “Ціна демократії”. Заради 
нашого майбутнього, заради  не-
залежності України ми повинні 
пам’ятати про Небесну Сотню та 
молитися за їхні душі та за душі 
всіх, хто загинув заради нас з ва-
ми. 

Слава Україні! Героям слава!

Сторінки історії ●

В мені революції дух,  
та духу не стало на вчинки…

Так вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні у Козівківській школі.

Учні старших класів присвятили Героям патріотичну поезію.

Чернелево-Руська сільська рада Тернопільського району 
повідомляє про намір встановлення нових (скоригованих) тарифів 
на послуги із вивезення твердих побутових відходів ПП “Катруб”  
(за 1 м куб.) з ПДВ: для населення та бюджетних організацій – 
79,80 грн.; для інших споживачів – 81,43 грн. З детальною інфор-
мацією про структуру та обґрунтування причини зміни тарифів мож-
на ознайомитися в мережі Інтернет за адресою www.katrub.com.ua, 
на  інформаційних стендах біля адміністративних будинків 
Чернелево-Руської сільської ради, балансоутримувачів будинків.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Великоберезовицької 
селищної ради №19 від 24.02.2016 року, ПП “Катруб” визнано пе-
реможцем конкурсу з вивезення твердих побутових відходів у селі 
Кип’ячка Тернопільського району Тернопільської області з розра-
хунку на 1 куб. м.:

— для населення — 64,20 грн. (з ПДВ);
— для  бюджетних  організацій — 64,20 грн. (з ПДВ);
— для інших споживачів — 68,19 грн. (з ПДВ).

Великоберезовицький селищний  голова І. І. КОСТЮК.

Сесія Мишковицької сільської ради 17.02.2016 року прийняла  
рішення №29 “Про внесення змін до Генерального плану села Мишко-
вичі Тернопільського району Тернопільської області включно з деталь-
ним планом території населеного пункту села Мишковичі”. Виконавчо-
му комітету Мишковицької сільської ради укласти договір з ліцензова-
ною організацією на виконання робіт внесення змін до Генерального 
плану села Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області. 
Змінений і погоджений в установленому порядку Генеральний план 
села Мишковичі Тернопільського району Тернопільської області подати 
на розгляд і затвердження сесії Мишковицької сільської ради.

Мишковицький сільський голова О. Б. ФАРИНА.

Великобірківська селищна рада повідомляє, що конкурс щодо 
розміщення у 2016 році тимчасово вільних коштів селищного  
бюджету на депозитних рахунках банків відбувся 22.02.2016 року  
о 14.00 год. в актовому залі Великобірківської селищної ради, за 
адресою: вул. Грушевського,53, смт Великі Бірки. Переможцем 
конкурсу визначено Тернопільську обласну дирекцію ПАТ АБ 
“УКРГАЗБАНК”.

За додатковою інформацією звертатися за тел. 49-23-60.
Великобірківський селищний голова Р. Є. МАЦЕЛЮХ.

Великогаївська сільська рада, у зв’язку із утворенням 
об’єднаної територіальної громади, до складу якої ввійшли ко-
лишні Товстолузька, Дичківська, Грабовецька, Баворівська, Ско-
морохівська та Козівська сільські ради, просить орендарів кому-
нального майна (приміщень, будівель, споруд) та земельних діля-
нок на території вищевказаних колишніх сільських рад вжити за-
ходів щодо укладення із Великогаївською сільською радою додат-
кових угод до відповідних договорів оренди щодо заміни орендо-
давця у вказаних договорах на Великогаївську сільську раду, а 
також просить кошти за оренду приміщень, будівель, споруд, май-
нових комплексів комунальної власності сплачувати на рахунок 
33212871700695 у ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012, 
одержувач — Великогаївська сільська рада, код ЄДРПОУ 04394875; 
кошти за оренду земельних ділянок юридичними особами – на 
рахунок 33215812700695 у ГУДКСУ у Тернопільській області,  
кошти за оренду земельних ділянок фізичними особами – на ра-
хунок 33212815700695 у ГУДКСУ у Тернопільській області.

Великогаївський сільський голова  
об’єднаної територіальної громади О. А. КОХМАН.

Замовляйте електронні 
квитки на сайті Укрпошти
Незалежно від цілей та маршруту, національний оператор по-

штового зв’язку Укрпошта пропонує споживачам придбати елек-
тронний квиток на потяг, літак та автобус у відділеннях поштового 
зв’язку або онлайн на сайті Укрпошти. Для клієнтів цей сервіс до-
ступний трьома мовами: англійською, українською та російською. 

Електронний квиток є повноцінним перевізним документом. За-
вдяки QR-коду, який містить електронний посадочний документ, в 
електронній базі даних зберігається вся необхідна інформація про 
пасажира. Для здійснення посадки на потяг або літак пасажиру до-
статньо пред’явити QR-код або роздрукований електронний квиток 
та документ, що посвідчує особу. 

Замовлений через Укрпошту електронний квиток з QR-кодом на 
потяг чи літак не потребує обміну в касах вокзалу та є повноцінним 
перевізним документом, який надає пасажиру ті самі права, що і 
його паперовий аналог. 

Адміністрація ТД УДППЗ “Укрпошта”.

З 1 по 31 березня 2016 ро-
ку на території Тернопіль-
ського району проводиться 
місячник добровільної зда-
чі будь-якої зброї та боє-
припасів. 

Громадяни, які в цей період 
часу добровільно здаватимуть 
зброю чи боєприпаси в органи 
внутрішніх справ, звільняються 
від кримінальної та адміністра-
тивної відповідальності за неза-
конне зберігання, з правом на-

ступної реєстрації зброї в осо-
бисте користування згідно із 
чинним законодавством.  Згідно 
з ст. 263 Кримінального кодексу 
України, незаконне поводження 
зі зброєю, бойовими припасами 
або вибуховими речовинами ка-
рається позбавленням волі на 
строк до 3 років. Зброю можна 
здати в Тернопільське РВП ТВП 
ГУНП в Т/о за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Степова, 45. Довід-
ки за телефоном: 43-61-09, 43-
61-00. 

Служба 102 ●

Час здавати зброю

Гаї-Шевченківська сільська рада визнала переможцем кон-
курсу зі збирання та вивезення твердих побутових відходів ПП “Ка-
труб”, згідно з рішенням №10 від 26.02.2016 р. “Про визнання ви-
конавця з надання послуг зі збирання та вивезення твердих побу-
тових відходів”.

Оголошення ●
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ПРОДАМ
* свинину, вирощену на нату-

ральних продуктах, пшеницю 
яру насіннєву сорту “Шірокко” 
першої репродукції, пшеницю 
продовольчу. Тел.: (097) 317-15-
23, (097) 440-06-04.

* квашену капусту. Тел.: (068) 
246-76-14.

* ВАЗ 2107, 2005 року випус-
ку, газ-бензин. Тел.: (067) 924-
76-90, (067) 369-26-54.

* пшеницю. Тел. (097) 437-62-
86, (093) 283-86-37. 

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к. с.), трактори (від 12 
к. с.), мототрактори, двигуни різ-
них потужностей, навісне  
обладнання. Гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-
шевше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 49-
30-00, (098) 259-19-58, 066 665-
36-06. www.tractor_c.com ua 

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: мото-

рист, автослюсар з ремонту легко-
вих автомобілів і бусів, менеджер. 
Тел.: 51-00-97, (067) 700-55-02.

* таксі “Оптимальне” прийме 
на роботу диспечерів. Тел. (096) 
623-27-54.

ПОСЛУГИ
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 

вул. 15 квітня, 44) пропонує рихтов-
ку, антикорозійну обробку автомобі-
лів, зварювальні роботи: днища, по-
рогів, лонжеронів.  Тел.: 067-700-55-
02, 51-00-97.

* покраска л/а та окремих еле-
ментів, підбір фарб, полірування, 
воскування, передпродажна під-
готовка. Тел.: 51-00-97, 067-700-
55-02.

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) ремонтує двигуни, 
коробки передач, ходову частину, 
гальмівну систему, систему охоло-

дження, паливної і вихлопної систем 
легкових і бусів.  Тел.: (067) 700-55-
02, 51-00-97. 

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого життя. Недо-
рого, виїзд у села,  

запис на DVD, монтаж фотокліпів. 
Тел. (0352) 54-11-93. 

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* втрачене пенсійне посвідчен-

ня, видане на ім’я Вітвіцької Марії 

Степанівни, вважати недійсним. 
* втрачений диплом, виданий 

Тернопільським кооперативним 
технікумом 30.06.1989р., наказом 
№31-к, на ім’я Кормило Ольги  
Романівни, вважати недійсним.

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 ●

Традиції ● Оголошення ●

Податкові новини ●

У пообідню пору 14 лютого в 
будинку культури с. Великий 
Глибочок відбувся концерт 
“Від Різдва до Стрітення” з 
нагоди закінчення циклу зи-
мових свят. У програмі заходу 
— колядки, віншування,  
різдвяні пісні.

Зворушливою стала мить для 
акторів будинку культури, коли пе-
ред тим, як почався концерт, при-
сутні у глядацькому залі дружно за-
колядували. 

Того дня до присутніх звернула-
ся Великоглибочецький сільський 
голова Надія Зарівна. Надія Іванівна 
подякувала учасникам, організато-
рам, глядачам концерту за збере-
ження рідних традицій та пообіцяла 
у 2016 році встановити паркан, про-
вести поточний ремонт у будинку 
культури, розпочати роботи щодо 
створення теплотраси за рахунок 

сільського бюджету.
Вчитель місцевої школи, яка за-

раз на заслуженому відпочинку, 
Стефанія Миколаївна Моравська 
висловила побажання створити у 
Великому Глибочку хор. Присутні 
залюбки підтримали ідею Стефанії 
Миколаївни.

Вчитель української мови і літе-
ратури Великоглибочецької ЗОШ 
І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька Надія Степа-
нівна Романишин, яка зараз на  
пенсії, високо оцінила мистецьке 
дійство і зазначила, що у Великому 
Глибочку вперше на такому рівні 
представлено багатство колядок, 
щедрівок, віншувань.

У концерті “Від Різдва до Стрі-
тення” взяли участь солісти ансамб-
лю “Глибочецькі ритми” БК с. Вели-
кий Глибочок Тетяна Гарматій, Юлія 
Вірмінська, лауреат та дипломант 
всеукраїнських конкурсів Аліна Ли-
са, солісти Великоглибочецького 

будинку культури Наталія Цішецька, 
Тетяна та Степан Заяці, Роман Ви-
нник. Засівав глядачів учасник ху-
дожньої самодіяльності БК с. Вели-
кий Глибочок Віталій Лисий. Вер-
тепне дійство представив вертеп 
Великоглибочецького будинку куль-
тури, лауреат районного огляду-
конкурсу “Нова радість стала-2016” 
(художній керівник Михайло Хома). 
Ведучими були Ніна Матвейчук та 
режисер народного аматорського 
театру БК с. Великий Глибочок Ми-
хайло Хома. Світлооператор – Во-
лодимир Воловець. Автор сценарію 
– художній керівник БК с. Великий 
Глибочок Роман Винник. 

Директор БК с. Великий Глибо-
чок Людмила Іванівна Пацій вислов-
лює вдячність усім, хто долучився 
до створення концертного дійства 
“Від Різдва до Стрітення”, особливо 
– дідусям і бабусям, які супрово-
джували своїх внуків на репетиції.

У Великому Глибочку 
прощалися з колядою 

Учасники концерту “Від Різдва до Стрітення”  
на сцені будинку культури с. Великий Глибочок.

ПП “Катруб”, що надає послуги з вивезення твердих 
побутових відходів (далі – ТПВ), доводить до відома 

споживачів Романівської сільської ради Тернопільського 
району інформацію щодо коригування тарифів

Згідно рішення виконавчого комітету Романівської сільської ради № 65 
від 27.06.2012 р., ПП “Катруб” є виконавцем послуг з вивезення ТПВ на 
даній території. Рішенням № 61 від 23.12.2014 р. встановлено тарифи на 
послуги з вивезення ТПВ у розрахунку за 1 м. куб. (з ПДВ): для населення 
та бюджетних організацій – 64,92 грн.; для інших споживачів – 70,20 грн. 
Причини перегляду тарифів – зростання відсотка основних складових та-
рифу: шини і акумулятори – 43,3%; заробітна плата працівників – 33,7%; 
адміністративні витрати – 164,9%; загально-виробничі витрати – 32,4%. 
Відсоток підвищення тарифу: - для населення та бюджетних організацій – 
22,9%; - для інших споживачів – 16,0%. Економічно обґрунтований тариф 
на послуги з вивезення ТПВ за 1 м. куб. (з ПДВ): для населення та бюджет-
них організацій – 79,80 грн.; для інших споживачів – 81,43 грн. Періодич-
ність надання послуг – згідно укладених договорів.

Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах біля адмі-
ністративних будинків Романівської сільської ради, балансоутримувачів 
будинків, в мережі Інтернет на веб-сайті www.katrub.com.ua. Зауваження 
та пропозиції приймаються протягом 15 календарних днів з дня даної 
публікації в газеті “Подільське слово” за адресою: 48120, Тернопільська 
область, Теребовлянський район, смт. Микулинці, вул. Санаторна, 2, 
тел./факс (03551) 5-15-47.

ПП “Катруб”, що надає послуги з вивезення твердих побутових 
відходів (далі – ТПВ), доводить до відома споживачів 

Ступківської сільської ради Тернопільського району інформацію 
щодо коригування тарифів

Згідно рішення виконавчого комітету Ступківської сільської ради № 36 
від 21.06.2012 р., ПП “Катруб” є виконавцем послуг з вивезення ТПВ на 
даній території. Рішенням № 47 від 25.12.2014 р. встановлено тарифи на 
послуги з вивезення ТПВ в розрахунку за 1 м куб. (з ПДВ): для населення 
та бюджетних організацій – 64,92 грн.; для інших споживачів – 70,20 грн. 
Причини перегляду тарифів – зростання відсотка основних складових та-
рифу: шини і акумулятори – 43,3%; заробітна плата працівників – 33,7%; 
адміністративні витрати – 164,9%; загально-виробничі витрати – 32,4%. 
Відсоток підвищення тарифу: - для населення та бюджетних організацій – 
22,9%; - для інших споживачів – 16,0%. Економічно обґрунтований тариф 
на послуги з вивезення ТПВ за 1 м куб. (з ПДВ): для населення та бюджет-
них організацій – 79,80 грн.; для інших споживачів – 81,43 грн. Періодич-
ність надання послуг – згідно укладених договорів.

Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах біля адміні-
стративних будинків Ступківської сільської ради, балансоутримувачів бу-
динків, в мережі Інтернет на веб-сайті www.katrub.com.ua. Зауваження та 
пропозиції приймаються протягом 15 календарних днів з дня даної публі-
кації в газеті “Подільське слово” за адресою: 48120, Тернопільська об-
ласть, Теребовлянський район, смт. Микулинці, вул. Санаторна, 2, тел./
факс (03551) 5-15-47.

ПП “Катруб”, що надає послуги з вивезення твердих 
побутових відходів (далі – ТПВ), доводить до відома споживачів 

Чернелево-Руської сільської ради Тернопільського району  
інформацію щодо коригування тарифів

Згідно рішення виконавчого комітету Чернелево-Руської сільської ради 
№ 35 від 24.05.2012 р., ПП “Катруб” є  виконавцем послуг з вивезення ТПВ 
на даній території. Рішенням № 58 від 25.12.2014 р. встановлено тарифи 
на послуги з вивезення ТПВ в розрахунку за 1 м куб. (з ПДВ): для населен-
ня та бюджетних організацій – 64,92 грн.; для інших споживачів – 70,20 грн. 
Причини перегляду тарифів – зростання відсотка основних складових та-
рифу: шини і акумулятори – 43,3%; заробітна плата працівників – 33,7%; 
адміністративні витрати – 164,9%; загально-виробничі витрати – 32,4%. 
Відсоток підвищення тарифу: - для населення та бюджетних організацій – 
22,9%; - для інших споживачів – 16,0%. Економічно обґрунтований тариф 
на послуги з вивезення ТПВ за 1 м куб. (з ПДВ): для населення та бюджет-
них організацій – 79,80 грн.; для інших споживачів – 81,43 грн. Періодич-
ність надання послуг – згідно укладених договорів. 

Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах біля адмі-
ністративних будинків Чернелево-Руської сільської ради, балансоутриму-
вачів будинків, в мережі Інтернет на веб-сайті www.katrub.com.ua. Заува-
ження та пропозиції приймаються протягом 15 календарних днів з дня 
даної публікації в газеті “Подільське слово” за адресою: 48120, Терно-
пільська область, Теребовлянський район, смт. Микулинці, вул. Санатор-
на, 2, тел./факс (03551) 5-15-47.

Романівська сільська рада Тернопільського району повідомляє про 
намір встановлення нових (скоригованих) тарифів на послуги із вивезен-
ня твердих побутових відходів ПП “Катруб” (за 1 м куб.) з ПДВ: для на-
селення та бюджетних організацій – 79,80 грн.; для інших споживачів – 
81,43 грн. З детальною інформацією про структуру та обґрунтування 
причини зміни тарифів можна ознайомитися в мережі Інтернет за адре-
сою www.katrub.com.ua, на інформаційних стендах біля адміністративних 
будинків Романівської сільської ради, балансоутримувачів будинків.

Ступківська сільська рада Тернопільського району повідомляє про 
намір встановлення нових (скоригованих) тарифів на послуги із вивезен-
ня твердих побутових відходів ПП “Катруб” (за 1 м куб.) з ПДВ: для на-
селення та бюджетних організацій – 79,80 грн.; для інших споживачів – 
81,43 грн. З детальною інформацією про структуру та обґрунтування 
причини зміни тарифів можна ознайомитися в мережі Інтернет за адре-
сою: www.katrub.com.ua, на інформаційних стендах біля адміністративних 
будинків Ступківської сільської ради, балансоутримувачів будинків.

З 1 березня 2016 року запро-
ваджується Система електронного 
адміністрування реалізації пально-
го (далі – СЕАРП). Юридичні особи 
та фізичні особи – підприємці, які 
здійснюватимуть реалізацію паль-
ного, підлягають обов’язковій реє-
страції як платники акцизного по-
датку з реалізації пального  до 
початку здійснення реалізації 
пального. 

Для реєстрації платником по-
датку до початку здійснення реалі-
зації пального необхідно подати 
заяву про реєстрацію платника ак-
цизного податку з реалізації паль-
ного за формою J(F)1310301. Зая-
ва надсилається до контролюючого 
органу за основним місцем обліку 
виключно в електронному вигляді 
засобами електронного зв’язку з 
дотриманням умови щодо реєстра-
ції у порядку, визначеному законо-
давством, електронного цифрово-
го підпису відповідальних осіб. 

Електронні формати заяви та 
інших документів в рамках СЕАРП 
розміщені на офіційному веб-
порталі ДФС у розділі “Електронна 
звітність”/Платникам податків про 
електронну звітність/Інформаційно-
аналітичне забезпечення/Реєстр 
електронних форм податкових до-
кументів. Підтвердженням про 
отримання контролюючим органом 
заяви є перша квитанція (квитанція 
про доставку). Після автоматичної 
обробки заяви платнику не пізніше 
наступного робочого дня направ-
ляється друга квитанція. 

В другій квитанції зазначається 
інформація про результати розгля-
ду: повідомлення про реєстрацію 
особи платником податку шляхом 
включення її до Реєстру платників 
акцизного податку з реалізації 
пального або повідомлення про 
необхідність подання нової заяви у 
разі виявлення порушень вимог 
щодо електронного цифрового під-

пису, дотримання форми, порядку 
заповнення і подання заяви. 

Особа, яка зареєстрована плат-
ником податку, може направити до 
ДФС засобами електронного 
зв’язку в електронному вигляді за-
пит для отримання витягу із Реє-
стру платників за формою 
J(F)1302501. Не пізніше наступного 
робочого дня після отримання за-
питу ДФС направляє особі засоба-
ми електронного зв’язку в електро-
нному вигляді витяг із Реєстру 
платників. Витяг є дійсним до вне-
сення відповідних змін до Реєстру 
платників. 

У разі виникнення питань, 
пов’язаних із запровадженням  
СЕАРП, платники мають можли-
вість звернутися до Центру обслу-
говування платників, або за теле-
фоном: 43-46-46.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

До уваги платників,  
які реалізовують пальне
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Наші  діти ●

Побутові хитрощі ●

Родина ●

Практично кожна річ, набута 
в магазині або бутіку, на 
ринку, оснащена пришитим 
ярличком, містить інструкції 
догляду за нею. Ці маленькі 
помічники несуть важливу 
інформацію, яка допомагає 
зберегти первинний вигляд 
виробу.  Знаючи зміст по-
значень для прання на одязі, 
можна точно встановити, на 
який режим виставляти свою 
пральну машинку, як вису-
шити річ і чи можна її глади-
ти. Проте, не кожна жінка 
може похвалитися знаннями 
всіх умовних позначень на 
ярличках. Більшість просто 
орієнтується на свій досвід, 
якість тканини або її колір. 
Така тактика неминуче при-
зводить до загибелі предме-
та гардеробу, який тьмяніє, 
закошлачується або просто 
розтягується. 

Отож, розшифровуємо позна-
чення на речах для прання. Після 
того, як потрібний ярлик знайде-
ний, розпочинаємо його вивчен-
ня. Варто зауважити, що значків 
може бути один і декілька, див-
лячись на те, що виробник хоче 
акцентувати. Основні ж символи 
означають:

1. Ємність з водою – можна 
прати.

2. Перекреслена ємність озна-
чає тільки сухе прання або повну 
його відсутність.

3. Позначення ємності з во-
дою і опущеною в неї рукою сиг-
налізує про те, що потрібно пра-
ти тільки вручну, не віджимаючи і 
не докладаючи зусиль для тертя 
тканини.

4. Ємність з позначеною циф-
рою 30°  диктує необхідність пра-
ти в теплій воді.

5. Картинка з ємністю, під-
креслена однією лінією, – це 
символ більш ретельного підходу 
до прання. Робити це можна або 
руками, або за допомогою праль-
ної машинки, але, однозначно, 
при необхідній температурі. Та-
кож рекомендується уникати 
сильного механічного впливу на 
річ, що означає необхідність 
встановлення меншої швидкості 
віджимання в пральній машині .

6. Ємність з штрихпунктиром 

під низом означає максимально 
делікатний процес прання з ве-
ликою кількістю води.

7. Трикутник із вписаними в 
нього символами CI дозволяє за-
стосування хлорвмісних відбілю-
вачів.

8. Позначення для прання на 
речах у вигляді трикутника до-
зволяє річ прати в машинці, але 
якщо значок перекреслений, то 
варто віддати перевагу ручній 
роботі.

9. Позначена праска передба-
чає безпечне прасування.

10. Зображення праски, яке 
має одну крапочку посередині, 
означає, що прасування може 
проводитися при температурі 
100 градусів Цельсія. Для речі, 
яка повністю складається з вов-
ни, або має домішки поліестеру 
чи віскози, актуальне застосу-
вання вологої тканини для прасу-
вання.

11. Дві крапочки на схематич-
ному малюнку праски дозволя-
ють прасування при температурі 
150 градусів Цельсія.

12. Три точки на прасці нака-
зують прасування праскою, роз-
печеною до 200°С, лляні і бавов-
няні вироби, в цьому випадку 
виріб бажано трохи зволожити.

13. Позначення на ярликах для 
прання порожнього кола передба-
чає виключно сухе очищення тка-
нини, що можна зробити лише в 
умовах професійної хімчистки.

14. Коло з великою літерою А 
допускає застосування будь-яких 
реагентів, але з граничною аку-
ратністю.

15. Коло з вписаною в нього 
буквою Р дозволяє користувати-
ся звичайними реагентами.

16. Коло з символом F озна-
чає прання виключно з уайт-
спиртом.

17. Коло з підкресленим сим-
волом F означає гранично аку-
ратне використання вайт-спирту 
для зняття забруднень і багато-
разове полоскання.

18. Якщо позначення для 
прання на білизні має вигляд 
вписаного в квадрат кола, річ 
можна сушити в спеціальній ка-
мері.

19. Такий же малюнок, але пе-
рекреслений, виключає можли-
вість подібного сушіння.

20. Коло з крапкою посеред-
ині означає ощадну сушку при 
низькій температурі.

21. Кружечок з двома крапоч-
ками – сушка в нормальному ре-
жимі при середній температурі.

22. Малюнок, схожий на кон-
верт, допускає сушіння одягу на 
білизняний мотузці.

23. Квадратик з трьома верти-
кальними лініями дозволяє су-
шити у висячому положенні, без 
попереднього віджиму.

24. Квадрат з однією горизон-
тальною лінією – сушка тільки на 
горизонтальних поверхнях.

Перемо одяг правильно

Ірина ГУДАК, 
учитель початкових 

класів 
Великоберезовицької 

ЗОШ І-ІІІ ст.

Вишиванка… Ну що 
тут дивного для на-
шого часу? А для 
моєї сім’ї це стало 
цікавою дорогою 
пізнання. 

Кажуть, що найбільш 
цінна та вишиванка, що 
створена власноруч. 
Так склалося, що мій 
син Юрій, який навча-
ється в дев’ятому класі 
Великоберезовицької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, ви-
шив за декілька місяців 
собі сорочку, а донечка 
Ліля, яка навчається в 
п’ятому класі цієї ж 
школи, — сукню. Що тут 
такого? А те, що вони 
ще кілька років тому 
зовсім не вміли виши-
вати, і в родині ніхто 
цього не вмів робити. 
Поштовхом до освоєн-
ня мистецтва вишиття 
стала перша вчителька 
мого сина і донечки 
Олександра М’ягкота. 
Не можу не згадати, що за кон-
сультацією з основ вишиття я 
ще звернулась до мами мого 
учня Т. Г. Дацко. В цей початко-
вий період освоєння мистецва 
вишиття син навчався в 3 класі, 

а дочці було 5 років. І з того 
часу діти захопилися під моїм 
керівництвом вишиттям картин 
різними техніками нитками і бі-
сером. Через кілька років з до-
брої поради колеги — вчителя 
Світлани Пришляк — діти нава-

жились вишити собі одяг.
Відчуваю себе неймовірно 

щасливою від тієї думки, що 
для моїх дітей стала початком 
їх пізнання дивовижного світу 
саме вишиванка, яка сьогодні є 
нашим сімейним скарбом.

Вероніка Коляса, 6 років, село Товстолуг. 
Фото Галини ЮРСИ.

Сімейний скарб

Найкращий спосіб допомогти 
горлу, коли воно болить, — 
полоскання.

Сіль, сода, йод. Найпопулярні-
ший (і в той же час ефективний) 
рецепт для полоскання під час за-
пальних захворювань горла. Для 
приготування розчину для одного 
полоскання знадобиться 250 мл 
кип’яченої води, 1 ч. ложка солі, 
1/2 ч.  ложки соди, 1-2 краплі йоду. 
Всі інґредієнти змішати. Таким 
розчином полоскати горло не  
менше 3-4 разів на добу.

Відвари трав. Під час запаль-
них захворювань горла підійдуть 
відвари різних лікарських трав. 
Для полоскань можна використо-
вувати жимолость, календулу, 
плоди і листя малини, евкаліпт, 
соснові бруньки, ромашку лікар-
ську, липу і листя смородини. 2 
ст. ложки сушених трав залити 2 
склянками води і поставити на 
водяну баню на 15 хв. Остудити 
до комфортної температури і по-
лоскати.

Прополіс. Дуже ефективний 

засіб для лікування захворювань 
горла. Використовувати його мож-
на лише в тому випадку, якщо не-
має до нього алергії. Прополіс —  
антибактеріальний і протизапаль-
ний засіб. 1 чайну ложку настоянки 
прополісу розчинити в склянці те-
плої води. Отриманим розчином 
полоскати горло 5-6 разів на 
день.

Готові аптечні розчини. У ви-
падку інфекційно-запальних захво-
рювань горла можна скористатися 
аптечними засобами у вигляді  
розчинів. Зараз їх чимало — хлоро-
филіпт, фурацилін (2 таблетки роз-
чинити в 200 мл теплої води), йо-
динол, люголь, мірамістин...

Кора дуба. Ефективний народ-
ний засіб від болю в горлі, який 
давно застосовують. Кора має ви-
ражені протимікробні і протиза-
пальні властивості, що дозволяє 
швидко зняти біль. Заварити кору 
дуба з розрахунку 1 ложка подріб-
неної кори на склянку окропу, осту-
дити відвар до прийнятної темпе-
ратури і полоскати горло (бажано 
кожні 1-2 години).

Будьте здорові! ●

Ефективне полоскання

М’ясо кролика належить до ді-
єтичної категорії, а також його 
рекомендують їсти дітям — у ньо-
му мало жиру, холестерину і ба-
гато білка, вітаміни, такі корисні 
речовини, як магній, кальцій, ка-
лій, фосфор. Страв з м’яса кро-
лика існує безліч. Розповімо, як 
готувати м’ясо кролика, щоб воно 
було смачним і ніжним.

Перший нюанс: різні частини 
кролика готують по-різному. Пе-
редню частину краще тушкувати 
або варити, жирні шматки — за-
пікати, задню частину — підсма-
жувати.

Тушку промийте, розділіть за 
останнім поперековим хребцем на 
передню і задню. Передню і задню 
частини можна готувати і разом, на-
різавши невеликими шматочками. 
Задні лапки розрізують у суглобах, 
передні готують цілими.

Перед приготуванням м’яса кро-
лика його краще маринувати — це 
зробить м’ясо ароматнішим і 
м’якшим. Молодого кролика можна 
замочувати у воді або сироватці. 
Якщо є неприємний запах м’яса, у 
воду додають винний або яблучний 
оцет (на 1 л води 1 ч. ложка оцту). 
Також вимочувати кролика можна в 
молоці. Зазвичай час вимочування 
становить 6-10 год.

Ще один спосіб підготовки м’яса 
кролика — на 1-2 доби замочити 
його в холодній воді, яку періодично 
змінювати.

Під час готування будь-якої стра-
ви з кролика слід використовувати 
спеції. Додати їх можна як у мари-
над, так і в процесі приготування. 
Основні спеції для кролика — лав-

рове листя, цибуля, чорний перець, 
сіль, також можна додати часник, 
петрушку, кріп, базилік, селеру, 
розмарин, гвоздику, корицю або 
лимон.

Щоб приготувати кролика цілим, 
використовуйте форму великого 
розміру або гусятницю. Якщо кро-
лика готуєте частинами, можна ви-
користовувати сотейник, каструлю 
або сковороду з високими стінка-
ми.

Кролика можна варити, запікати, 
тушкувати, смажити або готувати на 
грилі. Найсмачніший кролик вихо-
дить при тушкуванні або запіканні. 
Тушкувати кролика можна в духовці 
або на плиті. Готувати м’ясо кроли-
ка можна в кілька етапів, наприклад, 
спершу на розпеченій сковорідці  
обсмажити, потім тушкувати. Дуже 
високих температур м’ясо кролика 
не любить.

Смачний варіант тушкування 
кролика — під сметаною.

Зазвичай кролика готують не 
більше години. Подавати і їсти 
страви з кролика слід гарячими.

Кулінарна академія ●

Тушкуємо кролика

Юрій та Лілія Гудаки у власноруч створених вишиванках.
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Гороскоп ●

Для досягнення результатів важливо 
проявити дипломатичність, гнучкість та 
вміння йти на розумний компроміс. Так 
зможете легко здолати перешкоди і  
легко будете почуватись переможцем. 
Перш ніж приймати якесь рішення,  
розберіться у ситуації. 

Час для активного спілкування,  
роздумів та спостережень. Оточуючі за-
хочуть проявити увагу та допомагати-
муть у просуванні ваших задумів. При-
йміть їх поради та наміри з вдячністю. 
Якщо відчуєте якісь розчарування, то во-
ни скоро минуться. В кінці тижня і на ви-
хідних отримаєте цікаву звістку. 

Матимете умови та можливості проя-
вити свої таланти. Якщо вам щось дору-
чать, не відразу беріться за виконання, 
бо впродовж кількох днів все може змі-
нитись. До всього ставтесь терпляче і 
спокійно, контролюйте кожен крок і не 
давайте волі емоціям. 

Уважно в роботі з фінансовими доку-
ментами. Можлива поява якогось супер-
ника. Але не влаштовуйте сценок ревно-
щів: будь-яка нервозність, а, тим паче 
здогадки можуть стати причиною сварок 
із близькими людьми. Зірки рекоменду-
ють проявляти обережність в контактах з 
незнайомими людьми.

Уникайте будь-чого, що може спрово-
кувати сімейні сварки і розборки. Пере-
міни в особистому житті, зміна житла чи 

роботи саме зараз є згубною справою. 
Зосередьтесь на службових питаннях. 
Не опускайте можливості поспілкуватися 
з людьми, які зможуть бути корисними в 
професійному плані. Влаштуйте пікнік із 
друзями.

Не витрачайте часу на тих, хто гово-
рить нечітко, незрозуміло і безперспек-
тивно. Будь-які балачки без змісту ве-
дуть у нікуди. Відчуватимете приплив 
енергії, з’явиться чимало оригінальних 
ідей. Але не беріться відразу за все, ви-
значте пріоритети. Тактовність і 
люб’язність допоможуть знайти цікавих 
людей.

Інтуїція — надійний друг, навчіться їй 
довіряти хоча б у цей час. Можлива 
участь у нових проектах. Не плануйте за-
надто багато роботи. Не форсуйте подій 
і не старайтеся виконувати кілька справ 
одночасно. Сприятливий час для пере-
мін і поїздок. Весняний настрій у вихідні 
спонукатиме до легковажних вчинків. 

Уважно ставтесь до інформації, слід-
куйте за новинами і подіями на роботі, 
співпрацюйте з колегами. У когось на 
перший план можуть вийти сімейні про-
блеми. Якщо маєте можливість, знайдіть 
час для поїздки, активного відпочинку. 

Триває період для реалізації сміливих 
планів. Якщо захочете влаштуватися на 
нову роботу, або завести нове кохання 
— саме час. Налаштовуйтесь на склад-
нощі. Будьте уважні, не довіряйте  
пліткам. Не діліться таємницями зі сто-

ронніми. Не ризикуйте і не допускайте 
авантюр.

Не приймайте жодних категоричних 
рішень, залиште шлях для відступу. Уни-
кайте конфліктів. Якщо ви людина сімей-
на, не шкодуйте часу для контактів з 
близькими, відпочивайте разом. В осо-
бистому житті доведеться займатися ви-
правленням помилок, допущених у мину-
лому, і не завжди вами. 

Займайтесь фінансовими планами. 
Розширюйте свій бізнес, відрушайте у 
відрядження чи закордонну поїздку.  
Раптових і необдуманих рішень прийма-
ти не варто. Не кваптесь давати оцінку, 
якщо до кінця не довели якоїсь справи, 
або не з’ясували обставин. Нестандартні 
дії, або думки допоможуть вийти зі 
складного стану.

Все у вас повинно виходити добре, 
тільки не лінуйтесь і не панікуйте. Впро-
ваджуйте ідеї, плани та проекти, вони 
реальні, а це говорить про те, що вони 
скоро втіляться у життя. Можна очікувати 
кар’єрного росту, подорожуйте,  
пильнуйте тих, хто щиро вам допома-
гає.

від Івана Круп'яка з 7 по 13 березня 

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)

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №9 

від 26 лютого 2016 року.

— Чому ти розлучаєшся з жінкою?
— Уявляєш, її всю ніч не було вдома, а 

вранці сказала, що ночувала в сестри!
— Ну і що?
— Бреше! В її сестри ночував я!

На побаченні:
— Зірка падає, загадуй бажання!
— Хочу, щоб ми одружилися!
— Дивись, зірка назад полетіла… 

Ранок. Кухня. Чоловік з дружиною п’ють 
каву. Дружина каже ніжним голосом: 

— Коханий, ти не забув, що скоро Восьме 
березня?

Чоловік, захлиснувшись кавою: 
— Що, знову?

— Тітко Розо, як добре, що Ви приїхали 
до нас. Тепер у нас буде повне щастя.

— Чому ти так вирішила?
— Тому що тато, коли дізнався, що Ви до 

нас їдете, сказав: “Тільки її ще нам для по-
вного щастя бракувало!..”.

— Привіт, Миколко! Як у тебе справи?
— Та ось, з’явилося улюблене небесне 

створіння, про яке треба дбати, переживати, 
заробляти гроші.

— Ну, нарешті! Вітаю! Як її звати?
— “Мазда”!

Кажуть, що гроші псують людей. Та у нас 
народ в основному хороший...

— Подруго, що робити: зустрічаюся одно-
часно з двома чоловіками і не знаю, кого 
обрати.

— А що тобі серце підказує?
— Серце каже: “Не страждай дурницями. 

Чоловік дізнається — уб’є”.
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Фотоінформація ● Вітаємо! ●
Парафіяни 

с. Смиківці 
Т е р н о п і л ь -
ського району 
вітають з днем 
народження 
пароха церкви 
Різдва Пресвя-
тої Богородиці 
о. Євгена 
ФЛИСТУ.

Із словом Божим Ви прийшли у світ,

Щоб за собою нас вести незрадно.

Для Вас сьогодні — і пісні, і цвіт,

І людська шана — щира й нездоланна. 

Хай образ Божий у душі сія, 

Христова віра множиться з роками, 

Хай Ваше добре й дороге ім’я, 

Як символ миру, буде поміж нами.

Вітаємо з 
1 8 - л і т т я м 
найдорожчо-
го синочка, 
дорогого ону-
ка Романа 
Васильовича 
ДЕПУТАТА з 
с. Товстолуг 
Т е р н о п і л ь -
ського райо-
ну. 

Як деревце

 могутнє виростає з насінини

І як троянда розквітає з молодого 

 пагінця,

Така любов моя до Тебе лине, сину, 

І цій любові меж немає кінця.

Ти є на світі, і ми дуже раді,

Що Господь Тебе веде у світ,

Хай над Тобою дух Святий витає 

І образ Божий у душі сія!

Христова віра множиться у Тебе,

І Ти несеш її у Божий храм.

Ти наш найдорожчий подарунок,

Який Всевишній нам подарував. 

Тобі сьогодні ми бажаєм щиро 

Здоров’я, миру, радості, добра, 

Нехай Господь Тебе благословляє

На довгий вік, на многії літа.

З любов’ю — мама Галя, 
дідусь Іван, бабуся 

Володимира, хрещена мама 
Світлана з сім’єю.

Педагогічний колектив Ігро-
вицької ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Оксану Федорівну 
ГОРБАТЮК.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для Вас — усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

Бажаєм Вам життя прожити

Без сліз, без горя, без біди,

Нехай воно щасливим буде

Сьогодні, завтра і завжди!

Щиро вітаємо з ювілеєм доро-
гу матусю, любу бабусю Марію 
Василівну ЧЕРНЕЦЬКУ.

З ювілеєм Вас вітаєм! 

Щоб стільки ж раз весна цвіла, 

Сьогодні щиро Вам бажаєм

Здоров’я, щастя і тепла. 

Щоб шлях Ваш був такий широкий, 

Щоб мало було перешкод, 

Щоб ювілей справляли сотий, 

Не знали б Ви тяжких турбот! 

Ми щиро Вас поздоровляєм, 

Добра Вам зичимо сповна, 

Багато світлих днів бажаєм

І довгі-довгії літа.

З повагою — чоловік Іван, 
дочка Іванна,  

син Андрій з дружиною 
Наталею, внуки Максим і 

Андрій, свати.

Вітаємо з днем народження 
стоматолога ТРТМО Романа  
Володимировича ДУКАСА, 
медсестер Оксану Володими-
рівну КЛИМ, Любов Володи-
мирівну СУПРУНЕНКО, Ірину 
Стефанівну РОМАНІВ, лікаря 
загальної практики-сімейної ме-
дицини Галину Володимирівну 
КАРПЕНКО, молодших медсес-
тер Олену Василівну ПРУС, 
Ірину Семенівну КУШИК, бар-
мена Олену Юріївну ФРАНІВ, 
інженера з техніки безпеки Ніну 
Григорівну ФЕДУН, медсестру 
Ігровицької АЗПСМ Надію Васи-
лівну КУЗИК.

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив Великоглибочецького 
будинку технічної творчості школя-
ра щиро  вітає із ювілеєм керівни-
ка гуртків інформаційно-
комунікаційних технологій Тараса 
Петровича ШУЛИКА.

Спинити час ніхто не в змозі,

І ліс шумить, і квітне сад,

На Вашім сонячнім порозі

З’явилось мудрих шістдесят.

Ваш ювілей — поважна дата,

Про це нагадувать не слід,

А краще щиро побажати

Здоров’я, щастя, довгих літ.

Хай обминають Вас тривоги, 

Хай Бог дасть щастя на путі, 

Хай світла, радісна дорога 

Щасливо стелиться в житті! 

Вітаємо з 
55-річчям Ве-
ликобірк ів-
ського се-
лищного го-
лову Романа 
Євгеновича 
МАЦЕЛЮХА.

Бажаємо Вам 

щастя і достатку,

Ясного неба, 

сонця і тепла, 

В житті щодень лиш 

                       злагоди й порядку, 

Щоб доля Ваша світлою була. 

В роботі — успіху й терпіння, 

У справах — вічного горіння, 

В сім’ї — любові і добра 

На многії та благії літа!

З повагою — колектив 
Великобірківської селищної 
ради, депутатський корпус, 

виконком.

Ж і н к а -
весна — нази-
ваємо завіду-
ючу клубом  
с. Товстолуг 
Галину Іванів-
ну ДЕПУТАТ, 
адже народи-
лася 1 берез-
ня. Всюди встигає, всьому дає 
лад. Хай доля посилає шановній 
іменинниці лише світлі та радісні 
дні. Хай здоров’я буде міцним, ро-
ки довгими, а вдача веселою.

Нехай рікою щастя ллється, 

В родині гарно все ведеться.

І серце хай не знає болю.

На довгий вік, на світлу долю.

А ще любові щиро зичим,

Здоров’я, квітів і краси,

І літ щасливих до сторіччя,

Усіх гараздів з роси й води.

З повагою — колеги та друзі.

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо директору 
будинку культури с. Забойки Аллі 
Василівні БАЛАКУНЕЦЬ.   

Щиро бажаємо щастя, сімейно-
го благополуччя, успіхів, миру та 
злагоди. Нехай у всіх починаннях 
Вас  супроводжує вдача, розумін-
ня і підтримка з боку рідних, колег 
і однодумців, а непроста робота 
приносить задоволення і творчі 
перемоги. Наснаги, гараздів і до-
вгих щасливих літ!

З повагою — працівники  
відділу культури  

Тернопільської РДА,  
районного  

будинку культури,  
районна організація 

профспілки працівників 
культури.

Колектив ПП “Агрофірма  
“Медобори” вітає з днем наро-
дження диспетчера Богдану  
Володимирівну МРИЧКО.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

Колектив Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітаємо з одружен-
ням заступника директора школи 
з виховної роботи Наталію  
Володимирівну КОСТИК і її чо-
ловіка Сергія Володимировича 
ТИХОГО. 

Добра і радості бажаєм,

Здоров’я Вам на всі літа,

Хай сонце весело Вам сяє

І квітне в серці доброта.

У дні вшанування Героїв Небесної Сотні учні Прошівської ЗОШ І-ІІ ступенів взяли участь у патріотичному 
флешмобі “Вони тримають небо”. Діти 1-4 класів виготовили ангеликів, які символізують чисті душі загиблих, 
а учні 5-9 класів вшанували їх пам’ять поезією, присвяченою Революції Гідності. Завершили флешмоб вико-
нанням пісні-реквієму “Плине кача..” і запаленням свічок пам’яті.

На фото: учні Прошівської ЗОШ І-ІІ ст. із педагогом-організатором Оксаною Михайлівною Дробніцькою.

Оксана ВОЛОШИН, 
педагог-організатор 

Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. 
ім. Володимира Гарматія.

Пісня супроводжує україн-
ський народ протягом усієї 
його історії. У часи розквіту 
та занепаду, під час важких 
випробувань війнами, бід-
ністю, національного гніту 
народна пісня допомагала 
людям. У ній — пам’ять про 
визначних історичних діячів, 
про минуле, щирі почуття. У 
радісні хвилини життя — при 
народженні немовляти, хре-
щенні, весіллі, на будь-яке 
свято — пісня неодмінно лу-
нала, зігріваючи душу та 
підіймаючи настрій. Пісня 
допомагала в праці та в до-
розі. Мабуть, така співуча в 
нас українська душа.

Є давня легенда, пов’язана з 
пісенністю українського народу. 
У ній розповідається про те, що 
Господь обдаровував усі землі 
світу багатствами, тож україн-
ській землі, яка постала перед 

ним останньою, не залишилося 
нічого, окрім народної пісні. Ма-
буть, ця легенда виникла в часи 
великих бід, що випали на долю 
нашого краю. Та пісня, пообіцяв 
Господь, допоможе людям пере-
жити всі лиха та ще й нестиме 
радість та світло.

В українських народних піснях 
живе історія нашого буття. У них 
і кохання, і побутове життя, і пра-
ця, і військова слава. Українські 
пісні надзвичайно мелодійні, щи-
рі та прості. Вони нікого не за-
лишають байдужими. В цьому 
переконалися учні та вчителі на-
шої школи 17 лютого, під час 
проведення пісенного вернісажу 
“Червона калина”, який проходив 
в рамках авторського проекту 
школи “Моя країна — Україна”. 

Цьогоріч ми лише започатку-
вали цей захід, але сподіваємося 
що він стане традиційним. Участь 
взяли всі учні від першого до 
дев’ятого класу. Інтригою була 
сама назва пісні, яку виконував 
клас, майстерність та артистич-
ність її виконання. Діти здивува-
ли присутніх своїм бажанням 
брати участь у вернісажі, бажан-

ням співати. Виступи учасників 
були емоційними. Обов’язковим 
елементом дрес-коду була укра-
їнська хустка.

Лунали не лише українські на-
родні пісні, але й авторські. Пе-
ред виконання пісні учні мали 
можливість почути коротеньку іс-
торію її написання, про автора 
пісні. Відкрили для себе геніаль-
ного Володимира Івасюка, моло-
дого та натхненного композито-
ра Руслана Квінту. У цей день у 
школі лунали “Ти ж мене підма-
нула” у виконанні учнів 3  класу, 
“Білі каштани” — 9-го класу, 
“Чорнобривці” — 4-го, “Їхали ко-
заки”  — 1-го, “Горіла сосна” — 
6-го, “Цвіте терен” — 5-го, “Чом 
ти не прийшов” — 8-го, “Одна 
калина” — 2-го класу.

Учні 7 класу виконали неза-
бутню  “Червону руту”, яку під-
хопив увесь зал, тому однознач-
но вирішили, що саме ця пісня 
стане своєрідною візитівкою на-
шого щорічного пісенного верні-
сажу. Відеоперегляд свята мож-
на побачити на сайті нашої шко-
ли: http://www.zhovtneve-zosh.
te.sch.in.ua/dosvid_roboti/

Шкільний меридіан ●

Пісенний вернісаж 
“Червона калина”

Педагоги Жовтневої ЗОШ І-ІІ ім. Володимира Гарматія (зліва направо) — вчитель хімії  
Ірина Петрів, учителі початкових класів Леся Манза, Ганна Ожга, Оксана Боднарчук-Курик  

з молодшими учнями — учасниками пісенного вернісажу “Червона калина”.


