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Тернопільське районне 
комунальне підприємство 

“Селопроектбудсервіс”
Виготовлення проектів індивідуальних житлових будинків: розробка 

генеральних планів населених пунктів; детальних планів територій, всіх 
видів проектних робіт. Найнижчі ціни в регіоні.

м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 14 
тел: (0352) 53-25-05, (068) 763-30-52, (066) 045-69-37.

  3 стор.

  11 стор.

  12 стор. Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Б
ільше ста років 
постать Тараса 
Шевченка об’єднує 
у к р а ї н ц і в . 

Шевченкове слово закарбу-
валося в глибинах героїчної і 
водночас трагічної історії 
України.

 Воно збагачує духовно, пробу-
джує патріотичні почуття та націо-
нальні ідеали, допомагає творити 
у своїй хаті “і правду, і силу, і во-
лю”. 15 березня цього року в Тер-
нопільському районному будинку 

культури відбувся огляд-конкурс 
читців поезії, присвячений 202-ій 
річниці від дня народження Тараса 
Шевченка, в якому взяли участь 
32 конкурсанти із 17 закладів куль-
тури Тернопільського району. 

За результатами конкурсу в но-
мінації “виконавці-аматори та ама-
торські колективи” нагороди отри-
мали Михайло Хома з Великого 
Глибочка (керівник Роман Винник) 
— гран-прі, Андрій Павлик із Пло-
тичі (керівник Тетяна Заяць) — ди-
плом І ступеня, Ростислав Новіков 
із Петрикова (керівник Надія Ди-
тюк) — диплом ІІ ступеня та Вікто-
рія Коляса з Буцнева (керівник 
Роман Коломієць) — диплом 

ІІІ ступеня. В номінації “мистецька 
надія” журі відзначило Марію, Бог-
дана та Йосипа Каспруків із Чисти-
лова (керівник Надія Ремус), Со-
фію Рудакевич із Драганівки (ке-
рівник Наталія Буцер), Івана Пома-
занського зі Смиківців (керівник 
Надія Осадчук), Людмилу Ханас із 
Романівки (керівник Ольга Сидор), 
Світлану Гоцуляк із Підгороднього 
(керівник Тетяна Лоїк) та Віталія 
Гнатіва з Забойок (керівник Хрис-
тина Болещук). 

У цей день у Тернопільському 
районному будинку культури від-
крили фотовиставку “Розстріляний 
Майдан” київського фотографа, 
члена Національної спілки фото-

художників України Олександра 
Тимошенка, світлини якого допо-
могли знайти зниклих безвісти ак-
тивістів Майдану і захистити в су-
дах гідність загиблих. Перед цим 
виставка побувала в Тернопіль-
ському обласному художньому му-
зеї. “Ми не можемо повернути 
людей, які загинули під час Рево-
люції Гідності, — сказав, презенту-
ючи експозицію директор Терно-
пільського обласного методичного 
центру народної творчості Воло-
димир Сушко, — але ми можемо 
зберегти пам’ять про них”. Пере-
глянути фото Олександра Тимо-
шенка в Тернопільському РБК 
можна до 15 квітня. 

Учасники огляду-конкурсу читців поезії, присвяченого 202-ій річниці від дня народження  
Тараса Шевченка, з в. о. начальника відділу культури Тернопільської РДА Любов’ю Шарган (крайня справа) 

і директором Тернопільського РБК Романом Сушком. 15 березня 2016 року.

“У кращих зразках 
мистецтва” — 

Шевченківські дні  
у Малому Ходачкові.

“Їмо корисне”  
та інше важливе  

у “Здоров’ї”.

Великогаївчани 
були посланцями  
Тернопільщини 
на Донеччині,  

в зоні АТО.

Проектори — для 
покращення якості 
надання освітніх 

послуг.
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Служу Україні! ●

Тернопільський об’єднаний міський 
військовий комісаріат за адресою: 

вул. Тролейбусна, 5, проводить набір 
на контрактну службу чоловіків та жінок віком 
18-60 років. Заробітна плата — від 7000 грн.
 Детальна інформація за тел. (0352) 43-58-19, 

майор Танасов Олександр Васильович, 
тел. (097) 263-48-57.

Оголошення ●

Колектив ПП 
“Агрон” вітає з 
50-річчям офіс-
менеджера Любу 
Мирославівну 
КАРПУ.

В цей дорогий 

          для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля доброю була.

Вітаємо з днем народження 
лаборанта ТРТМО Оксану Бог-
данівну ДРЕВНИЦЬКУ, лікаря-
бактеріолога Людмилу Олек-
сандрівну БОЙКО, медсестер 
Любов Дмитрівну ЯКИМЕЦЬ, 
Галину Володимирівну КОЗАК, 

Надію Михайлівну БРОНЕЦЬ-
КУ, молодших медсестер Ольгу 
Миколаївну МАРХЕВКУ, Ганну 
Миколаївну ЮРІВ, Надію Афа-
насіївну БОБРИК, Наталію Ми-
хайлівну ТЕЛЕНЮК, лікаря за-
гальної практики-сімейної меди-
цини Ларису Петрівну  
ЛАЗУРКО, лікаря загальної 
практики-сімейної медицини Ве-
ликоберезовицької АЗПСМ 
Оксану Богданівну БОБЕЦЬКУ, 
лаборанта Великоберезовицької 
АЗПСМ Тетяну Орестівну  
ЦІЦЮРУ.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

З повагою — колектив 
районного територіального 

медичного об’єднання.

Вітаємо! ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

22 березня цього року голова 
Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації Олек-
сандр Похилий побував із ро-
бочим візитом у військовій 
частині 3002 Західного 
оперативно-територіального 
об’єднання Національної 
гвардії України в місті Терно-
полі, в ході якого ознайомив-
ся з потребами військовос-
лужбовців. 

Військова частина займає пло-
щу близько двох гектарів. За сло-
вами командира 2-го стрілецького 
батальйону, підполковника 
Віктора Шершуна, у військовій час-
тині тривають роботи з покращен-
ня житлово-побутових умов солда-
тів. Облаштовано казарму на кілька 
десятків ліжок, лазню, тренажер-
ний зал, кімнату психологічного 
розвантаження, їдальню, де про-
водиться повноцінне триразове 
харчування. Приміщення військової 
частини, збудоване в 1972 році, 
потребує зовнішнього ремонту, за-
міни вікон і дверей. 

— Розроблена програма спеці-
альної бойової підготовки, — роз-
повідає Віктор Шершун. — Робо-
чий день триває з 8:30 до 17:45, 
враховуючи годину обідньої пере-
рви. Відпрацьовуємо на практиці 
бойові завдання. На дозвіллі від-
відуємо музеї, драмтеатр, пере-
глядаємо патріотичні фільми, бе-
ремо активну участь у спортивних 
заходах. Солдати-контрактники на-
шого батальйону можуть навчати-
ся в Харківській національній ака-
демії Національної гвардії України.

На виконання розпорядження 
голови Тернопільської облдержад-
міністрації від 1 березня 2016 року 
№ 119-од “Про здійснення шеф-
ства над військовими частинами 
області” та розпорядження голови 
Тернопільської ОДА від 15 березня 

2016 року № 144-од “Про внесен-
ня змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 1 берез-
ня 2016 року № 119-од”, найближ-
чим часом Тернопільська райдер-
жадміністрація укладе з військовою 
частиною договір про шефство та 
співробітництво.

— Допомагати військовим — 
наш моральний обов’язок, — за-
значає голова Тернопільської 
райдержадміністрації Олександр 
Похилий. — Воїни мають відчува-
ти підтримку. Контрактна військо-
ва служба — хороша альтернати-
ва мобілізації. Це, перш за все, 
гарантія стабільного грошового і 

соціального забезпечення, віль-
ний вибір місця та умов служби 
на всій території України, можли-
вість зробити кар’єру військово-
го. Контрактники Тернопільського 
району проходять службу в 44-ій 
окремій артилерійській бригаді та 
військовій частині 3002 Західного 
оперативно-територіального 
об’єднання Національної гвардії 
України в Тернополі. Всі, хто ба-
жає служити за контрактом, мо-
жуть отримати інформацію про 
вакантні посади військових час-
тин у Тернопільському 
об’єднаному міському військово-
му комісаріаті.

Тернопільська РДА — 
Національній гвардії

Голова Тернопільської районної державної адміністрації 
Олександр Похилий та командир 2-го стрілецького  

батальйону, підполковник Віктор Шершун на території  
військової частини 3002 Західного оперативно-територіального 

об’єднання Національної гвардії України в місті Тернополі.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Тернопільська обласна рада 
нового скликання відзначи-
ла 100 днів роботи. Резуль-
тати за цей період у понеді-
лок, 21 березня, представив 
журналістам голова Терно-
пільської обласної ради  
Віктор Овчарук. 

Нагадаємо, Віктор Овчарук об-
раний головою Тернопільської об-
ласної ради 8 грудня 2015 року. 
Уродженець Борщівщини, за фа-
хом — лікар. 

— За сто днів новообраної Тер-
нопільської обласної ради VI скли-
кання проведено дві сесії обласної 
ради — 5 пленарних засідань, — 
мовою цифр розпочав звіт Віктор 
Овчарук. — Прийнято 133 рішення. 
Затверджено 10 програм на період 
2016-2020 років. Зокрема, у січні 
цього року обласна рада внесла 
зміни до Програми підтримки вої-
нів АТО та членів сімей загиблих 
під час проведення антитерорис-
тичної операції, — інформував Ві-
ктор Овчарук. — Фінансове забез-
печення виконання заходів програ-
ми збільшено із 6, 3 млн. грн. до 8 
млн. гривень з обласного бюдже-
ту. Рішенням обласної ради цю 
програму доповнено заходами, які 
передбачають надання дітям із сі-
мей учасників АТО, які навчаються 
на платній формі навчання у кому-
нальних навчальних закладах об-
ласної ради, компенсації вартості 
їх навчання за рахунок коштів об-
ласного бюджету. Для цього пе-
редбачається загалом виділити 
477 тисяч гривень. На 2016 рік — 
177 тисяч гривень для компенсації 
навчання восьми дітей.

Обласна рада працює і над тим, 
щоб комунальні аптеки області без-
коштовно видавали ліки учасникам 
АТО — ці витрати будуть компенсу-
ватися з обласного бюджету.

За словами Віктора Овчарука, 
28 мільйонів гривень, може, не 
повністю, але сприятимуть вирі-
шенню проблем довозу дітей до 
шкіл у сільській місцевості, адже 
понад 14 мільйонів спрямовано на 
закупівлю шкільних автобусів — 
100% вартості за рахунок субвен-
ції, а 13 млн. 800 тис. — на умовах 
співфінансування. Зазначимо, два 
автобуси за цією програмою пла-
нують придбати для Тернопіль-
ського району. Ще майже два 
мільйони підуть на придбання, 
зберігання і доставку підручників і 
посібників для учнів загальноос-
вітніх навчальних закладів.

— Обласною радою прийнято 
рішення щодо розподілу залишків 
медичної субвенції, що становить 
близько 50 млн. грн., — сказав Ві-
ктор Овчарук. — Майже 16 млн. 
гривень віддамо на придбання ви-
тратних матеріалів — для лікування 
хворих з нирковою недостатністю 
методом гемодіалізу. На придбан-
ня інсулінів — майже 10 млн. У 
зв’язку з тим, що не відбулися про-
цедури тендерних закупівель пре-
паратів інсулінів фірми “Ново-
Нордікс”, щоб забезпечити хворих 
на цукровий діабет медикамента-
ми, в райони та обласний центр 
краю надійде 770 тисяч.  

За словами голови обласної ра-
ди, 10 лютого ц. р. прийнято рі-
шення про створення хоспісу на 
базі Плотицької протитуберкульоз-
ної лікарні. “Зараз тут ведуться під-
готовчі роботи, — сказав Віктор 
Овчарук. — У травні хоспіс розпо-
чне роботу”.

На поверхах влади ●

100 днів Тернопільської 
обласної ради

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук  
звітував про 100 днів роботи облради. 

14 березня 
цього року відбу-
лося друге пле-
нарне засідання 
третьої сесії Тер-
нопільської район-
ної ради VІІ скли-
кання, яке провів 
голова Тернопіль-
ської районної ра-
ди Андрій Галайко. 
В роботі сесії взяв 
участь голова  
Тернопільської 
райдержадміні-
страції Олександр 
Похилий. На по-
рядку денному бу-
ло два питання: 
про внесення змін 
до районного бю-
джету на 2016 рік 
та про надання 
м а т е р і а л ь н о ї  
допомоги.

Перед розглядом першого пи-
тання голова Тернопільської ра-
йонної ради Андрій Галайко поін-
формував депутатів про те, що в 
2016 році Державним фондом ре-
гіонального розвитку буде надано 
кошти на умовах співфінансування 
на три об’єкти в Тернопільському 
районі. Зокрема, передбачено ре-
конструкцію будівлі колишньої ко-
тельні під народний дім у селі  
Ангелівка (кошторисна вартість — 
449 тис. 793 грн.), капітальний 
ремонт спортивного залу в Анге-
лівській ЗОШ І-ІІІ ст. (кошторисна 
вартість 442 тис. 687 грн.) та ре-
конструкцію даху приміщення  за-
гальноосвітньої школи в с. Поча-
пинці (кошторисна вартість 5 млн. 
998 тис. 566 грн.). Згідно з умова-
ми, відповідно 10% і 15% кошто-
рисної вартості об’єктів складають 
кошти районного бюджету.

З першого питання порядку ден-

ного інформувала начальник фінан-
сового управління Тернопільської 
райдержадміністрації Світлана Мар-
чук. Зокрема, Світлана Миколаївна 
зазначила, що для співфінансуван-
ня зазначених об’єктів обсяг видат-
ків загального фонду районного 
бюджету збільшується за рахунок 
вільного залишку коштів у сумі 133 
тис. 900 грн., які спрямовуються 
Романівській сільській раді на два 
об’єкти в Ангелівці. 449 тис. 892 
грн. на співфінансування рекон-
струкції даху приміщення Почапин-
ської школи спрямовується з видат-
ків у межах обсягів спеціального 
фонду районного бюджету.

Сесія затвердила перелік об’єктів 
на 2016 рік на співфінансування ви-
датків, які будуть проводитися за 
рахунок районного бюджету і вне-
сла відповідні зміни до районного 
бюджету.

З другого питання депутатів ін-
формував голова постійної комісії з 

питань соціально-економічного роз-
витку, фінансів і бюджету та міжбю-
джетних відносин Володимир  
Дзудзило. Розглянувши заяви гро-
мадян, які звернулися до районної 
ради, сесія затвердила рішення про 
надання матеріальної допомоги.

У “різному” депутат від Блоку Пе-
тра Порошенка “Солідарність”  
Володимир Крупніцький акцентував 
увагу депутатів на необхідності до-
кладання максимуму зусиль для по-
шуку можливостей ремонту доріг у 
селах району, в багатьох з яких до-
роги практично зруйновані, і ця 
проблема загострюється. Голова 
Тернопільської РДА Олександр  
Похилий зазначив, що зараз район 
очікує рішення Служби автомобіль-
них доріг у Тернопільській області 
щодо суми коштів, які в цьому році 
Тернопільський район отримає для 
ремонту доріг. Тоді й стануть більш 
зрозумілими можливості вирішення 
цієї проблеми.

Місцеве самоврядування ●

ІІ пленарне засідання ІІІ сесії 
Тернопільської районної ради

Під час пленарного засідання (зліва направо) голова Тернопільської районної  
державної адміністрації Олександр Похилий, голова Тернопільської районної ради 

Андрій Галайко, заступник голови районної ради Микола Михальчишин.
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Згасла зоря  
Миколи Ротмана

Березневі холодні вітри принесли 
сумну звістку — на 62-му році життя піс-
ля короткотривалої хвороби, що стрімко 
прогресувала, завершив свій земний 
шлях заслужений журналіст України, пу-
бліцист, редактор, голова Тернопіль-
ської обласної організації Національної 
спілки журналістів України Микола Яко-
вич Ротман. Журналістська спільнота 
втратила доброго порадника, чесного і 
порядного товариша, організатора, ке-
рівника Тернопільської обласної органі-
зації НСЖУ, яку він очолював з 2002 
року.

Микола Ротман народився 30 травня 
1954 року в селі Велика Клітна, Краси-
лівського району, Хмельницької області 
у сільській українській патріотичній сім’ї. 
У 1979 році закінчив факультет журналістики Львівського державного 
університету ім. Івана Франка. У студентські роки захоплювався схід-
ними єдиноборствами, був переможцем і призером багатьох всеукра-
їнських турнірів, майстром спорту України з карате, спортивним орга-
нізатором факультету журналістики ЛДУ ім. Івана Франка. Творчий 
шлях розпочав на посаді відповідального секретаря хмельницької мо-
лодіжної газети “Корчагінець”. З 1985 року пов’язав свою журналіст-
ську долю з Тернополем. У редакції обласної газети “Вільне життя” 
пройшов шлях від заступника відповідального секретаря до заступни-
ка головного редактора. Деякий час працював у колективі редакції 
газети “Селянська доля”. Найплідніші роки журналістики Миколи Рот-
мана припадають на час, коли працював заступником, а згодом голо-
вним редактором однієї з перших на Україні демократичних газет — 
обласної газети “Свобода”. Колектив “Свободи” Микола Ротман очо-
лював з 1995 по 2005 рік. У 2005 році став засновником і головним 
редактором незалежної газети “Четверта влада”. Три рази поспіль 
журналісти обирали Миколу Яковича головою обласної організації На-
ціональної спілки журналістів України. У 2006 році був нагороджений 
Почесною грамотою НСЖУ “Золота медаль української журналістики”, 
обласною премією ім. Івана Франка в галузі інформаційної діяльності. 
Написав ряд книг на краєзнавчу тематику.

Він творив добро, і пам’ ять про нього залишиться у наших серцях 
і в серцях тих, кому він передав свої знання, багатий життєвий досвід 
і мудрість. Нині в глибокому смутку і скорботі його мама Віра Макарів-
на, сестра Антоніна, син Олександр, дочка Надія. Висловлюємо рід-
ним щирі співчуття. Лебединим пухом хай буде йому земля, а душі — 
вічний спокій.

Колектив редакції газети “Подільське слово”.

Соломія ТКАЧУК.

У вівторок, 22 березня, в Тер-
нопільському прес-клубі від-
булася прес-конференція на 
тему: “Реформування тери-
торіальних органів юстиції та 
системи надання безоплат-
ної правової допомоги, вдо-
сконалення системи он-лайн 
послуг”.

У прес-конференції взяли участь 
начальник управління юстиції в 
Тернопільській області Едуард 
Кольцов, директор Чортківського 
місцевого центру з надання безо-
платної вторинної правової допо-
моги Марія Гамбаль та заступник 
директора Регіонального центру з 
надання безоплатної правової вто-
ринної допомоги Світлана Банду-
ра.   

Як повідомив Едуард Кольцов, в 
Україні розпочали реалізувати ініці-
ативу Мін’юсту щодо розширення 
системи безоплатної правової до-
помоги та відкриття 428 бюро пра-
вової допомоги на території нашої 
держави. Зокрема, зауважив, що 

на Тернопільщині за цією систе-
мою працюють 80 спеціально піді-
браних адвокатів. Відтак, правову 
допомогу зможуть отримати навіть 
ті, кому не дозволяє фінансове 
становище.

У Тернопільській області бюро 
правової допомоги будуть створені 
у всіх районних центрах, як відо-
кремлені структурні підрозділи вже 
існуючих центрів — Тернопільсько-
го, Чортківського та Кременецько-
го. 

Як зазначила Марія Гамбаль, 
створення бюро посилить правову 
спроможність громадян, оскільки 
жителі навіть невеличких містечок і 
сіл зможуть отримати юридичну 
консультацію. 

Скористатися безоплатними  
послугами мають право інваліди, 
пенсіонери, люди з доходом мен-
ше прожиткового мінімуму, учас-
ники АТО та ветерани війни, діти-
сироти, діти, позбавлені батьків-
ського піклування, біженці,  грома-
дяни, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною та інші.

Бюро правової допомоги запра-
цюють вже з 1 липня цього року.

Правову  
допомогу надаватимуть 

безкоштовно

Минулими вихідними агро-
холдинг “МРІЯ” розпочав 
посів ярого ячменю, під який 
загалом відведено 11,3 тис. 
га. Паралельно планують сі-
яти ярий ріпак — близько 
9,5 тис. га.

“Сприятливі погодні умови та по-
вна готовність у плані здійснених 
закупівель дозволили нам розпоча-
ти посівну навіть дещо швидше, ніж 
очікувалось. Ми почали сіяти ярий 
ячмінь і готуємось до посіву ярого 

ріпаку. На черзі картопля, якої за-
планували посадити 2 тис. га”, — 
повідомив операційний директор 
“МРІЇ” Віктор Кухарчук.

У плановій структурі збільшено 
частку посівів соняшнику, який ми-
нулого року “МРІЯ” сіяла вперше. 
Також “МРІЯ” сіятиме кукурудзу, 
сою, сорго на насіння, люцерну і 
силосну кукурудзу для потреб влас-
ного тваринництва компанії. Зага-
лом у цьому році під ярі культури 
агрохолдинг відвів понад 86,5 тис. 
га, що на 35% більше, ніж торік.

Урожай-2016 ●

У “МРІЇ” стартувала 
весняна посівна кампанія

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Наочність — важлива умова 
вдосконалення навчально-
виховного процесу. Унао-
чнити навчальний матеріал 
можна за допомогою тех-
нічних засобів. Нещодавно 
відділ освіти Тернопільської 
РДА придбав за кошти ра-
йонного і обласного бюдже-
тів шість сучасних мульти-
медійних проекторів вартіс-
тю 12,3 тисячі гривень ко-
жен для Великоберезовиць-
кої, Настасівської, Острів-
ської, Великогаївської, 
Мишковицької та Почапин-
ської загальноосвітніх шкіл 
І-ІІІ ступенів. Загалом у Тер-
нопільському районі проек-
торами забезпечено півтора 
десятка шкіл.

— Пріоритетним напрямком 
розвитку освіти в Тернопільсько-
му районі є покращення якості 
надання освітніх послуг, — зазна-
чає голова Тернопільської рай-
держадміністрації Олександр По-
хилий. — З цією метою програ-
мою соціально-економічного 
розвитку Тернопільського району 
на цей рік передбачено ряд за-
ходів. Сприяємо покращенню 
матеріально-технічної бази на-

вчальних закладів. Відвідуємо 
школи, спілкуємося з освітянами, 
вивчаємо їхні потреби, намагає-
мося максимально допомогти у 
вирішенні проблем. Проектори 
спростять роботу педагогів, 

зроблять уроки цікавішими та ін-
формативнішими. Підтримуючи 
роботу навчальних закладів, ми 
підтримуємо дітей, які в майбут-
ньому творитимуть історію нашо-
го краю. 

Проектори — школам  
для покращення 

якості надання освітніх послуг

Голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, начальник відділу освіти 
Тернопільської РДА Василь Цаль, директор Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. Андрій Чернець 

з учнями і педагогами Мишковицької школи. 17 березня 2016 року.

Голова Тернопільської РДА Олександр Похилий 
і начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль 
(праворуч) передають директору Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Галині Щепній мультимедійний проектор.

* Чисельність населення в Тер-
нопільському районі, за оцінкою, 
на 1 січня 2016 р. становила 67335 
осіб, у т. ч. у міських поселеннях 
— 11578 осіб та сільській місце-
вості — 55757 осіб. Упродовж 
2015 р. чисельність населення 
збільшилася на 699 осіб.

* Середньомісячна номінальна 
заробітна плата штатного праців-
ника підприємств, установ, органі-
зацій (з кількістю працюючих 10 
осіб і більше) за 2015 р. становила 
3462 грн. і зросла в порівнянні з 
2014 р. на 30,8%. Станом на 1 лю-
того 2016 р. заборгованості з ви-
плати заробітної плати на підпри-
ємствах Тернопільського району 
зафіксовано не було.

* У січні-грудні 2015 р. підпри-
ємствами та організаціями Терно-
пільського району за рахунок усіх 
джерел фінансування освоєно 
663,7 млн. грн капітальних інвес-
тицій, що становить 18,8% загаль-
нообласного обсягу. 

* Станом на 1 лютого 2016 р. 
загальне поголів’я свиней в сіль-
ськогосподарських підприємствах 
Тернопільського району станови-
ло 76,9 тис. голів (на 22,8% біль-
ше, ніж на 1 лютого 2015 р.), ве-
ликої рогатої худоби — 2,1 тис. 
голів (на 3,9% менше), у т.ч. корів 
— 0,8 тис. голів (на 8,9% менше). 

Сільськогосподарські підпри-
ємства (крім малих) у січні 2016 р. 
реалізували аграрної продукції на 

суму 62,4 млн. грн, що на 9,0% 
більше, ніж у січні 2015 р. Станом 
на 1 лютого 2016 р. на підприєм-
ствах, що здійснюють зберігання 
та переробку зернових культур і в 
сільськогосподарських підприєм-
ствах (крім малих) було в наявнос-
ті 40,7 тис. т зерна, що на 43,7% 
менше проти 1 лютого 2015 р. 

* У 2015 р. підприємствами 
Тернопільського району реалізо-
вано промислової продукції (това-
рів, послуг) на 796,2 млн. грн, що 
становить 6,7% загального обсягу 
реалізованої промислової продук-
ції в області. Реалізація промисло-
вої продукції на одну особу насе-
лення в 2015 р. в районі станови-
ла 11991,3 грн (у 2014 р. — 8333,1 
грн).

* У січні 2016 р. будівельними 
підприємствами Тернопільського 
району виконано будівельних ро-
біт на суму 10,3 млн. грн., що ста-
новить 26,6% загального обсягу в 
області. У 2015 р. в районі при-
йнято в експлуатацію 135652 м2 
загальної площі житла, що в 2,7 
раза перевищує обсяги 2014 р. 

* У січні 2016 р. підприємства-
ми автомобільного транспорту (з 
урахуванням вантажних переве-
зень, виконаних фізичними 
особами-підприємцями) виконано 
вантажооборот у обсязі 4,9 млн. 
ткм та перевезено 13,2 тис. т ван-
тажів, що відповідно на 42,0% та 
8,9% більше, ніж у січні 2015 р. 

Пасажирським транспортом фі-
зичних осіб-підприємців виконано 
пасажирооборот у обсязі 2,6 млн. 
пас. км, що на 2,7% більше, ніж у 
січні 2015 р. та перевезено 138,0 
тис. пасажирів (на 5,5% менше).

* Обсяг експорту товарів Тер-
нопільського району за 2015 р. 
становив 140,3 млн. дол. США, 
імпорту — 137,6 млн. дол. Порів-
няно з 2014 р. експорт зменшився 
на 19,7%, імпорт — на 13,8%. По-
зитивне сальдо зовнішньої торгів-
лі товарами  становило 2,7 млн. 
дол. (у 2014 р. також позитивне 
— 15,1 млн. дол.). Обсяг експорту 
послуг району за 2015 р. становив 
24,6 млн. дол. США, імпорту — 1,4 
млн. дол. Порівняно з 2014 р. екс-
порт зменшився на 27,1%, імпорт 
збільшився на 19,5%. Позитивне 
сальдо зовнішньої торгівлі послу-
гами становило 23,2 млн. дол. (у 
2014 р. також позитивне — 15,1 
млн. дол.).

Обсяг унесених з початку ін-
вестування в економіку Тернопіль-
ського району прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу) 
на 31 грудня 2015 р. становив 
5336,0 тис. дол. США, що на 
13,0% менше обсягів інвестицій 
станом на початок 2015 р., та в 
розрахунку на одну особу склав 
79,9 дол. (в області — 47,0 дол.).
Головне управління статистики 

у Тернопільській області.

Статистична панорама ●

Колектив Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щирі співчуття 
вчителю початкових класів Галині Романівні Похилюк з приводу 
тяжкої і непоправної втрати — смерті батька.
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28 березня
Понеділок 

29 березня
ВіВторок

30 березня
середа

31 березня
ЧетВер

1 кВітня
П’ятниця

2 кВітня
субота

3 кВітня
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.15, 23.45 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.30 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.10 Уряд на зв’язку з громадянами
09.50 Хокей. Чемпiонат України. Фiнал
12.30 Український корт
13.35 Казки Лiрника Сашка
13.45 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
14.40 Спогади
15.25 Т/с “Бiлявка”
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Word on the street
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Свiт
18.50, 22.45 З перших вуст
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
        23.15 ТСН:Телевiзiйна Служба Новин”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30 “Мiняю жiнку-5”
10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-6”
13.55, 14.55 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-2”
20.30 “ЧИСТОNEWS 2016”
21.00 Т/с “Матусi”
22.00 “Грошi”
23.30 “Мiнкульт”
00.00 Х/ф “Пiслязавтра”

інтер
06.05 Д/ф “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 Х/ф “Тариф “Щаслива родина”” (1)
11.10, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
         з Леонiдом Каневським”
13.15, 14.20 “Сiмейний суд”
15.05, 16.15 “Жди меня”
18.05, 19.00 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Запитайте в осенi” (1)
22.50 Т/с “Закоханi жiнки” (2)
00.35 Т/с “I все-таки я кохаю...” (1)

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, 22.30 Оголошення.
          Бюро знахiдок
07.35, 18.45 Мiська рада iнформує
07.40 “Євромакс”
08.10 Вiкно в Америку
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Про нас”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Страйкер”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.00 “Екологiчно чисте життя”
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 “Сiльський календар”
22.35 Х/ф “Коли орел атакує” (2)

ICTV
05.40, 19.20 Надзвичайнi новини
06.35 Факти тижня
08.35 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.00 Труба мiстера Сосиски
11.00 Без гальм
11.25, 13.20 Х/ф “Цар cкорпiонiв-3. 
       Книга мертвих” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20 Х/ф “Цар cкорпiонiв-4. 
        У пошуках влади” (2)
16.40 Х/ф “Мумiя. 
         Гробниця Iмператора Драконiв” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Патрульнi. Цiлодобово
21.25 Т/с “Винищувачi-2” (2)
22.25 “Свобода слова”
01.00 Х/ф “Пiсля судного дня” (2)

стб
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.35 Х/ф “Чудес не буває” (1)
10.40 Х/ф “Джентельмени удачi” (1)
12.15 “Битва екстрасенсiв”
14.20 “Битва екстрасенсiв”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”
22.35 “Детектор брехнi-9”
23.45 “Один за всiх”

ноВий канал
05.57 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.52 Х/ф “Йоко”
09.50 Х/ф “Кiшки проти собак”
11.35 Х/ф “Швидкiсть: Автобус 657” (2)
13.25 Х/ф “Перевiзник: Спадщина” (2)
15.25 Київ вдень i вночi
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор
21.20 Страстi за ревiзором
00.05 Проект Любов

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 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 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
12.40 Т/с “Та, що говорить з привидами” (1)
14.20, 18.00, 21.00 Вiталька
15.35, 20.00 Країна У
17.00 Казки У
17.30 Одного разу пiд Полтавою
19.00 Панянка-селянка
22.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 18.13 Погода. Анонси
10.35 “Назбиране”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Сад. Город. Квiтник”
11.30 “Подорожнi замальовки”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Загубленi у часi”
15.30 “Мамина школа”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Лесь Курбас. Дорога до слави”
17.30 “Просто неба”
17.45 “Mortimer. Inglish Club”
18.30 “Не перший погляд”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Урок... для батькiв”
20.00 “Легенди Запорiжжя”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктивi ТТБ”
21.30 “Нотатки на глобусi”
21.45 “Вони прославили наш край”
22.30 “Чаc країни”

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 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Т/с “Анютине щастя”
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
20.55 Футбол. Футбол. Товариський матч 
        “Україна”-”Уельс”
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Код доступу “Кейптаун” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння” (2)
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. Ювiлейний — 2”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
22.00 Х/ф “Без вiдчуттiв” (2)
23.50 Х/ф “Цiнностi сiмейки Адамсiв” (2)

“нтн”
05.30 Т/с “Холостяки” (2)
09.05 “Кримiнальнi справи”
10.00, 17.15 Т/с “Детективи” (2)
11.30 Х/ф “Пограбування по-iталiйськи” (1)
13.35, 14.20, 21.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк - 6” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.25 Т/с “Морський патруль” (2)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
23.45 Т/с “Банши — 3” (3)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
          21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15 АгроЕра
06.20, 23.45 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25, 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/ф “Фiлiп Петен”
11.25 Чоловiчий клуб. Спорт
12.30 План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Фольк-music
16.10 Путiвник прочанина
16.25 Подорожнi
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
18.50, 22.40 З перших вуст
19.30 ДебатиPRO
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
         09.10 “Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
     23.15 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-6”
13.55, 14.55 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-2”
20.30 “ЧИСТОNEWS 2016”
21.00 Т/с “Матусi”
22.00 “Чотири весiлля-5”
00.00 Х/ф “Володар Iлюзiй”

інтер
06.05, 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)
13.40, 14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.00 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
22.50 Т/с “Закоханi жiнки” (2)
00.30 Т/с “I все-таки я кохаю...” (1)

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 “Сiльський календар”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Музичнi делiкатеси”
12.40 “Лiкарська справа в Українi”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Боги рiчкового свiту”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Європа у фокусi
20.30 “Євромакс”
21.30 “Щоденник для батькiв”
22.35 Х/ф “Фiладельфiйський 
        експеримент” (2)

ICTV
05.15 Т/с “У полi зору-2”. (2)
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.50 Антизомбi
11.55, 13.20 Х/ф “Пiсля судного дня”. (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 22.25 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с “Винищувачi-2” (2)
23.25 Х/ф “Холостяцька вечiрка-2.
        З Вегасу у Бангкок” (2)

стб
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.35 “Битва екстрасенсiв. 
        Чоловiки проти жiнок”
12.50 “МастерШеф-2”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”
00.05 “Один за всiх”

ноВий канал
05.50 М/с “Губка Боб — Прямокутнi
          Штани”
07.07 Т/с “Друзi”
09.55, 21.55 Київ вдень i вночi
10.50 Т/с “Щасливi разом”
18.00 Абзац!
19.00 Серця трьох — 3
23.00 Х/ф “Скринька прокляття” (3)
00.25 Х/ф “Морський пiхотинець” (2)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 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 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
12.40 Т/с “Якось у казцi” (1)
14.20, 18.00, 21.00 Вiталька
15.35, 20.00 Країна У
17.00 Казки У
17.30 Одного разу пiд Полтавою
19.00 Панянка-селянка
22.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Не перший погляд”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 
         18.13 Погода. Анонси
10.35 “В об’єктивi ТТБ”
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 “Нотатки на глобусi”
11.45 “Вони прославили наш край”
14.00 “Лесь Курбас. Дорога до слави”
14.30 “Легенди Запорiжжя”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Просто неба”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Замки Тернопiлля”
17.15 “Мелодiї української душi”
17.30 “Плекайте мову”
17.45 “Mortimer. Inglish Club”
18.30 “Крiзь призму часу”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Будьте здоровi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Назбиране”
21.30 “Європа очима українця”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00, 16.00 Т/с “Адвокат” (2)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.45 Реальна мiстика
12.45 Агенти 
        справедливостi
13.40, 15.30 Х/ф “Везуча” (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Скалолазка” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину 
        Маямi” (2)

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

“нтн”
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: 
         Нью-Йорк - 6” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.25 Т/с “Морський патруль” (2)
23.45 Т/с “Банши - 3” (3)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.15, 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
09.25 Про головне
09.55 Дебати PRO
11.25 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
14.40 Гра долi
15.30 Вiра. Надiя. Любов
16.30 Д/ф “У полонi пристрастi
        Наталiї Долi”
17.10 Т/с “Таксi”
17.55 Хокей. Чемпiонат України. Фiнал
18.40 В ПЕРЕРВI: Новини
20.30 Книга. ua
21.30 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
      16.45, 19.30, 23.15 ТСН: “Телевiзiйна 
       Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
         з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь “
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-6”
13.55, 14.55 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-2”
20.30 “ЧИСТОNEWS 2016”
21.00 Т/с “Матусi”
22.00 “Одруження наослiп-2”
00.00 Х/ф “Шосте чуття”

інтер
06.05, 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)
13.40, 14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
22.50 Т/с “Закоханi жiнки” (2)
00.30 Т/с “I все-таки я кохаю...” (1)

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, 
        22.35 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Європа у фокусi
08.00 “Євромакс”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Гал-клiп”
12.40 “Щоденник для батькiв”
13.00 40 рокiв на сценi. 
        Бенефiс Любовi Iзотової
14.00 Х/ф “Острiв Джорджа”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Формула здоров’я”
21.30 “Музичнi делiкатеси”
22.40 Х/ф “Три дiвчини” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.45 Антизомбi
11.50, 13.20 Х/ф “Холостяцька вечiрка-2. 
         З Вегасу у Бангкок” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.10 Т/с “Код Костянтина” (2)
18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с “Винищувачi-2” (2)
22.25 Т/с “Вiддiл 44” (2)
23.20 Х/ф “Чорна хвиля” (2)

стб
06.00, 16.00 “Все буде добре!”
07.55 “Битва екстрасенсiв. 
         Чоловiки проти жiнок”
10.05 “Битва екстрасенсiв-13”
12.15 “МастерШеф-2”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “МастерШеф Дiти - 5”
00.45 “Один за всiх”

ноВий канал
06.07 М/с “Губка Боб — Прямокутнi 
           Штани”
07.27 Т/с “Друзi”
09.55, 21.55 Київ вдень i вночi
10.45 Т/с “Щасливi разом”
18.00 Абзац!
19.00 Серця трьох - 3
23.00 Х/ф “Хатина в лiсi” (3)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 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 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
12.40 Т/с “Якось у казцi” (1)
14.20, 18.00, 21.00 Вiталька
15.35, 20.00 Країна У
17.00 Казки У
17.30 Одного разу пiд Полтавою
19.00 Панянка-селянка
22.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Подорож гурмана”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 18.13 
        Погода. Анонси
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 “Замки Тернопiлля”
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. Inglish Club”
18.30 “Не перший погляд”
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”
06.00, 16.00 Т/с “Адвокат” (2)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.45 Реальна мiстика
12.45 Агенти справедливостi
13.40, 15.30 Х/ф “Життя пiсля життя” (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Скалолазка” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину Маямi” (2)

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

“нтн”
05.10 Х/ф “Хазяїн тайги” (1)
06.45 Х/ф “Чужi душi” (2)
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: 
           Нью-Йорк - 6” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.25 Т/с “Морський патруль” (2)
23.45 Т/с “Банши - 3” (3)

ут 1
06.00 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.30 Золотий гусак
07.55 Свiт online
08.25 Смакота
09.15 Путiвник прочанина
09.25 Гра долi
09.55 Мистецькi iсторiї
10.15 Спогади
10.50 Твiй дiм
11.35 Д/ф “Смачнi подорожi”
13.35 Д/ф “Штепсель i Тарапунька. 
          Слава — на виснаження”
14.10 Фольк-music
15.35 Дорога до Рiо-2016
16.05 Чоловiчий клуб
16.45 Театральнi сезони
17.20 Т/с “Бiлявка”
21.00 Новини
21.30 Прем’єр-мiнiстр України 
          А. Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.05 Слiдство. Iнфо. Спецвипуск
23.00 Паспорт. Ua
23.15 День Янгола

канал “1+1”
06.00 “Однокласники”
07.00 “Українськi сенсацiї”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00 “Свiт навиворiт-5: Iндонезiя”
12.35 “Одруження наослiп-2”
13.55 “Чотири весiлля-5”
15.05 “Лiга смiху-2”
17.20 Х/ф “Коломбiана”
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 “Голос країни—6”
23.30 “Свiтське життя”
00.30 Х/ф “Дiд лiвого крайнього”

інтер
05.50 “Подробицi”
06.20 Х/ф “Джентльмени удачi” (1)
08.10 “уДачний проект”
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.00 Концерт “Максим Галкiн. 
         Ми знову разом”
13.10 Т/с “Жереб долi”
17.00, 21.40 Т/с “Щасливчик Пашка” (1)
20.00 “Подробицi тижня”
21.30 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”
22.30 Д/ф “Вiцин, якого ми не знали”
23.35 Х/ф “Торкнутися неба” (2)

TV-4
06.00 Х/ф “Все перемагає любов”
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 “Спiвоче деревце”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Погляд зблизька”
14.30 “Формула здоров’я”
16.00 Зустрiч з Наталею Земною
17.00 Вiкно в Америку
17.20 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
18.00 Нашi вiтання
19.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.30 Мiська рада iнформує
19.40 Хiт-парад
21.00 “Гал-клiп”
21.30 Єдина країна
22.10 Х/ф “Тут палять” (2)
23.45 Час-тайм
00.40 Арсен Мiрзоян. Концерт

ICTV
05.40 Факти
06.20 М/с “Муча Луча”
07.00 М/с “Скубi-Ду”
07.55 Х/ф “Життя i неймовiрнi
         пригоди Робiнзона Крузо”
09.45 Зiрка YouTube
11.30 Дивитись усiм!
12.25, 13.00 Без гальм
12.45 Факти. День
13.10 М i Ж
13.30 Труба мiстера Сосиски
14.30 Х/ф “Невдахи” (2)
16.20 Х/ф “Форсаж” (2)
18.35 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф “Подвiйний форсаж” (2)
22.40 Х/ф “Смертельнi перегони-2” (2)
00.35 Х/ф “Смертельнi перегони” (2)

стб
06.00 “Все буде добре!”
07.55 “Холостяк-6”
09.00 “Все буде смачно!”
11.30 “Караоке на Майданi”
12.25 “Україна має талант! Дiти”
15.00, 23.00 “Я соромлюсь свого тiла — 3”
17.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
19.00 “Битва екстрасенсiв”
20.40 “Один за всiх”
21.55 “Детектор брехнi-9”

ноВий канал
05.42 М/с “Дак Доджерс”
07.02 Т/с “Пригоди Мерлiна”
12.40 М/ф “Мадагаскар-2”
14.10 Х/ф “Смертельна зброя” (2)
16.20 Х/ф “Смертельна зброя-2” (2)
18.45 Х/ф “Смертельна зброя-3” (2)
21.00 Х/ф “Смертельна зброя-4” (2)
23.20 Х/ф “13 привидiв” (3)

тет
06.00 М/с “Смiшарики. Новi пригоди” (1)
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)
10.35 М/ф “Воруши ластами — 2. 
         Утеча з раю” (1)
12.10 Х/ф “Моя супермама” (1)
14.00 Любов онлайн
20.00 Країна У
23.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.26, 17.55, 20.58, 22.56 Погода. Анонси
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 “Тернопiль у стилi ретро”
14.00 “Поклик таланту”
15.30 “У країнi гурманiв”
15.50 “Mortimer. Inglish Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Дива цивiлiзацiї”
17.30 “Вивчаємо англiйську разом”
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 “Софiївка. Любов Софiї”
22.35 “Музична весна на Першому”

трк “украЇна”
07.00 Подiї
07.50 Агенти справедливостi
08.50 Т/с “Скалолазка” (2)
16.10, 20.00 Т/с “А снiг кружляє?” (2)
19.00, 06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
19.40 10 хвилин iз Прем’р-мiнiстром України
21.00 Х/ф “Кульбаба”
22.50 Т/с “Не зарiкайся”

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.30 М/ф “Воруши ластами, Семмi” (1)
11.10 Х/ф “У пошуках бурштинової 
         кiмнати” (2)
13.15 “Розсмiши комiка”
14.15 “Орел i Решка. На краю свiту”
18.10 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
19.10 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Тисяча слiв” (2)
22.50 “КВН”

“нтн”
06.20 “Правда життя. Професiї”
07.00 Х/ф “Чарiвний голос Джельсомiно” (1)
09.25 Т/с “Холостяки” (2)
13.10 “Чоловiчий журнал”
14.05 “Розсмiши комiка”
15.50 Х/ф “Бiлий паровоз” (1)
17.20 “Легенди карного розшуку”
19.00 Т/с “Паршивi вiвцi” (2)
23.00 Х/ф “Немислиме” (3)
00.50 Х/ф “Верблюжi павуки” (3)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15 АгроЕра
06.20, 23.45 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25, 23.30 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25 Д/с “Подорожуймо Литвою”
09.55 Д/ф “Спадщина Константинополя:
        грецьке життя у Стамбулi”
10.35 Вiкно в Америку
11.25 Вiйна i мир
12.10 Слiдство. Iнфо
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльми
14.15 Суспiльний унiверситет
14.40 Спогади
15.30 Надвечiр’я. Долi
16.30 Свiтло
17.10 Т/с “Таксi”
17.55 Хокей. Чемпiонат України. Фiнал
18.40 В ПЕРЕРВI: Новини
20.35 Д/ф “Кайпiнськi будинки-привиди”
21.30 Новини. Спорт
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.15 5 баксiв.net
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
     16.45, 19.30, 23.15 ТСН: “Телевiзiйна
          Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
         09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь “
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-6”
13.55, 14.55 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-2”
20.30 “ЧИСТОNEWS 2016”
21.00 Т/с “Матусi”
22.00, 23.30 “Право на владу 2016”
00.30 Х/ф “Червонi вогнi”

інтер
06.05, 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)
13.40, 14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
22.50 Т/с “Закоханi жiнки” (2)
00.30 Т/с “I все-таки я кохаю...” (1)

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 “Формула здоров’я”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Соло”
13.00 40 рокiв на сценi.
         Бенефiс Любовi Iзотової
14.00 Х/ф “Термiнове занурення”
17.30 “Музичнi делiкатеси”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Зустрiч з Наталею Земною
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.35 Х/ф “Комуна” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.55 Антизомбi
12.00, 13.20 Х/ф “Чорна хвиля” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20 Т/с “Слiдчi” (2)
18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Т/с “Винищувачi-2” (2)
22.25 Т/с “Вiддiл 44” (2)
23.20 Х/ф “Вдача Баннена” (3)

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Зiркове життя “
09.40 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”
12.50 “МастерШеф-2”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Я соромлюсь свого тiла-3”
00.10 “Один за всiх”

ноВий канал
06.02 М/с “Губка Боб — Прямокутнi 
        Штани”
07.32 Т/с “Друзi”
10.00, 21.55 Київ вдень i вночi
10.50 Т/с “Щасливi разом”
18.00 Абзац!
19.00 Серця трьох - 3
23.00 Х/ф “13 привидiв” (3)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 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 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
12.40 Т/с “Якось у казцi” (1)
14.20, 18.00, 21.00 Вiталька
15.35, 20.00 Країна У
17.00 Казки У
17.30 Одного разу пiд Полтавою
19.00 Панянка-селянка
22.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Не перший погляд”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13 Погода. Анонси
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 “ПрофStyle”
15.50 “Mortimer. Inglish Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Мандри Великим Лугом”
17.15 “Храми Подiлля”
17.35 “Живi сторiнки”
17.55 “Духовнi скарби
         України”
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”
06.00, 16.00 Т/с “Адвокат” (2)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.45 Реальна мiстика
12.45 Агенти справедливостi
13.40, 15.30 Х/ф “Вальс-бостон”
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить 
         Україна”
21.00 Т/с “Скалолазка” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. 
        Мiсце злочину Маямi” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.00, 00.50 Т/с “90210: 
         Нове поколiння” (2)
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. 
          Ювiлейний-2”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

“нтн”
05.10 Х/ф “Зупинився потяг” (1)
06.50 Х/ф “Тривожна недiля” (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: 
           Нью-Йорк - 6” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.25 Т/с “Морський патруль” (2)
23.45 Т/с “Банши - 3” (3)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
         21.00 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, 23.30 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Територiя закону
08.35 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25 Д/с “Подорожуймо Литвою”
09.55 Д/ф “Нацiональнi парки 
       Хорватiї. Зеленi перлини Адрiатики”
10.35 Д/ф “Кайпiнськi
          будинки-привиди”
11.20 Чоловiчий клуб
11.55 Вересень
12.25 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльми
14.15 Суспiльний унiверситет
14.40 Театральнi сезони
15.30 Вiра. Надiя. Любов
16.30 Д/ф “Штепсель 
        i Тарапунька. Слава - на виснаження”
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
18.45, 22.40 З перших вуст
18.55 Про головне
19.30 Т/с “Мафiоза”
20.30 План на завтра” 
          з Анастасiєю Рiнгiс
21.30 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
    19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок 
з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь “
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-6”
13.55, 14.55 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. 
         Роксолана-2”
20.20 “Розсмiши комiка. Дiти”
22.15 “Свiтське життя”
23.15 Х/ф “Коломбiана”

інтер
06.05, 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)
13.40, 14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.30 Х/ф “Первiсний страх” (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 Зустрiч з Наталею Земною
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40, 20.40 “Лiкарська
         справа в Українi”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Все, чого вона хотiла”
17.30 “Щоденник для батькiв”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ— калейдоскоп подiй
20.10 “Сiльський календар”
21.30 “Сад, город, квiтник”
22.35 Х/ф “Серця чоловiкiв” (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
09.55, 20.20 Антизомбi
12.00, 13.20 Х/ф “Унiверсальний
            солдат-2. Повернення” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.10 Т/с “Прокурори” (2)
18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
21.25 Дизель-шоу
23.15 Х/ф “Стелс” (2)

стб
06.05, 18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
07.55 Х/ф “Здрастуйте Вам!” (2)
10.00 Х/ф “Рiвняння любовi” (2)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
20.00, 22.45 “Холостяк-6”

ноВий канал
05.42 М/с “Губка Боб — Прямокутнi 
          Штани”
06.02, 19.00 Серця трьох — 3
22.05 Київ вдень i вночi
23.05 Проект Любов
00.05 Х/ф “Жорстокi iгри — 2” (2)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 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 Т/с “Вiсiмдесятi” (2)
20.00 М/ф “Альоша Попович 
         i Тугарин Змiй” (2)
21.25 Х/ф “Кохання-зiтхання” (2)
23.25 Х/ф “Няньки” (1)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Живi сторiнки”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 18.13 Погода.
           Анонси
10.35 “Плекайте мову”
10.40 Д/ф “Народний артист 
         М. Яковченко”
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 “Храми Подiлля”
14.00 “Що робити?”
14.55, 18.25 “Гуморинка 
         на хвилинку”
15.15 “Тема дня”
15.30 “Хочу бути...”
15.50 “Mortimer. Inglish Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Вiнтаж”
17.15 “Музеями Тернопiлля”
17.30 “Сад. Город. Квiтник”
18.30 “Не перший погляд”
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”
06.00, 16.00 Т/с “Адвокат” (2)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.45 Реальна мiстика
12.45 Агенти справедливостi
13.40, 15.30 Х/ф “Кульбаба”
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Скалолазка” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. 
         Мiсце злочину Маямi” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння” (2)
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка.
         Ювiлейний-2”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 “КВН”

“нтн”
05.05 Х/ф “Невизначена особа” (1)
06.50 Х/ф “За два кроки вiд “Раю” (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: Нью-Йорк - 6” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.30 Т/с “Морський патруль” (2)
23.45 Т/с “Банши - 3” (3)

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.15 У просторi буття
06.55 АгроЕра. Пiдсумки
07.20 Шеф-кухар країни
07.50 Смакота
08.35 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”
12.30 Д/ф “Юрiй Рибчинський.
         Слова i музика”
13.30 5 баксiв.net
14.45 Чоловiчий клуб. Спорт
15.55 Хокей. Чемпiонат України. Фiнал
18.35 Т/с “Бiлявка”
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.30 Дорога до Рiо-2016
21.55 Переселенцi
22.15 Альтернативна музика
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.15 День Янгола

канал “1+1”
06.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба  
         Новин”
07.00 “Свiтське життя”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00 Т/с “Матусi”
14.00 “Голос країни-6”
16.30 “Вечiрнiй квартал-2016”
18.30 “Розсмiши комiка-7”
20.15 “Українськi сенсацiї”
21.15 “Лiга смiху-2”
23.20 “Розсмiши комiка. Дiти”

інтер
07.40, 20.00 “Подробицi”
08.30 Х/ф “Дежа вю” (1)
10.30 Х/ф “Джентльмени удачi” (1)
12.20 Х/ф “Операцiя “И”
         та iншi пригоди Шурика” (1)
14.20 Х/ф “Торкнутися неба” (2)
16.15 Концерт “Максим Галкiн. 
        Ми знову разом”
18.00, 20.30 Т/с “Жереб долi”
22.25 Х/ф “Малахольна” (2)
00.25 Х/ф “Це я” (1)

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 “Все перемагає любов”
09.00 Час-Tайм
09.30 Зустрiч з Наталею Земною
10.30 Блага звiстка з Рiком Реннером
11.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
11.55, 14.25, 16.55, 20.05 Тернопiльська
           погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Приятель небiжчика”
14.30 Мультфiльми
14.50 Х/ф “Спiвоче деревце”
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 Арсен Мiрзоян. Концерт
21.30 “Євромакс”
22.00 Х/ф “Мумiя — принц Єгипту” (2)
00.10 Час-Тайм

ICTV
05.50 Факти
06.20 М/с “Муча Луча”
07.00 М/с “Скубi-Ду”
07.55 Х/ф “Унiверсальний солдат-2. 
        Повернення” (2)
09.35 Секретний фронт
10.30 Антизомбi
11.30 Патрульнi. Цiлодобово
12.25, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.40 Iнсайдер
14.35 Х/ф “Стелс” (2)
16.50 Лабiринт. Мiстика поряд
17.45 Перший раз за кордоном
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф “Форсаж” (2)
22.05 Х/ф “Смертельнi перегони” (2)
00.05 Х/ф “Армiя темряви” (3)

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на Майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
09.55, 23.25 Т/с “Коли ми вдома” (1)
12.20 “Холостяк-6”
14.55 “МастерШеф Дiти - 5”
19.00 “Україна має талант! Дiти”
21.25 Х/ф “Дiвчата” (1)

ноВий канал
06.12 М/ф “Смертельна битва: 
         Подорож починається”
07.00 М/с “Дак Доджерс”
08.00, 10.40 Ревiзор
13.05 Страстi за ревiзором
15.50 Х/ф “Острiв Нiм”
17.45 М/ф “Роги та копита”
19.15 М/ф “Мадагаскар-2”
21.00 Х/ф “Смертельна зброя” (2)
23.05 Х/ф “Смертельна зброя-2” (2)

тет
06.00 М/с “Смiшарики. Новi пригоди” (1)
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)
10.35, 15.30 М/ф “Червона 
         Шапка проти зла” (1)
11.55 М/ф “Воруши ластами — 2.
         Утеча з раю” (1)
13.35 Х/ф “Моя супермама” (1)
16.50 М/с “Пригоди Котигорошка 
       та його друзiв” (1)
18.00 М/ф “Альоша Попович 
         i Тугарин Змiй” (2)
19.25 Х/ф “Кохання-зiтхання” (2)
21.25 Х/ф “Няньки” (1)
23.15 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 “Музеями Тернопiлля”
11.15 “Сад. Город. Квiтник”
11.30 “Захисник Вiтчизни — рятувальник”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 “Абетка здоров’я”
15.30 “Не перший погляд”
15.50 “Mortimer. Inglish Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Словами малечi про цiкавi речi”
17.15 Д/ф “Таїна Суботова”
17.30 Д/ф “Незавершений
           автопортрет. Георгiй Нарбут”
18.00 “Учнiвський щоденник”
18.30 “Тернопiль у стилi ретро”
18.40 “Думки вголос”
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.30 “На вiдстанi душi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “У країнi гурманiв”
20.35 “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 Єфросинiною
11.00 Х/ф “Життя пiсля життя” (2)
12.50, 15.20 Т/с “Провiнцiйна муза”
17.10, 19.40 Т/с “Назавжди”
21.45 Х/ф “Вальс-бостон”
23.40 Реальна мiстика

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.20, 00.45 Х/ф “Бiбi — маленька
          чарiвниця” (1)
11.20 М/ф “Воруши ластами, Семмi” (1)
13.00 Х/ф “У пошуках бурштинової 
         кiмнати” (2)
15.10 “КВН”
17.10 “Розсмiши комiка”
18.00, 22.00 “Орел i Решка. На краю свiту”
21.00 “Орел i Решка. Шопiнг 2016”
22.50 Х/ф “Король вечiрок-3” (3)

“нтн”
05.35 “Правда життя. Професiї”
06.05 Х/ф “Тривожна недiля” (1)
07.45 Х/ф “Чорний трикутник” (1)
11.30 “Речовий доказ”
13.50 Т/с “Детективи” (2)
16.35 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
19.00 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Бiлий паровоз” (1)
21.00 Х/ф “16 кварталiв” (2)
23.00 “Чоловiчий журнал”
23.50 Х/ф “Патруль часу” (2)

4-13
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Єдина країна ●

Галина ЮРСА.

У Великі Гаї 
Т е р н о п і л ь -
ського району 
прибула де-
легація з се-
ла Гранітне 
Донецької об-
ласті. Якби не 
війна, ці лю-
ди, напевне, 
ніколи б не 
зустр ілися. 
Річ у тім, що 
Гранітне зна-
ходиться у 
зоні активних 
бойових дій. 

Жителі Граніт-
ного, особливо ті, 
що налаштовані 
проукраїнськи, не 
раз допомагали 
нашим бійцям. У 
взаємодопомозі 
довідались одне 
про одного, а за-
одно, про село, 
область, край, де 
народилися та 
проживають. Виявилося, що лю-
ди однієї країни знають більше 
про закордон, ніж про тих, хто 
поряд. Це не єдиний український  
парадокс, про який історики ще 
скажуть своє вагоме слово. А по-
ки що прості люди на рівні сіл 
прагнуть порозумітися, більше 
довідатись про свою ж культуру, 
звичаї, побут. 

Донеччани приїхали на ко-
роткотерміновий відпочинок та 
налагодження стосунків до Ве-
ликих Гаїв, де їх люб’язно при-
йняли, розмістили у приватних 
будинках. Донецьких гостей до 
глибини зворушив той факт, що 
на Заході України так масштаб-
но відзначають день народжен-
ня Тараса Григоровича Шевчен-
ка. Вони прийшли до місцевого 
клубу на урочини Кобзаря. У 
приміщенні, де розмістилася 
Великогаївська центральна бі-
бліотека, оглянули виставку “На 
вічному шляху до Шевченка”, 
яку організувала завідуюча бі-

бліотекою Надія Прийма. Апло-
дували самодіяльним артистам 
з Великих Гаїв — народному хо-
ру під орудою Івана Виспінсько-
го, дитячим колективам “Домі-
сольки” (керівник Марія Ярема), 
“Первоцвіт” (Михайло Качан), 
ведучій Ользі Варварів, читцю 
Богданові Хімію, виконавцю Во-
лодимиру Депутату, усім іншим 
юним танцюристам та співакам, 
які разом з своїми наставника-
ми вклали багато праці, щоб так 
успішно виступити та потішити 
своїх односельчан та гостей з 
села Гранітне Донецької облас-
ті.

Перед великогаївським това-
риством, що зібралося на урочи-
ни, виступив громадський діяч з 
Гранітного пан Ярослав, який 
розповів про ситуацію у при-
фронтовому селі. Про те, що лю-
ди втомилися від війни. Шкода, 
сказав донецький гість, що ми так 
мало знаємо один про одного. 
Такі поїздки донеччан на Західну 
Україну, знайомство з культурою, 

економікою, просто дружні взає-
мини сприятимуть тому, що ми, 
хоч запізно, але відчуємо себе 
народом соборної держави Укра-
їна, незалежно від того, на якій 
мові говоримо чи в якому храмі 
молимось до Всевишнього.

Тепло зустріли присутні моло-
дого бійця восьмого доброволь-
чого батальйону Андрія (“Лем”). 
Цей хлопець ще зовсім юний на 
вигляд, але вже знає гіркоту 
втрат, запах пороху. Андрій на-
голосив, що влітку у Великих Га-
ях проводитимуться юнацькі ви-
школи. Боєць закликав усіх чоло-
віків, хто може тримати зброю, 
стати на захист Вітчизни у цей 
непростий шлях, не їхати за кор-
дон чи ховатися за материні та 
жінчині спідниці. Адже українська 
незалежність та соборність, як 
ніколи, у небезпеці.

Донеччани та представники 
громади Великих Гаїв накресли-
ли плани співпраці. Наступною 
буде поїздка великогаївчан до 
Гранітного.

Донецько-тернопільське 
братання

Під час зустрічі великогаївчан з побратимами з Донеччини голова Тернопільської 
райдержадміністрації Олександр Похилий,  Великогаївський сільський голова 

об’єднаної територіальної громади Олег Кохман, ідеологічний референт
 “Національного Руху Дія” Іван Сута, в. о. старости сіл Скоморохи, Прошова, 

Смолянка Петро Бондзюх, заступник голови РДА Андрій Колісник.

Перед великогаївською громадою виступили боєць “Правого сектора”  
Андрій (“Лем”), житель Гранітного пан Ярослав та Великогаївський сільський 

голова об’єднаної територіальної громади Олег Кохман.

Василь ЗАТОРСЬКИЙ, 
завідувач сектору молоді та 
спорту Тернопільської РДА.

У Почапинській ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів та НВК “Дичківська ЗОШ 
І-ІІ ступенів-ДНЗ” під егідою Тер-
нопільської районної організації 
Товариства Червоного Хреста 
України в рамках акції “Творімо 
милосердя разом” відбулися 
змагання з настільного тенісу в 
залік ХХ спортивних ігор школя-
рів Тернопільського району. 

Серед загальноосвітніх шкіл 
І-ІІІ ступенів призерами стали ко-
манди Почапинської, Мишко-
вицької, Товстолузької та Вели-
коглибочецької шкіл. Серед ЗОШ 

І-ІІ ступенів найкращі результати 
продемонстрували Плотицька, 
Йосипівська, Стегниківська шко-
ли, НВК “Грабовецька ЗОШ І-ІІ 
ст.-ДНЗ”, НВК “Домаморицька 
ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”, НВК “Дичків-
ська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”. Пере-
можці змагань в особистому за-
ліку нагороджені грамотами та 
призами Тернопільської район-
ної організації Товариства Чер-
воного Хреста України. 

— Важливо проводити спор-
тивні змагання серед молоді, — 
зазначила голова Тернопільської 
районної організації Товариства 
Червоного Хреста України Ольга 
Нижник, — адже це забезпечує 
здоров’я нації.

У залік ХХ спортивних 
ігор школярів 

Тернопільського району

Акції ●

Призери змагань із настільного тенісу — школярі Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ст. із наставником Андрієм Чернецьким (праворуч)  

і методистом  Тернопільського РМК Анатолієм Івасюком.

Анонс ●

Відтепер читачі газети  
“Подільське слово” можуть 
оформити передплату нашого 
видання в електронній версії.

Для цього необхідно надісла-
ти на електронну адресу редак-
ції: podilske_slovo@ukr.net  

інформацію про себе (прізвище, 
ім’я, по батькові або назва орга-
нізації чи підприємства, контак-
тний телефон,  вказати електро-
нну адресу для направлення ра-
хунку на оплату вартості перед-
плати електронної версії газети). 
За допомогою мобільного теле-

фону,  комп’ютера чи планшета 
читайте газету в будь-який зруч-
ний для Вас час і в будь-якому 
місці у день її виходу.

Ціна на електронну версію га-
зети “Подільське слово” на 2016 
рік для населення — 61,70 грн., 
для організацій — 73,70 грн.

Передплачуйте газету  
“Подільське слово” в електронній версії

Vivat! ●

Іванна ШИМКО, 
педагог-організатор НВК 
“Домаморицька ЗОШ І-ІІ 

ступенів-ДНЗ”.

Як відомо, талановиті  
діти — талановиті в усьому. 
Діти — наше майбутнє, май-
бутнє нашої держави, на 
них уся надія. 

Розвитком творчих здібностей 
обдарованих дітей займаються 
вчителі НВК “Домаморицька 
ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”. Педаго-
гічні працівники шукають саме 
творчих, креативних і нестан-

дартно мислячих дітей. 
Завдяки любові до дітей вчи-

тель математики та інформатики 
Тетяна Долішна творчим підхо-
дом до уроків зі свого предмету 
добре підготувала ученицю 
9 класу Марію Кореньовську до 
обласної учнівської олімпіади з 
інформаційних технологій. Марія 
посіла І місце на районному етапі 
олімпіади і IV на обласному.

Педагогічний, учнівський і бать-
ківський колективи щиро вітають 
Марічку і Тетяну Петрівну, бажа-
ють не зупинятись на досягнуто-
му, ставити перед собою високі 
цілі та досягати нових вершин.

Наші таланти — 
наша гордість

Учитель математики та інформатики 
НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” Тетяна Долішна

і учениця 9 класу Марія Кореньовська.
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Вітаємо! ●

Брифінг ●

21 березня ви-
повнилося 80 ро-
ків нашій доро-
генькій мамі, ба-
бусі, прабабусі 
Марії Михайлів-
ни ЛОЗІНСЬКІЙ з 
с. Товстолуг Терно-
пільського району. Щи-
ро бажаємо, щоб кожен 
день Вашого життя, матусю, був 
наповнений сонцем, здоров’ям, 
теплом, а віра, надія й любов 
щоб завжди зігрівали Ваше сер-
це. Господнього Вам благосло-
вення.

Зичимо здоров’я від води джерельної,

Багатства — від землі святої, 

Неба голубого, хліба запашного,

Радості від дітей, поваги від людей.

Хай сонце Вам щиро сміється,

Хай все у житті удається,

Хай щастя завжди Вас знаходить,

Здоров’я і радість у хату приходять.

Хай Вас зігріває людська доброта

За все, що зробили за свої літа.

Щоб Ваші стежини стелив дивоцвіт

На многая, многая, многая літ!

З повагою і любов’ю — діти, 
внуки, правнуки.

Вітаємо з 50-річчям Василя Ва-
сильовича БЛАЖЕВСЬКОГО з 
с. Біла Тернопільського району.

Якби в словах була пророча сила,

А в серці чарів полум’я цвіло,

То ми б для Тебе все в житті зробили,

Щоб дня в житті сумного не було.

Достатком хай оселя буде повна,

Нехай скликає рідних і гостей, 

А Ти здоровий і щасливий

Зустрінеш ще столітній ювілей.

Нехай Тебе охороняє Матір Божа

Від злих людей і різних бід,

Ісус Христос нехай здоров’я посилає

На многая і благая літ!

З любов’ю і повагою — 
дружина Жанна, сини Роман і 
Павло, невістка Наталя, онука 

Каролінка, батьки, похресники, 
брат Віктор з сім’єю, друзі і вся 

родина.

З днем народження щиро вітаємо 
завідуючу клубом с. Драганівка На-
талю Михайлівну БУЦЕР та завіду-
ючого клубом с. Івачів Горішній Ярос-
лава Богдановича БОГАТЮКА.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
особистого щастя, яскравих успіхів 
та здійснення найзаповітніших мрій. 
Нехай кожен день буде осяяний ви-
соким злетом душі, а добре само-
почуття і гарний настрій стануть за-
порукою Вашого процвітання. Ми-
ру, злагоди, шани, любові та до-
статку у Вашому домі!
З повагою — працівники відділу 

культури Тернопільської РДА, 
Тернопільського РБК, районна 

організація профспілки 
працівників культури.

Вітаємо з днем народження  
Віктора Васильовича  
БЛАЖЕВСЬКОГО з Тернополя.

Щоб горе дороги до Тебе не знало,

Щастя промінням Тебе осяяло,

Чистої Тобі джерельної води

І ніякої в житті біди.

З любов’ю і повагою — 
дружина Люба, сини 

Володимир і Назар, невістка 
Людмила, батьки, онук 

Владислав, брат Василь з 
сім’єю, друзі і вся родина.

Надсилаємо сердечні вітання з 
нагоди 50-річчя завідуючій клубом 
с. Острів Богданні Теодозіївні  
ХОЄЦЬКІЙ.

Бажаємо міцного здоров’я, духо-
вних і фізичних сил, невичерпної 
життєвої наснаги, тепла і затишку у 
Вашій оселі. Нехай роки залишають 
тільки світлі спогади,  а майбутнє 
дарує  ще багато щасливих літ, спо-
внених радості, добра, надії. 

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського РБК, районна 

організація профспілки 
працівників культури.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

З метою протидії злочинам у 
сфері зовнішньоекономічної 
діяльності та тіньового обігу 
підакцизної продукції Дер-
жавна фіскальна служба 
України продовжила в цьому 
році проведення операцій 
“Рубіж” та “Акциз”. Про це 
під час брифінгу повідомив 
перший заступник начальни-
ка головного управління ДФС 
у Тернопільській області  
Віталій Дума.

За інформацією Віталія Романо-
вича, торік на Тернопільщині спла-
чено близько 205 мільйонів акциз-
ного податку, за січень-лютий цьо-
го року — 32 мільйони гривень. 
“Згідно з нормами Податкового ко-
дексу України, під час імпорту тю-
тюнової сировини сплачується ак-
цизний податок за ставкою 399 
гривень 84 копійки за кілограм, — 
зазначив Віталій Дума. — Співро-
бітники податкової міліції ГУ ДФС 
України в Тернопільській області 
встановили факт ухилення від спла-
ти акцизу в розмірі 26,7 мільйона 

гривень службовими особами під-
приємства, основним видом діяль-
ності якого є виробництво тютюно-
вих виробів. Цьогоріч воно імпор-
тувало 68,7 тонни тютюнової сиро-
вини з Пакистану вартістю 5,6 
мільйона гривень. За цим фактом 
розпочато кримінальне проваджен-
ня, триває досудове розслідуван-
ня. За умисне ухилення від сплати 
податків Кримінальним кодексом 
України передбачена відповідаль-
ність у вигляді штрафу в розмірі від 
255 до 425 тисяч гривень з позбав-
ленням права обіймати певні поса-
ди чи займатися певною діяльністю 
строком до трьох років із конфіска-
цією майна. Суб’єкти господарю-
вання повинні сумлінно сплачувати 
акцизний податок, адже він суттєво 
наповнює місцеві бюджети”.

З початку цього року співробіт-
ники податкової міліції Тернопіль-
щини вилучили з незаконного обі-
гу підакцизних товарів на суму 6 
мільйонів гривень. Завершено 
розслідування та направлено до 
суду 3 кримінальні провадження 
щодо 4 осіб, які займалися неза-
конним виготовленням і реаліза-
цією фальсифікованих підакциз-
них товарів. 

Акцизний податок 
суттєво наповнює 
місцеві бюджети

Перший заступник начальника головного управління 
ДФС у Тернопільській області Віталій Дума (праворуч) 

та началькик відділу кумунікацій ГУ ДФС 
у Тернопільській області Михайло Монастирський.

До джерел ●

Надія МИКОЛАЄНКО, 
завідуюча методично-

бібліографічним відділом 
центральної бібліотеки 

Тернопільського району.

Любомир Стринаглюк є знаною 
людиною на Івано-Франківщині, 
поет, літературознавець, журна-
ліст, засновник мережі книгарень 
духовної літератури “Назарет”, ла-
уреат літературної премії ім. Васи-
ля Стефаника, активний громад-
ський діяч. Пан Любомир прово-
дить зустрічі з молоддю, ділиться 
своїм досвідом та баченням світу. 
Цими березневими днями він  
презентував  у центральній бібліо-
теці Тернопільського району свою 
книгу “Знаки часу. Розпізнаван-
ня”. 

У світі сьогодні багато окуль-
тних талісманів, амулетів та інших 
“штучок”, призначених, нібито, для 
допомоги, порятунку і захисту. На-
справді ж вони притягують біду і 
становлять реальну небезпеку.

В Євангелії немає жодної вка-
зівки носити талісмани. Тому тре-
ба замислитись, для чого різно-
манітні магічні знаки так настирли-
во, так активно сьогодні культиву-
ють. Відповідь на поверхні: для 
того, щоб відвести людину від по-
клоніння розп’ятому Христові, щоб 
знищити християнську віру і на-
кликати прокляття на голови не-
розважливих людей. Вміння розу-
міти і тлумачити “знаки часу” — 
насущна умова виживання у ХХІ 
сторіччі. Книга Любомира Стрина-
глюка “Знаки часу. Розпізнавання” 

практикує деякі символи і знаки. 
Автор цікаво розповів, чому 

описані в книжці знаки, жести, 
амулети, емблеми, речі, якими ми 
себе оточуємо, є небезпечними 
для нас та наших близьких. Для 
того, щоб завадити магії руйнува-
ти своє життя, слід привести його 
у відповідність зі Словом Божим.

Зустріч пройшла у формі діа-
логу, була надзвичайно інформа-
ційно насичена життєвими пора-
дами та історіями. Присутні зрозу-
міли, що захоплення талісманами 
і символами є проблемою сього-
дення, яку не варто ігнорувати. 
Автор подарував свою книгу ра-
йонній бібліотеці, а працівники бі-
бліотек району придбали 12 при-
мірників книг, які запропонують 
своїм користувачам.

Знаки часу

Любомир Стринаглюк — автор книги “Знаки часу. Розпізнавання” 
та (зліва направо) голова профспілкової організації працівників культури Тернопільського 

району, провідний методист центральної бібліотеки Любов Бик, директор 
Чернелево-Руської ЗОШ І ст-дитячого садка Світлана Гоч, директор Тернопільської 
районної централізованої бібліотечної системи Ольга Василюк під час презентації.

Галина ДУДАС.

4 березня за сприяння вчи-
теля історії Мишковицької 
школи Марії Сирник у сіль-
ській бібліотеці-філії 
с. Мишковичі відбулася кон-
ференція на тему “Про за-
сади запобігання і протидії 
корупції”. Учасниками кон-
ференції були учні 10 та 
11 класів Мишковицької 
школи. 

Конференцію розпочала вчи-
тель історії Марія Сирник, яка 

зазначила, що корупція залиша-
ється надзвичайно серйозною 
проблемою для України. Зрос-
тання цього зла “роз’їдає” мо-
ральні засади суспільства, нега-
тивно впливає на правову захи-
щеність громадян, несе загрозу 
безпеці держави, знижує авто-
ритет України на міжнародному 
рівні. Активними учасниками 
конференції були учні 10 класу 
Марія Пастух, Марія Познанська, 
Тетяна Греськів, Неля Гвоздик, 
Марина Славська, Христина 
Остапів та Мар’яна Шуптарська. 
Доповненням до конференції 

стала презентація “Про засади 
запобігання і протидії корупції”, 
яку підготувала завідуюча біблі-
отекою, автор цих рядків. Учас-
ники конференції мали змогу 
переглянути відеофільм “Підко-
рення”. Підвищення ефектив-
ності боротьби з корупцією, на 
наш погляд, потребує вирішення 
цілої низки питань політичного, 
економічного, правового та ор-
ганізаційного характеру. На до-
помогу у використанні матеріалу 
стала мережа Інтернет, яка без-
коштовно працює в Мишковиць-
кій бібліотеці-філії.

Школярі проти корупції
Учасники конференції “Про засади запобігання і протидії корупції” — 

учні 10 та 11 класів Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. у  бібліотеці-філії с. Мишковичі. 
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Стратегії ●

громада
Об’єднана Видання Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

Байківці •Гаї Гречинські•ДуБівці•курники•Лозова•стеГниківці•ШЛяхтинці
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Масив Русанівка с. Байківці.

Контрольна для дорослих  ●

До бюджетів 
о б ’ є д н а н и х  
громад кошти 
д е р ж а в н о ї  
субвенцій на 
розвиток інфра-
структури пере-
раховуватимуть-
ся вже з наступ-
ного місяця. Про 
це повідомила 
заступник ди-
ректора Депар-
таменту з питань 
місцевого само-
врядування та 
територіальної 
організації вла-
ди Мінрегіону Людмила  
Даменцова під час прямого 
ефіру на Українському  
радіо. 

Вона нагадала, що держава у 
цьому році передбачила надання 
субвенції у розмірі 1 млрд гривень 
на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних гро-
мад. Ця субвенція спрямовується 
з державного до місцевих бюдже-
тів об’єднаних територіальних 
громад. Кошти розподілені між 
159 об’єднаними громадами від-
повідно до їхньої площі і чисель-
ності сільського населення. 

— Об’єднані громади гаранто-
вано отримають субвенцію і самі 
вирішать, на які інфраструктурні 
проекти витратять ці кошти. Вони 
можуть спрямувати їх на будівни-
цтво центрів надання адміністра-
тивних послуг, ремонт доріг, шкіл, 
придбання автобусів, пожежних 
автомобілів тощо, — зазначила 
Людмила Даменцова.

Заступник директора Департа-
менту підкреслила, що кошти 
державної субвенції мають бути 
використані максимально ефек-

тивно. Для цього громади повинні 
мати план соціально-економічного 
розвитку з переліком проектів, на 
реалізацію яких вони планують 
витратити ці кошти.

Людмила Даменцова також за-
значила, що процес реалізації 
таких проектів буде публічним та 
прозорим: «Громади не лише що-
місячно звітуватимуть перед Мін-
регіоном, як головним розпоряд-
ником коштів, про хід викорис-
тання коштів, доцільно оприлюд-
нювати і відповідну інформацію у 
відкритому доступі на своїх  
офіційних сайтах». 

Нагадаємо, що 16 березня по-
становою Кабінету Міністрів Укра-
їни було затверджено порядок і 
умови надання субвенцій з  
державного бюджету до місцевих 
бюджетів на формування інфра-
структури об’єднаним громадам. 
Раніше Мінрегіон запропонував 
об’єднаним громадам типову 
структуру плану соціально-
економічного розвитку, необхід-
ного для отримання державної 
субвенції.
За інформацією прес-служби 

Мінрегіону України.

Кожна об’єднана громада 
гарантовано отримає 

кошти державної 
субвенції на розвиток 

інфраструктури 

Щиро і сердечно вітаємо з днем народження 
депутата Байковецької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади, провідного спеціаліста 
фінансово-господарського відділу Байковецької 
сільської ради Любов Михайлівну СКИБЛЮК. 

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов. 

Хай Вас обминають невдачі і грози, 

Хай тільки від радості з’являються сльози, 

Ми Вам посилаєм ці вдячні слова, 

А Бог хай дарує многії літа! 

 З повагою – колектив Байковецької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади.

Від щирого серця вітаємо з днем наро-
дження водія Байковецької сільської ради 
Миколу Степановича ФЕРЕНЦА.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою — колектив Байковецької 
сільської ради.

Вітаємо! ●

Соломія ТКАЧУК. 
Фото автора.

На сесії Байковецької  
сільської ради об’єднаної 
територіальної громади  22 
грудня 2015 року прийнято 
рішення про створення 
Центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді. 
Керівником центру призна-
чено Оксану Ігорівну Яріш.

– Центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді Байко-
вецької сільської ради надає 
соціальні послуги дітям, молоді 
та сім’ям, які опинилися у склад-
них життєвих обставинах, сім’ям 
учасників АТО, – розповіла на-
шому кореспонденту Оксана 
Яріш. – Найважливішим  за-
вданням установи є виявлення 
та облік людей, які потребують 
соціальної та психологічної до-
помоги. На сьогодні повністю 
узагальнено банк даних за кате-
горіями населення Байковець-
кої сільської ради. 

Наразі у Центрі соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Байковецької сільської ради під 
соціальним супроводом пере-
буває 29 сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, 
на соціальному обслуговуванні 
– 36 сімей учасників антитеро-
ристичної операції на сході 
України, які отримують необхід-
ну соціальну та психологічну 
підтримку. На обліку в центрі 
перебуває 49 багатодітних сі-
мей, 26 сімей, у яких вихову-
ються діти-інваліди, три сім’ї, 
які виховують дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського 
піклування, 54 неповні сім’ї. 
Окрім того, на території 
об’єднаної територіальної гро-
мади успішно функціонує при-
йомна сім’я, в якій батьки вихо-
вують трьох рідних та двох при-

йомних дітей.
– Щиро вдячна засновникам 

нашого центру – Байковецькій 
сільській раді, яка забезпечила 
нас усім необхідним для ефек-
тивної роботи: приміщенням,  
меблями, оргтехнікою, створив-
ши оптимальні умови праці, — 
каже Оксана Яріш.

Станом на кінець березня ц. 
р. у центрі працює троє праців-
ників. Зокрема, жителями Бай-
ківців опікується Людмила Ку-
лик, у Галини  Думи під нагля-
дом територія сіл Стегниківці та 
Дубівці.

– Людмила Кулик має чима-
лий досвід роботи у соціальній 
сфері, – розповідає про колег 
Оксана Яріш. – Галина Дума – 
молодий та ініціативний спеціа-
ліст, завжди активна і завзята в 
усіх справах.

За словами керівника центру 

Оксани Яріш, одним із важливих 
напрямків роботи є профілакти-
ка негативних явищ у дитячому 
та молодіжному середовищі, 
правовиховна освіта населення. 
Так, на виконання загальнодер-
жавних, регіональних та місце-
вих програм заплановано ряд 
заходів у населених пунктах 
об’єднаної територіальної гро-
мади. Найближчим часом соці-
альна служба планує провести 
також низку заходів до релігій-
них та державних свят. До Ве-
ликодня члени кризових сімей 
отримають у подарунок так зва-
ні великодні кошики. На вико-
нання заходів у рамках Всеу-
країнської  благодійної акції 
«Серце до серця» центр візьме 
участь у зборі коштів на діа-
гностичне обладнання для Тер-
нопільської  обласної дитячої 
лікарні.

Ти не один 
У Байківцях діє Центр соціальних  
служб для сім’ї, дітей та молоді

Керівник центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
Байковецької сільської ради Оксана Яріш у робочому кабінеті.

“… Діло з грушею скінчи-
лось несподівано. Груша 

всохла, і дві сім’ї помири-
лись. В обох садибах на-

стала мирнота й тиша” 
(Іван Нечуй-Левицький).

Чи помирилися Кайда-
ші? Чи настали мир і 
тиша в оселях братів? 
Переконайтеся на влас-
ні очі під час прем’єри 
вистави “Кайдашева 
сім’я” за мотивами  
однойменного твору 
Івана Нечуя-Левицького 
26 березня о 18 год. в 
клубі села Дубівці. Вхід 
безкоштовний.

Дійові особи та виконавці:
Кайдаш – Ігор Галапуп;
Кайдашиха – Лариса Дольна;
Карпо – Богдан Уніят;
Лаврін – Андрій Ліщинський;

Довбиш – Володимир Білик;
Довбишка – Алла Тарнавська;
Мотря – Оля Турчин;
Мелашка – Надія Галапуп;
Баба Паражка – Галина  

Сеник;
Баба Параска – Галина Дума;
Дівчата: Ольга Ліщинська, Ва-

силина Могильська, Вікторія Ва-
сильчишин, Анастасія Флисник, 
Катерина Волошин;

Діти: Назар Лучкевич, Лілія 
Гнатів, Тетяна Флисник, Дмитро 
Боднарчук.

Режисер вистави “Кайдашева 
сім’я” – організатор творчого 
процесу, генератор ідей поста-
новки Галина Ільків.

П’єса “Кайдашева сім’я” – 
яскраве масове видовище, що 
передає драму та комедійність 
життя українців, одвічну пробле-
му старшого та молодшого по-
колінь, особливо, коли перети-
наються поняття “моє” і “не 
моє”. Сюжет вистави охоплює 
події, що відбулися у великій 
сільській родині Кайдашів. Тут 
сміх лунає крізь сльози і навпа-
ки. Комічні і драматичні ситуації, 
у які потрапляють персонажі, 
взяті з життя.  

Show must go on ●

Театрали Дубівців готують прем’єру 
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“Випадок — псевдонім Господа,  
коли він не хоче підписуватися своїм ім’ям”

Про особливості роботи бу-
динку культури с. Байківці в 
рамках об’єднаної терито-
ріальної громади, про 
участь у депутатській робо-
ті, про сім’ю і цікаве  
дозвілля – наша розмова з 
директором будинку  
культури с. Байківці, депу-
татом Байковецької  
сільської ради Мар’яном 
Гарбузом.

Довідково. Мар’ян Гарбуз хоч 
і є уродженцем села Улашківці 
Чортківського району, дитинство 
і доросле життя прожив у Байків-
цях. У 80-их роках батьки переї-
хали у Байківці. Мама Віра 
Мар’янівна – випускниця  
Чортківського медичного учили-
ща, певний час працювала у  
Байківцях фельдшером, нині жи-
ве у Венеції (Італія). Тато працю-
вав комбайнером у колишньому 
колгоспі в Байківцях. Коли 
Мар’яну Васильовичу виповни-
лося 13 років, батько трагічно 
загинув. Старший брат Михайло 
нині займається будівельною 
справою, живе у Байківцях.

— Мар’яне Васильовичу, 
цьогоріч Ви маєте унікальну 
нагоду – працюєте в новому 
форматі місцевого самовряду-
вання – в об’єднаній територі-
альній громаді. Розкажіть, 
будь ласка, про цей досвід.

— Радикально поки що процес 
роботи будинку культури  
с. Байківці не відрізняється від 
того, який був під час підпоряд-
кування відділу культури Терно-
пільської райдержадміністрації. 
Наразі продовжуємо виконувати 
звичні обов’язки. Нині проводи-
мо ремонтні роботи в будинку 
культури, окремі приміщення бу-
дуть переобладнані під кабінети 
адміністрації сільської ради. 
Впевнений, тенденції розвитку 
культури в рамках Байковецької 
об’єднаної територіальної гро-
мади позитивні. Треба бути гото-
вими, що з покращенням умов 
праці і фінансового становища, 
вочевидь, зростуть і вимоги до 
роботи працівників закладів куль-
тури.

4 квітня цього року мають 
призначити начальника відділу 
культури Байковецької сільської 
ради об’єднаної територіальної 
громади. Плануємо, що на День 
матері, який в Україні прийнято 
відзначати в другу неділю  
травня, у БК с. Байківці проведе-
мо спільні урочистості з усіма за-
кладами культури об’єднаної 
громади. Нам, байківчанам, за-
раз легше, бо маємо порівняно 
хорошу матеріальну базу, в  
інших же клубах та будинках 
культури об’єднаної громади з 
цим вкрай скрутно, треба багато 
грошей на їх бодай мінімальне 
оснащення, не кажучи вже про 
ремонт приміщень. Нещодавно 
передали з будинку культури  
с. Байківці у Шляхтинецький клуб 
більярдний стіл. 

— Яким був шлях Вашого 
приходу на роботу в будинок 
культури?

— Спочатку я не планував 
працювати у сфері культури, 
першу освіту здобув за спеці-
альністю бухгалтера. Деякий 
час працював за фахом у кол-
госпі в Байківцях, але через за-
тримку в зарплаті перейшов 
працювати у будівельну сферу. 
З часом відкрили з старшим 
братом Михайлом власний буді-
вельний бізнес. Коли у будинку 
культури с. Байківці з’явилася 
вакансія директора, сільський 
голова Анатолій Кулик запропо-
нував мені цю роботу. Погодив-
ся. Здобув відповідну освіту. У 
серпні цього року виповниться 
сім років, відколи очолюю Бай-

ковецький будинок культури. 
— Мар’яне Васильовичу, 

Ваші сини беруть приклад з 
батька – тягнуться до мисте-
цтва?

— Скоріше всього, мистецькі 
атрибути ближчі до душі молод-
шому Святославу. Назарова сти-
хія – спорт, зокрема, футбол. Він 
досконало знає імена європей-
ських футболістів, до яких ко-
манд вони входять та які позиції 
посідають в різних рейтингах.

— Знаю, у Вас є дуже цікаве 
хобі – догляд за екзотичними 
породами тварин.

— Тяга до господарки у мене 
проявилася ще в дитинстві. Ма-
буть, це захоплення передалося 
від дідуся Мар’яна, на честь яко-
го мене назвали, у свій час він 
тримав поштових голубів, неймо-
вірно сильних, які могли долати 
далекі дистанції. 

 — На яку, все-таки,  
відстань можуть відлітати  
голуби?

— Одного разу упіймав англій-
ця породи “Дефал” з відповідним 
клеймом — металевим кільцем 
на лапі. Птах, вочевидь, мав до-
летіти в Англію, але чомусь його 
“джі-пі-ес навігатор” вийшов з 
ладу. Він виснажився і впав у 
Байківцях. Найбільше голубів 
збиває з толку погода, адже їхній 
основний орієнтир – сонце. У 
хмарні дні, в дощ чи бурі голуби 
втрачають орієнтацію в просторі.

— Ви пробували надсилати 
повідомлення голубом?

— Ні. Колись, кажуть, голубів 
так використовувала військова 
розвідка. Але в суспільстві існує 
дещо викривлене уявлення про 
“роботу” поштових голубів: не-
можливо, що голуб полетів з по-
відомленням куди йому скажуть, 
голуб може лише повернутися 
додому.

— Птахівництво на Терно-
піллі — досить розвинене яви-
ще.

— У мене є друзі-птаховоди з 

найвіддалені-
ших куточків 
України, які по-
доброму за-
здрять терно-
полянам за 
можливість ши-
роко представ-
ляти своїх пта-
хів та інших 
тварин на по-
в н о ц і н н о м у 
п т а ш и н о м у  
ярмарку. У кож-
ну останню не-
ділю місяця у 
Тернополі, на 
території авто-
ринку на вул. 
Микулинецькій 
в ідбувається 
пташина ви-
ставка. Най-
ближча, до речі, 
27 березня. 

— Мар’яне Васильовичу, ко-
го купили першим у свою  
господарку?

— Близько десяти років тому 
придбав кроленя породи “Бель-
гійський Велетень”, яке коштува-
ло 250 гривень – шалені гроші на 
той час. До прикладу, долар США 
вартував тоді 5 грн. 

— Чим особлива ця порода 
кролів?

— Мені подобається вигляд 
дорослого “Бельгійського Велет-
ня”. Нині дорослий кріль цієї по-
роди коштує від 4 до 5 тисяч 
гривень.

— Як Ви перейшли до пта-
хівництва?

— З часом почав отримувати 
прибуток від продажу тварин, 
деякі породи обмінював. Одного 
року кролів розвелося більше 
сотні голів, було вже поза десять 
різних порід: “Фландер”, “Ні-
мецький Метелик” або “Стро-
кач”, “Каліфорнієць”, “Новозе-
ландець”, “Бургундець”, “Панон”, 
“Шиншила”, “Чеське Срібло”, 
“Полтавське Срібло”, декоратив-
ні кролики. Зараз маю лише 
двох кроликів породи “Червоний 
Новозеландець”. Найдорожча 
порода, яку купував, це “Чеське 
Срібло” – 6 років тому за самця 
заплатив 900 гривень. Розве-
дення кролів – надто непевна 
справа, ці тварини можуть рап-
тово і масово гинути, тоді дуже 
легко можна розчаруватися у ба-
жанні розводити будь-що. Тому 
в один момент вирішив віддати 
перевагу птахам. Зокрема, роз-
вів гусей холмогорської породи, 
які відносяться до породи най-
більш великих – жива маса до-
рослого гусака сягає 8-10 кг, 
гуски 7-8 кг. Гусей холмогор-
ської породи можна відрізнити 

за роговим наростом на лобі 
(“шишка”) та шкірною складкою 
(“гаманець”) під нижньою щеле-
пою. Ці птахи унікальні тим, що 
не мають близнюків, кожна гуска 
має індивідуальні риси. Так, як 
мій старший син знає в обличчя 
всіх футболістів, ми, гусеводи, 
впізнаємо гусей різних власни-
ків. Найбільший клуб гусевод-
ства ставлять власники птахів 
саме холмогорської породи. Ни-
ні у мене 13 гусей-холмогорів.

— У Вашому садку пасуться 
цікаві на вигляд масивні гуси, 
раніше таких ніде не бачи-
ла…

— Це рідкісна і дуже дорога в 
Україні порода гусей – “Тулузи”, 
які створені шляхом відбору гу-
сей з околиці р. Тулузи у Фран-
ції. Крім відбору, їм створювали 
хороші умови годівлі та утриман-
ня. Вони спокійні, благородні. У 
Європі особливо ціниться печін-
ка цих птахів для приготування 
делікатесу “Фуа-гра” кольору 
слонової кості. Я купив пару “ту-
лузів” торік у червні в триденно-
му віці. Ці птахи особливі тим, 
що їх надто важко вивести. Пта-
ховоди дуже тішаться, коли вда-
ється від сім’ї “тулузів” вивести 
бодай одне-два гусеня. На від-
міну від “холмогорів”, гуски-
тулузи не висиджують яйця.

— Яка в Тернополі цінова 
політика на породистих  
гусей?

— В Україні породисті птахи 
коштують значно дорожче, ніж в 
Європі, – у нас зазвичай на 
100% дорожче. 

— А курей екзотичної поро-
ди тримаєте?

— Небагато. Маю лише поро-
ди курей “Паленого Кохінхіна” і  
“Мармурового Кохінхіна”.

— Породисті птахи вибагли-
ві в їжі?

— Ні, їдять усе те ж саме, що 
і звичайні – зерно, траву, кабач-
ки. Однак, для них особливо 
важливим є вакцинування. При-
кро, але зараз є багато підро-
блених препаратів. “Фармацев-
ти” не соромляться підробляти 
ліки навіть для людей, що вже 
говорити про птахів.

— Мар’яне Васильовичу, а 
кого мрієте “поселити” у сво-
їй екзотичній господарці?

— Пару павичів. 
Ще одне захоплення Мар’яна 

Гарбуза – садівництво. На його 
подвір’ї зростають близько трьох 
десятків молодих дерев яблуні, 
персика, груші, сливи, черешні, 
вишні, дбає про виноградник, 
вирощує полуницю. Словом, 
справжній український ґазда. 

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Цікаві зустрічі ●

Мар’ян Гарбуз:  
“Працівникам сфери культури треба 

бути готовими, що з покращенням умов 
праці зростуть і вимоги”

Мар’ян Гарбуз із сином Назаром (перший зліва) та племінником Дмитром  
під час перегляду футбольного матчу на стадіоні м. Тернопіль.

Рідкісна в Україні порода гусей “Тулузи”  
на подвір’ї Мар’яна Гарбуза. 

Директор будинку культури с. Байківці Мар’ян Гарбуз  
з дружиною Зоряною та синами Святославом (4 роки)

і Назаром (8 років). Молода сім’я проживає 
на масиві Русанівка в Байківцях.
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Наші діти  ●

(Семюель Батлер, англійський письменник)

“Життя — це соло на скрипці перед публікою,  
тільки грати вчишся під час виступу”

Фотоінформація ●

Маленька красуня — Софійка Ленько  
із села Шляхтинці Тернопільського району.

Ярослав 
БАЧИНСЬКИЙ.   
Фото автора. 

Випускниця Креме-
нецького медично-
го училища, корін-
на стегниківчанка  
Марія Королюк сто-
їть на варті життя і 
здоров’я односель-
чан уже двадцять 
восьму весну.

Чоловік пані Марії  
Борис Васильович – ни-
ні водій місцевого сіль-
госптовариства “Стег-
никівське”. Обоє наро-
дилися у Стегниківцях, 
у простих і робітних се-
лянських сім’ях, закін-
чили місцеву школу. 
Марія Степанівна ще з 
дитинства мріяла ліку-
вати і допомагати зем-
лякам, тому за першої ж 
нагоди подала документи 
про вступ до найближчо-
го  навчального закладу – в Кре-
менець. Вчилася добре, постійно 
отримувала стипендію. 

Перше місце роботи Марії  
Королюк фельдшерсько-
акушерський пункт с. Стегниківці. 
Теорія теорією, а практику дове-
лося пізнавати щодня й щогодини 
під час викликів до хворих, профі-
лактичних оглядів місцевого насе-
лення, вагітних жінок, породіль, 
новонароджених, і тих, хто пере-
буває на диспансерному обліку. 
Марія Степанівна разом з акушер-
кою ФАПу с. Стегниківці, випус-
кницею Чортківського медичного 
училища Марією Штанкевич нада-
ють першу невідкладну допомогу 
615 особам. Серед них трійко но-
вонароджених у цьому році – На-
стуся Бутрин, Василько Марит, 
Альшахер Ібрагім. На обліку є де-
сять хлопчиків і дівчаток, яким ще 
не виповнилося року, дошкільного 
віку – 46 стегниківчан, а тих, хто 
навчається у школі, – п’ятдесят 
двоє. 

Щирі друзі сільських вартових 
здоров’я – колектив ТОВ “Стегни-
ківське”, завжди готовий допомог-
ти морально і матеріально. 

Серед ветеранів-лікарів у  

Стегниківцях – молодша медична 
сестра, ветеран праці, багатодітна 
мати Ольга Василівна Барабаш. 

Марія Королюк практично не-
має вільного часу, адже тримає 
ще й домашню господарку. У свят-
кові дні до батьківської хати Коро-
люків з Вінницької області приїж-
джає син Тарас з дружиною  
Ганною і дітьми Надійкою та Іль-
ком. Тарас любить милуватися 
краєвидами рідних Стегниковець. 

З чоловіком Павлом у Марії 
Штанкевич два сини – Павло та 
Михайло. 

Ми запитали сільських медпра-
цівників про вподобання. Кажуть, 
люблять поезію Тараса Шевченка, 
Лесі Українки, Василя Симоненка, 
Івана Драча, Володимира Вихру-
ща. Марія Королюк розповіла, що 
особливо їй імпонує поезія Ліни 
Костенко, яка днями відзначила 
86-ий день народження. Із запис-
ника пані Марія процитувала улю-
блені слова, авторства Ліни Кос-
тенко: “Нам треба жити кожним 
днем, не ждать омріяної дати. Го-
ріть сьогоднішнім вогнем, бо потім 
може й не настати”. І це повсякчас 
успішно вдається простим і скром-
ним сільським медикам – двом 
Маріям із Стегниковець.

Сільська медицина ●

На варті здоров’я 
стегниківчан – дві Марії

Завідуюча ФАПом с. Стегниківці  
Марія Королюк.

Нещодавно стартували XXVI сільські спортивні ігри Тернопільського району. Першими  
відбулися змагання з шахів і шашок. У загальнокомандному заліку з шахів перемогу  

відсвяткувала команда Великобірківської селищної ради, колектив Великолуцької сільської 
ради став третім, команда Байковецької об’єднаної територіальної громади виборола  

“срібло”. В особистому заліку серед чоловіків друге місце в байківчанина, бронзового призера 
чемпіонату України з шахів Петра Запорожця (на фото в центрі), серед жінок третю сходинку 

посіла Ніна Осадца (ліворуч). У шашках не знайшлося рівних команді Великої Березовиці,  
другими стали Байківці, третіми — Шляхтинці. “Срібні” нагороди отримали байківчани  

Петро Козуб і Соломія Деревенська. До участі в змаганнях спортсменів готував куратор  
спортивного життя Байковецької об’єднаної територіальної громади  

Руслан Касарда (на фото праворуч). Станом на 24 березня Тернопільський  
район утримує лідерство в XXVI сільських спортивних іграх Тернопільщини.  

Книгозбірня ●

Лариса СТЕФАНИШИН, 
бібліотекар Шляхтинецької 

ЗОШ І-ІІ ст.  
імені О. Г. Барвінського.

 
7 березня цього року на базі 
Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. 
імені О. Г. Барвінського від-
булося засідання школи мо-
лодих бібліотекарів Терно-
пільського району на тему 
“Проведення огляду-конкурсу 
“Живи, книго!”. Адже робота 
з виховання в учнів бережли-
вого і шанобливого ставлен-
ня до книги проходить саме в 
шкільній бібліотеці.

Школа для кожної людини – це 
ті сходи, якими вона піднімається, 
наближаючись до знань, а шкіль-
ний бібліотекар уважний до дитя-
чих проблем, обізнаний із віковою 
психологією, закоханий у книги, 
може вибудувати справжній місток 

у царство пізнання, духовності і 
культури. Бібліотека – книжковий 
океан, а бібліотекар – стерновий 
учнівського вітрильника, поводир в 
освітніх мандрах.

Саме від бібліотеки, як 
інформаційно-культурного цен-
тру, від достатнього рівня її ін-
формування залежить якість 
навчально-виховного процесу і, 
врешті, — успіх учителя та учня. У 
бібліотеці відбувається інтеграція 
всіх видів і форм поширення 
знань, забезпечується єдність ін-
формації, освіти, виховання та 
дозвілля. За висловом Василя 
Сухомлинського, школу немож-
ливо уявити без бібліотеки, як 
народ без імені, без пам’яті, без 
історії; школа – це, перш за все, 
слово, книга і живі людські сто-
сунки.

Найактивніші учні Шляхтинець-
кої школи виступили перед гостя-
ми, розповіли про створення книги 

від найдавніших часів до наших 
днів, а також зіграли театралізова-
ну сценку “Пригоди книжки”. Таким 
чином учні показали, що шкільна 
бібліотека розвиває творчі здібнос-
ті, таланти, пізнавальні інтереси і 
сприяє успішному засвоєнню про-
грам із навчальних предметів.

Учасникам засідання (шкільним 
бібліотекарям НВК “Дичківська 
ЗОШ І-ІІ ст.-дошкільний навчаль-
ний заклад”, НВК “Домаморицька 
ЗОШ І-ІІ ст.-дошкільний навчаль-
ний заклад”, Байковецької та Миш-
ковицької загальноосвітніх шкіл ра-
йону) автор цих рядків презентува-
ла роботу Шляхтинецької шкільної 
бібліотеки.

Методист з бібліотечних фондів 
Тернопільського районного мето-
дичного кабінету Надія Михайлівна 
Савіцька надала методичні реко-
мендації щодо проведення конкур-
су “Живи, книго!” у школі. Прове-
дено обмін досвідом.

Бібліотека –  
книжковий океан

Учасники засідання школи молодих бібліотекарів “Проведення огляду-конкурсу 
 “Живи, книго!” у Шляхтинецькій ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Г. Барвінського, 17 березня 2016 року.
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“Якщо не литимеш на спільний млин,  
твоє зерно лишиться незмеленим”

Шевченкіана ● Талановита молодь ●

Світлана ТКАЧУК,  
завідуюча клубом с. Дубівці.

13 березня у клубі  
с. Дубівці за участю гро-
мадськості та представни-
ків влади відбулися уро-
чистості з нагоди 202-ої 
річниці від дня народжен-
ня Тараса Григоровича 
Шевченка “Кобзар завжди 
з нами”. Бажаючих пере-
глянути мистецьке дійство 
зібралася повна зала.  

Ведучими заходу були Кате-
рина Дума та Ігор Уніят. У кон-
цертній програмі взяли участь 
не лише місцеві аматори сце-
ни, а й гості із сусіднього села 
Лозова — Тетяна Заєць, Тетяна 
Гриньків, Руслан Коростин-

ський, Аліна Миц, Ілона Мель-
ничук, Катерина Логін, які спі-
вали та читали напам’ять тема-
тичні вірші (художній керівник 
— Інна Дозорцева). З мистець-
ким дарунком до односельчан 
звернулися Вікторія Задворна, 
Володимир Дума, Зоряна Іва-
хів, Лілія Волошин, Ірина Ка-
плун, Анастасія Гуцайлюк, 
Христина Лучкевич, Віка  
Пастернак, Оксана Боднарчук, 
Христина Юрків, Катерина Во-
лошин, Назар Лучкевич,  
Святослав Турчин, Микола  
Турчин, Діана Гнатів, Анастасія 
Флисник, Вікторія Васильчи-
шин, Василина Могильська.  
Автор сценарію концерту в  
Дубівцях — автор цих рядків.

На урочистостях з нагоди 
дня народження Тараса  

Шевченка у клубі села Дубівці 
побував Байковецький  
сільський голова об’єднаної те-
риторіальної громади Анатолій 
Кулик. Анатолій Романович по-
дякував нашому мистецькому 
колективу за представлене  
дійство та пообіцяв посприяти 
в оновленні музичної апарату-
ри для клубу. “Тарас Шевченко 
— велична постать України, чо-
ловік, який допоміг українцям 
створити державу, хоч від  
сьогодення його і відділяє два 
століття, — зазначив Анатолій 
Кулик. — І справа не лише в 
його поетичному слові чи ху-
дожньому таланті, це ще й 
українець всією душею. Він жи-
ве у кожній українській родині, 
і завжди повинен бути у серці 
кожного з нас”.

Іменини Кобзаря  
у Дубівцях

Учасники урочистостей з нагоди 202-ої річниці від дня народження 
Тараса Шевченка “Кобзар завжди з нами” на сцені клубу с. Дубівці.

Соломія ТКАЧУК.

Завжди привітна, усміхнена, 
вихована дівчина — саме так 
відгукуються педагоги та  
однокласники про Христину 
Лесюк, ученицю 8 класу 
Шляхтинецької ЗОШ I-II ст. 
ім. О. Барвінського. Школяр-
ка вражає своїми різнобічни-
ми талантами — вправно  
малює і пише вірші.

Хист до малювання батьки  
розгледіли у дівчинки в дитинстві. 

— Пригадую, ще в 2-річному віці 
вона могла увесь день просидіти 
на дивані, не випускаючи з рук 
олівці, — ділиться спогадами мама 
Христини Світлана Ярославівна. — 
Як і всі дівчатка, любила гратися 
ляльками, а потім їх малювала, зо-
бражувала у вигляді принцес, ви-
гадувала їм вбрання і зачіски. 
Доньку неможливо було відірвати 
від улюбленого заняття. 

Коли Христинка закінчила  
четвертий клас, рідні вирішили 
влаштували її на навчання у худож-
ню школу. Адже добре розуміли: 
мати талант — не достатньо, його 
потрібно наполегливо розвивати. 

Ось уже чотири роки дівчина 
навчається в Тернопільській худож-
ній школі імені М. Бойчука. За цей 
час оволоділа азами художнього 
мистецтва, опанувала різні техніки 
малювання. “Здобувши відповідні 
знання, можу краще проявляти  
себе у художніх роботах, — розпо-
віла Христина. —  Найбільше мені 
до вподоби акварельний живопис. 
Акварельні фарби зручні та прості 
у використанні, їх легко наносити 
на папір, швидко сохнуть. Однак, 
це одна з найскладніших технік у 
малюванні. 

Та дівчину не лякають важкі 
шляхи, тим паче, що поруч хоро-
ший і професійний наставник — 
вчитель рисунку, живопису, компо-
зиції Тернопільської художньої 
школи імені М. Бойчука Оксана  
Іванівна Федорчук. 

— Христина — одна з кращих 
учнів класу, її старанність відобра-
жається у кожній роботі, — каже 
Оксана Іванівна. — Їй добре вда-
ється як рисунок, так і живопис. 
Переконана, що, навчаючись у на-
шій школі, вона здобуде вагомий 
багаж знань і реалізує себе у сфе-
рі художнього мистецтва.

У доробку юної художниці понад 
півсотні картин, основна тематика 
яких — натюрморт. Малює вона і 
портрети, які вражають реалістич-
ністю. Кращі роботи Христини  
Лесюк зберігаються у палаці  
культури “Березіль” в Тернополі, а 
також у художній школі, де вона 

навчається.
Окрім мистецьких здібностей, у 

Христини є й інший талант — літе-
ратурний, який проявився у почат-
кових класах. Пише вірші та прозу. 
Каже, що вже зібрала  
необхідний матеріал для написан-
ня п’яти книг у жанрі казки, опові-
дання, автобіографії. 

— Нещодавно у мене з’явилася 
ідея, — поділилися творчими пла-
нами моя співрозмовниця. — Хочу 
написати не зовсім звичайну книгу 
з філософським змістом під на-
звою “Місто підлітків”. Це буде 
розповідь про хлопців та дівчат, які 
опинилися поза увагою суспіль-
ства, але всіляко намагаються  
знайти своє місце у житті. Вони 
опиняються у так званому Місті 
Підлітків, де немає дорослих, де їм 
доводиться самотужки вирішувати 
складні життєві проблеми, будува-
ти майбутнє свого міста таким, у 
якому вони хочуть жити.

На запитання, що бентежить ду-
шу Христини, школярка відповіла: 
“Війна на Сході. Боляче усвідомлю-
вати, що там гинуть наші хлопці. Ці 
трагічні події не можуть залишити 
байдужою жодну людину”. Цим  
подіям Христина Лесюк присвяти-
ла свого вірша:

Десь соловейко 
щебетав 

Десь соловейко щебетав,
Чи, може, то причулось? 
І звук прекрасний там лунав…
Та все пройшло, минулось. 
Пройшли дитячі мрії, 
Лагідні думки. 
Прозорі сльози укривають вії, 
Десь поміж смутком

 дихають садки, 
А десь уже не звуки солов’їні. 
Десь падають гранати, 

 кулемет. 
Хось у теплі висиджується 

з ліні, 
А бідний той солдат 

складає свій намет 
І згадує ті звуки солов’їні. 
Згадує він їх не перший раз, 
А по роках, хвилинах і годинах, 
Та чує тут він спалах враз. 
Встає і бачить, 

як стріляють по долинах. 
Зривається, біжить та відчуває 

шалену силу в грудях, 
Вона неначе промовляє: 
“Згадай любов у рідних

 тих серцях!” 
Він згадує дружину і дитину, 

матір рідную свою, 
Яка ночами колихала сина 
І берегла усю сім’ю. 
Відчувши силу, переможе! 
Повернеться додому. 
І будуть щирі-щирі сльози, 
Присвячені йому одному.

Почуття, втілені 
на папері

Учениця 8 класу Шляхтинецької ЗОШ I-II ст. ім. О. Барвінського, 
талановита художниця, поетеса Христина Лесюк.

Ольга ПЕРКАТА,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

15 березня в Байковецькій 
ЗОШ І-ІІ ст. відбулись уро-
чистості “Вшанування 
Шевченківського слова”. 
Учні вкотре переконалися, 
що поезія Шевченка – це 
вогник, схожий на полум’я 
свічки, що запалює душу 
людини.

Учасники мистецького дійства 
за допомогою пісень, задушевних 
поезій передали глядачам дух та 
атмосферу народних традицій і 
звичаїв, на яких зростав великий 
син великого народу.

Артистизмом, 
ліризмом, глибо-
ким розумінням 
творів Тараса 
Шевченка звору-
шили глядачів юні  
актори Марія  
Гуменна,  Володи-
мир Гуменний, 
Павло Павлюк,  
Тарас Башняк, 
Максим Букартик,  
Роман Савка.

Під час урочис-
тостей лунали та-
кож вірші і пісні у 
виконанні учнів 
2-9 класів. На за-
вершення до при-
сутніх звернулася 

директор Байковецької школи 
Ольга Зіновіївна Пулька, яка на-
голосила на необхідності вивча-
ти, шанувати, берегти і пропагу-
вати слово Тараса Шевченка. 
Ольга Зіновіївна подякувала всім, 
хто долучився до проведення 
урочистого заходу в школі.

Шкільний меридіан  ●

Поезія Шевченка – це вогник, 
схожий на полум’я свічки, 
що запалює душу людини

Семикласниця Марія Гуменна 
та учень 5 класу Володимир 
Гуменний під час сценки про 

дитинство Шевченка у  
світлиці Байковецької школи.

Юні актори-аматори Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. учень 7 класу 
Роман Савка (зліва) та учень 6 класу Максим Букартик.



П’ятниця, 25 березня 2016 року11 Суспільство

Вірш з конверта ●

Героям слава! ● Вітаємо! ●

Олександр ЛІБЕРНИЙ,  
Євген ФІЛЬ,  

учасники поїздки в АТО.

Наприкінці січня газети “По-
дільське слово” і “Свобода” 
повідомляли про поїздку 
вертепу із с. Великі Гаї Тер-
нопільського району в зону 
АТО. 

На адресу цього творчого ко-
лективу під час виступів перед 
вояцтвом Добровольчого Україн-
ського Корпусу (ДУК), воїнами 
Збройних сил України звучали 
оплески та вдячні слова. А не-
вдовзі після повернення вертепу 
додому до командування 5-го 
окремого батальйону ДУКу (ко-
мандир Дмитро Ярош) та Гро-
мадської ради при міськвиконко-
мі Маріупольської міськради, во-
лонтерів, патріотів міста Маріу-
поля і воїнів української армії 
(сектор “М” АТО) надійшли по-
дяки кожному члену творчої гру-
пи цього волонтерського екіпа-
жу, який у січневі дні на Донеччи-
ні (сектор Маріуполя) представ-
ляв Тернопільщину. 

“Дякуємо Вам за те, що приї-
хали заколядувати воїнам на пе-
редовій, підтримати мешканців 
Приазов‘я! Дякуємо за Ваш вне-
сок у національне відродження 
сходу України! Обіцяємо, що Ма-
ріуполь — місто, яке обороняєть-
ся, — буде надійним форпостом 
для всієї України. Ми не здамо-
ся! З Божою і Вашою допомогою 
— звитяжної перемоги нам всім! 
Голова координаційного центру 
патріотичних сил “Новий Маріу-
поль” Марія Подибайло”. Марія з 
Тернопільщини, вона і її колеги з 
волонтерського центру всіляко 
сприяли великогаївчанам.

Контакти великогаївчан із До-
нецьким краєм мають продо-
вження. Нещодавно із прифрон-
тового села Гранітного у Великі 
Гаї прибула делегація, з якою ве-
ликогаївська громада підписала 
угоду про співпрацю. Про це по-
відомив ідеологічний референт 
“Національного Руху Дія”, керів-
ник вертепу Іван Сута.

У пам’ять про цю поїздку за-
лишаться й інші спогади та вра-
ження. Зокрема, у тривожних по-
діях минулого року навколо Ма-
ріуполя, як нам розповідали міс-
цеві мешканці, зіграв неабияку 
антиукраїнську роль колишній 
міський голова цього півмільйон-
ного міста. Складалося так, що 
офіційна українська влада не 
знайшла, а можливо й не шука-
ла, важелів впливу на нього. На 
щастя, управа на нього знайшла-
ся. Це представники ДУКу Дми-
тра Яроша. Зокрема, зустрічався 
з одіозним головою Маріуполя 
комбат 8 ДУКу “Червень” Андрій 
Гергерт. У ході профілактичної 
бесіди голові було пояснено, що 
часи Януковича закінчилися і є 
тільки два виходи — або жертов-
но служити Україні, або піти у 
відставку. Міський голова з розу-
мінням поставився до пропози-
ції, і сьогодні веде себе проукра-
їнськи, принаймні, публічно. Що-
правда, він вже без посади.

У дні, коли великогаївський 
вертеп, очолюваний Іваном  
Сутою, перебував на базі 5-го 
ДУКу, добровольці корпусу  
Яроша звільнили с. Водяне і пе-
редали його у підпорядкування 
офіційним Збройним силам. На 
рахунку ДУК є безліч інших пере-
мог, вищої міри позитивних 
справ. Зокрема, Дмитро Ярош, як 
народний депутат України, на 
своєму виборчому окрузі на Дні-
пропетровщині, який прилягає до 
Донеччини, взяв шефство над бу-
динком престарілих на його ра-
хунку інші благочинні справи.

Тому до болю вражає той факт, 
що у свій час база ДУКу була ото-
чена, фактично перебувала в об-
лозі, а, можливо, й на грані зни-
щення. Ще й досі при виїзді з 
бази збоку лежать багатотонні 

залізобетонні валуни. Вони вико-
ристовувалися для блокування 
ДУКу. Про це нам розповів до-
броволець — герой оборони До-
нецького аеропорту, командир 
роти вогневої підтримки Юрій За-
блоцький. До слова, бойовий ор-
ден йому вручав голова Терно-
пільської ОДА Степан Барна ми-
нулоріч на День Незалежності 
України (життя п. Юрія тісно 
пов’язане з Тернополем — авт.).

Офіційна влада, її ЗМІ не пере-
конали українське суспільство в 
тому, що ДУК давно потрібно ре-
формувати, а бралися його навіть 
знищити. Народ підтримував і 
підтримує ДУК. Він користується 
неймовірною популярністю у на-
селення близьких і неблизьких до 
бази ДУКу регіонів. Особливо по-
важають добровольців за те, що в 
прилеглих лісах, полях і населе-
них пунктах  вони виловлюють 
всяку сепаратистську нечисть і 
передають в ЗСУ. 

Неприємностями відлунюється 
й те, що до втечі Януковича мо-
лодший Янукович-стоматолог під 
патронатом Ахметова у Маріу-
польському краї розставляли свої 
кадри. Є вони тут ще й сьогодні. І 
від них можна чекати як у “Весіллі 
в Малинівці” — заміни пілоток, а 
то й провокативних інформацій у 
донецьких і московських ЗМІ. 
Частково це торкнулося і нас.

Один із місцевих журналістів 
не приховував, що охоче співп-
рацює із російськими ЗМІ, а не 
українськими, бо ті ніколи не 
шкодують платні за вигідну ін-
формацію. Адже у Росії понад 
завдання — компрометувати 
Україну, відвернути її від ЄС, від 
НАТО, від світу. Вже не вийде! 
До речі, 1 березня Дмитро Ярош 
черговий раз побував у Тернопо-

лі, дав прес-конференцію для 
громадськості та журналістів (про 
це також повідомляло “Поділь-
ське слово”), представив “Націо-
нальний рух Дія”, який в народі 
розшифровується як “Держав-
ницька ініціатива Яроша”. А та-
кож повідомив, що ініціативна 
група на чолі з ним готується  
до з‘їзду, який заплановано на 
травень.

Великогаївчани були посланцями  
Тернопільщини на Донеччині, в зоні АТО

Маріуполь: місто, яке обороняється

Доктор політичних наук, професор ТНЕУ Микола Лазарович 
більше року перебуває в зоні АТО добровольцем.

Серед волонтерів та учасників бойових дій у зоні АТО — командир 5-го окремого батальйону 
ДУК Дмитро Ярош (у центрі) та громадський діяч з Тернополя Євген Філь. 

У зоні АТО (зліва направо) журналіст Олександр Ліберний,  
герой оборони Донецького аеропорту, орденоносець Юрій Заблоцький,  

виконавець ролі Степана Бандери у великогаївському вертепі Іван Михайлович.

Михайло ТИМЧУК,  
учитель німецької мови 

Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Важко стало жити, брате,
У рідному краю.
З чого б мені розпочати —
Сам того не знаю.
Де ж то, мій народоньку, 
Ту правду шукати,
Кому слід хвалу віддати, 
А кого карати?
Обіймемось дужим рухом,
Хай втікає кат,
Може, тоді наведемо
В своїй хаті лад!
Мав ти рацію, Тарасе,
У словах пророчих,
І відкрились людям бідним 
І уста, і очі:
Ой, Богдане, Богданочку, 
Нерозумний сину,
Нащо катові під ноги 
Кинув ти Вкраїну?
За кого ж ти розіп’явся,
Христе, сину Божий,
За нас, добрих, чи за слово
Істини… Чи, може,
Що б ми з тебе 
                  насміхались?
Воно ж так і сталось…
А ми світу покажемо, 

як вбивати брата,
Як зрячого осліпити, 
Зле покепкувати,
Як латану свитиночку 
З каліки знімати.
І сокиру поцілуєм 

мерзенного ката,
Як пращурів славних волю
В небуття загнати.
Тож порадь нам, 
                   що робити?
Христа зневажати,
Чи зневаженим самотнім
По світах блукати?
Десь топчемось, 
                     десь пнемося,
Не своє шукаєм,
Як казав один з премудрих:
“Маєм те, що маєм”.
Ой не буде в нас гаразду,
Скоро ще не буде,
Доки нами верховодять
Жидівськії люде,
Отакої, дорогенький, 

діждалися долі,
Отакую, мій братику, 

звоювали волю.
Будем свині пасти в пана,
А донечки в наймах
В латаних сороченятах,
А сини — в кайданах.
Отаке-то воно, брате, 

в нас на Україні
Біда біду тягне.
А до того ж, друге лихо,
Не будь-яке, з нами —
Не даємо собі ради 
З тими москалями.
Підрізала московія 
Шевченкові крила,
України Відродення 
У крові втопила.
Не копай нікому ями, 

бузовіре-кате,
Бо впадеш у неї першим 
Разом із прокляттям!
А не вмерти Україні!
Скажемо всі хвацько,
З нами правда, з нами віра
І слава козацька!
Починати я боявся,

 закінчити мушу,
Його думами й піснями 
Розігрів хоч душу.
І згадаємо Тараса, 
Маєм на те право,
Бо ім’я його величне 
Самим Богом дано!
Хоч у слові, хоч у пісні,
Що ллється рікою,
Молитвою до Господа
Й братньою сльозою!

Думи твої — 
думки мої

(за Тарасом Шевченком)

К о л е к т и в  
Довжанк івської 
ЗОШ І-ІІІ ст. вітає 
з днем народжен-
ня оператора па-
ливної Володи-
мира Миколайо-
вича МАЛАНЮКА.

Нехай щастя буде 

                 у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.
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Треба знати ●

Їмо корисне ●

Людмила ПАЛІДВОР, 
 лікар-епідеміолог 
Теребовлянського 

міжрайонного відділу ДУ 
“Тернопільський обласний 

лабораторний центр 
Держсанепідслужби України”.

Лямбліоз віднесений до 
числа паразитарних захво-
рювань. Поширеність лямб-
ліозу серед дітей, в порів-
нянні з дорослим населен-
ням, перевищує в 5-6 разів. 
В середньому лямбліозні ін-
вазії серед дітей складають 
60-80 %, а у дітей, які від-
відують дитячі заклади? — 
майже 100%. Поширеність 
лямбліозу залежить від ста-
ну харчування, водопоста-
чання і санітарно-гігієнічних 
навичок. Відомо, що для 
розвитку лямбліозу достат-
ньо 10 цист. 

В організмі господаря цисти 
розмножуються у великій кіль-
кості (на 1 см.кв. — до 1 млн і 
більше). Ви не захворієте на 
лямбліоз, якщо запам’ятаєте: 
найпряміший шлях лямблій до 
вашого кишківника — з брудних 
рук до рота.

Особливо ризикують діти, 
оскільки у дворі — традиційному 

місці котячих концертів і вигулу 
собак — не те, що пісок у пісоч-
ниці, а кожен стовпчик і камінчик 
забруднений  цистами кишкових 
паразитів.

Дорослі найчастіше заража-
ються через воду, у тому числі із 
відкритих водойм, і їжу. Йдучи 
працювати на городі, не забудь-
те взяти з собою питну воду, 
якою можна було б не тільки на-
питися, але й помити овочі, фрук-
ти. Фрукти і овочі необхідно ре-
тельно мити. Гній і компост, інші 
органічні добрива роблять “чи-
стоту” городу удаваною.

Від людини до людини збуд-
ник лямбліозу може передава-
тись при рукостисканні, через 
предмети побуту. 

Хворих нема необхідності ізо-
лювати, досить дотримуватись 
санітарно-гігієнічних заходів без-
пеки. Якщо вдома, у школі, у ди-
тячому садку з’явиться такий 
хворий, слід провести дезинфек-
цію дверних ручок, змішувачів у 
ванних кімнатах, туалетах, столів, 
парт, стільців. Лікування, звичай-
но ж, призначить лікар, але про 
харчування потурбуйтесь самі. 
Вам потрібна багата на вітаміни 
дієта: варене м’ясо, кефір, сир, 
капуста, морква, різні фрукти. А 
ось солодке і мучне слід 
обмежити.

Це важливо ●

Якщо дитина  
“підхопила” лямбліоз 

Пісний салат  
з картоплі  
і квашеної  

капусти
Інгредієнти: картопля, зва-

рена в мундирі, — 2-3 шт., ква-
шена капуста — 1 склянка, кон-
сервований горошок — 1 банка, 
олія — 2-3 ст. ложки, гірчиця — 
0,5-1 ч. ложка, зелена цибуля 
за смаком.

Приготування
Картоплю очистіть і наріжте 

кубиками, додайте квашену ка-
пусту без зайвого соку і зеле-
ний консервований горошок. 
Заправте всі інгредієнти, попе-
редньо змішавши олію з гірчи-
цею, перемішайте. Посипте по-
різаною зеленою цибулею.

Салат з пекінської 
капусти  

з кукурудзою
Інгредієнти: капуста пекін-

ська 1 шт., яйця курячі (варені) 
2 шт., кукурудза консервована 
150 г., цибуля зелена, перець 
чорний мелений, олія соняшни-
кова 2 ст. ложки, сіль.

Приготування
Яйця почистити і нарізати 

кубиками, пекінську капусту 
шаткуємо, дрібно ріжемо зеле-
ну цибулю, додаємо кукурудзу. 
Перемішуємо, додавши майо-
нез. 

Салат з пекінської 
капусти з гірчичною 

заправкою
Інгредієнти: капуста пекін-

ська  1 шт., помідор — 1 шт., пе-
рець солодкий 1 шт., бринза 100 
гр., олія оливкова, сіль, перець 
чорний мелений, гірчиця фран-
цузька, базилік сушений, орега-
но сушений, перець чилі.

Приготування
Пекінську капусту нарізати. 

Солодкий перець нарізуємо 
смужками, помідор часточками, 
можна чвертинками — як подо-
бається.  Бринзу — кубиками 
(наріжте бринзу кубиками і об-
валяйте в спеціях та підмари-
нуйте у олії з лимонним соком). 

Заправка: олія оливкова, гір-
чиця французька (або інша ваша 
улюблена), сушений базилік, 
орегано сушений, трохи сушено-
го або свіжого перцю чилі, сіль, 
перець, все ретельно перемішу-
ємо, заправляємо салат.

Ігор ВОЙТОВИЧ,  
в. о. головного лікаря 

Тернопільського 
районного 

територіального 
медичного 

об’єднання.

Україна належить 
до країн, де рівень 
онкологічної захво-
рюваності і смерт-
ності є надзвичайно 
високим. У нашій 
державі рак є при-
чиною 15% смерт-
ності і поступається 
за показниками 
тільки серцево-
судинним захворю-
ванням. За останні 
10 років в Україні відзначаєть-
ся стійке зростання онкологіч-
ної захворюваності. 

З діагнозом онкологічних захво-
рювань у 2006 році в Україні пере-
бувало на обліку 891 772 осіб, у 
2007 — 912 994 особи, у 2008 — 934 
149 осіб, у 2009 — 960 927 осіб, у 
2010 — 988 646 осіб, у 2011 — 1 015 
454 осіб (показник поширеності — 2 
227,0 на 100 тис. населення), у 
2012 — 1 046 314 осіб (показник по-
ширеності — 2791,5 на 100 тис. на-
селення), у 2014 році — 954 126 
осіб. Це відносне зниження через 
виключення даних АР Крим, окупо-
ваних територій Донецької та Лу-
ганської областей.

Онкологічна служба Тернопіль-
ського району у своїй діяльності 
керується районною “Програмою 
боротьби з онкологічними захворю-
ваннями на 2010- 2016 роки”. Ме-
тою програми є підвищення ефек-
тивності заходів з профілактики 
своєчасного виявлення та лікування 
онкологічних захворювань, знижен-
ня смертності, зменшення кількості 
первинних виходів на інвалідність 
внаслідок захворювання на рак, 
створення умов для продовження 
та поліпшення якості життя онколо-
гічних хворих. Програмою визначені 
основні стратегічні напрямки розви-
тку охорони здоров’я, реалізація 
яких підпорядкована єдиній меті — 
збереження здоров’я громадян. 

Злоякісні новоутворення є одні-
єю з найнебезпечніших медико-
біологічних і соціально-економічних 
проблем. Захворюваність і смерт-

ність від раку 
д и н а м і ч н о 
зростають у 
зв’язку з не-
сприятливою 
екологічною 
ситуацією та 
значним ста-
рінням насе-
лення. У Тер-
нопільському 
районному те-
риторіальному 
м е д и ч н о м у 
о б ’ є д н а н н і 
створено та 
впроваджено 
в роботу лі-
карняний та 
популяційний 
к а н ц е р -

реєстр. Виконуються заходи з реа-
лізації Закону України “Про затвер-
дження загальнодержавної програ-
ми боротьби з онкологічними за-
хворюваннями на період до 2016 
року”. Розроблено та впроваджено 
критерії та необхідний об’єм обсте-
жень хворих групи ризику злоякіс-
них та передракових захворювань 
при проведенні щорічної диспансе-
ризації населення відповідно до По-
рядку, затвердженого наказом МОЗ 
України від 27.08.2010 р. № 720.

У 2015 р. в Тернопільському ра-
йоні взято на диспансерний облік 
246 хворих, що більше в порівнянні 
з 2014 р.: було зареєстровано 196 
випадків. Станом на 1 січня 2016 
року на обліку в ТРТМО перебувало 
1423 хворих на онкологію. Захво-
рюваність на злоякісні новоутвори в 
Тернопільському районі зросла з 
247,10 на 100 тис. населення до 
370,1 на 100 тис. населення. Пози-
тивним можна відзначити зменшен-
ня рівня загальної занедбаності з 
22.1% в 2014 р. до 19.8% в 2015 р. 
Занедбаність візуальних форм та-
кож зменшилась від 22.1% в 2014 р. 
до 20.6% у 2015 р. Питома вага ра-
ку молочної залози 3-4 ступеня 
складає два випадки, запущеного 
раку шийки матки у 2015 році не ви-
явлено. Із загальної кількості хворих 
станом на 1 січня 2016 р. — 1423 
— найбільшу питому вагу склада-
ють: онкологічні захворювання шкі-
ри — 327, молочної залози — 167, 
жіночих статевих органів — 277 хво-
рих.

Причиною загальної занедба-
ності є пізнє звернення за медич-

ною допомогою. Відповідно змен-
шується кількість хворих, яким про-
водиться спеціальне лікування. Діа-
гностика онкопатології, крім клініч-
них методів, спирається на лабора-
торну (визначення онкомаркерів), 
УЗД-діагностику, ЕГДС, мамогра-
фію. ТРТМО в повному обсязі і без-
коштовно забезпечує онкологічних 
хворих паліативним і симптоматич-
ним лікуванням як амбулаторно, так 
і в умовах стаціонарів.

У 2015 році бюджетом на вико-
нання програми боротьби з онко-
логічними захворюваннями виділе-
но 300 тис. 800 грн., що більше в 
порівнянні з 2014 роком (295 тис. 
300 грн.). Збільшення пов’язане з 
різким збільшенням вартості нар-
котичних анальгетиків. Для прикла-
ду, ампула промедолу зараз вартує 
в межах 70 грн.  

Ефективність лікування онколо-
гічного хворого в першу чергу за-
лежить від своєчасної діагностики 
захворювання. При задавнених 
стадіях ефективність лікування є на 
порядок нижчою, ніж на ранніх ста-
діях захворювання, а його вартість 
у сотні разів більшою. Ставлення 
населення до онкологічного захво-
рювання як до фатального, недо-
статня обізнаність з методами ран-
ньої діагностики та ефективного 
лікування разом з прихованим пе-
ребігом захворювання приводять 
до пізнього звернення хворих за 
медичною допомогою.

Ситуація з ранньою діагности-
кою злоякісних пухлин погіршують-
ся відсутністю системи обов’язкових 
безкоштовних профілактичних огля-
дів та загальної диспансеризації на-
селення. Онкопрофогляди прово-
дяться медичними закладами, як 
правило, при зверненні хворих з 
приводу інших захворювань. На 
сьогодні відсутня ефективна моти-
вація для активного проведення 
онкопрофоглядів та диспансерного 
спостереження за передпухлинною 
патологією як у населення, так і у 
роботодавців. Це, зокрема, обумов-
лено відсутністю законодавчого 
врегулювання відповідальності ро-
ботодавців за здоров’я своїх пра-
цівників.

Цими ж причинами, разом з не-
достатнім фінансуванням, обмеже-
ний і розвиток скринінгових про-
грам, які спрямовані на ранню діа-
гностику найбільш розповсюджених 
форм онкологічних захворювань.

Онкологія: ефективність лікування 
залежить від своєчасної діагностики

Радить лікар ●

Василь КІНАХ, 
лікар-фтизіатр 

Тернопільського 
районного 

територіального 
медичного 

об’єднання.

24 березня 1882 
року видатний ні-
мецький вчений 
Роберт Кох від-
крив збудник ту-
беркульозу — мікробартерії 
туберкульоз. З цього часу по-
чалася боротьба проти важкої 
хвороби людства.

Туберкульоз є однією з націо-
нальних проблем України. Щороку в 
Україні виявляють близько 21 тисячі 
хворих, з них 600-650 дітей. Зде-
більшого зараз у рік в нашій країні 
помирає від туберкульозу близько 8 
тисяч осіб. 

Джерелом туберкульозної інфек-
ції є люди, або ж тварини, хворі на 
туберкульоз. Хворий виділяє збуд-
ника в навколишнє середовище з 
харковинням, слиною, сечею. Хво-
рий із відкритою формою туберку-
льозу за рік в середньому заражає 
15 людей, а це нові хворі, які в свою 
чергу заражають нових і так далі. До 
організму здорових людей збудни-
ки потрапляють переважно через 
повітря з часточками слини, які ви-
діляє хворий при кашлі, або ж роз-
мові. Збудник туберкульозу може 
передаватись, може переноситись 
вітром на значні відстані. Є інші 
шляхи зараження — предмети хво-

рого, забруднені харкотин-
ням, слиною з туберкульоз-
ними паличками (рушники, 
постільна білизна, носович-
ки, книги), які можуть стати 
небезпечними.

При поцілунках, рукопо-
тисканні, докурюванні чу-
жих цигарок збудник може 
потрапляти в організм лю-
дини і викликати хворобу. 
Зараження може відбутися 
через продукти харчування 

від хворих на туберкульоз тварин. 
Особливу небезпеку в цьому віді-
грають хворі на туберкульоз коро-
ви. Щоб захворіти, одного інфіку-
вання збудником замало, бо хворо-
ба розвивається лише в тих випад-
ках, коли в інфікованих людей зни-
жений імунітет. До причин, які зни-
жують імунітет організму, відносять-
ся шкідливі звички, погане харчу-
вання. Хвороба нерідко починається 
в результаті перенапруження нер-
вової системи, або сильних нерво-
вих потрясінь.

Туберкульоз, як будь-яке захво-
рювання, добре лікується на ранніх 
стадіях. Тому важливе значення має 
флюорографічне обстеження. Дітям 
з метою ранньої діагностики про-
водиться проба манту.

Важливе значення має щеплен-
ня проти туберкульозу. Якщо у 
щеплених туберкульоз виникає, то 
він уповільнюється і є в менших 
проявах. Щеплення від туберку-
льозу проводять на 3-5 день після 
народження, а повторне щеплення 
у 7 років. Перед щепленням дити-
ну обов’язково має оглянути лікар 

і дати дозвіл на щеплення з запи-
сом про це у медичній картці. Зна-
чну роль у попередженні захворю-
вання на туберкульоз серед здо-
рових людей відіграє хіміопрофі-
лактика. Це призначення протиту-
беркульозних препаратів здоро-
вим людям, щоб вони не захворіли 
на туберкульоз. Призначається хі-
міопрофілактика дітям з позитив-
ними пробами манту, а також осо-
бам, які мають тісний контакт з 
хворими на туберкульоз.

Важливо нагадати всім вагітним 
жінкам про те, що до початку поло-
гів вони повинні в жіночу консульта-
цію принести довідку про склад 
сім’ї і родини, з якими проживають, 
завірену сільською радою та медич-
ними працівниками села. Всі ці осо-
би повинні пройти флюорографічне 
обстеження. Новонароджену дити-
ну повинні виписувати з полового 
будинку в здорову сім’ю. Це і є по-
передження туберкульозу в раньо-
му дитячому віці. 

Кожна людина один раз в рік по-
винна пройти медичний огляд, як-
що вона шанує своє здоров’я і 
здоров’я своїх близьких і рідних. 
Будь-які захворювання краще ліку-
вати на ранніх стадіях, ніж коли во-
ни в занедбаному стані. Важливу 
роль має роз’яснення населенню 
необхідності проходження медич-
них оглядів і інформування про не-
безпечні хвороби організаціями То-
вариства Червоного Хреста. Лише 
спільними силами здолаємо хворо-
бу віку, але в першу чергу про своє 
здоров’я повинен дбати кожен член 
суспільства. 

Туберкульоз і його 
профілактика

* Тривалість сну за-
лежить від віку людини: 
до 18 років людина по-
винна спати не менше 
10 годин, у віці від 19 і 
до 55 років — 8 годин, а 
після 55 років достатньо 
спати лише 6 годин.

* Уві сні чоловіки ба-
чать переважно інших 
чоловіків. Жінки бачать 
чоловіків і жінок порівну.

* У сні можна побачи-
ти лише тих людей, яких 
бачили раніше, при цьо-
му нам можуть насни-
тись навіть ті, кого ми 
вже забули.

* 12% людей бачать тільки 
чорно-білі сни.

* Найкраща поза для сну — на 
животі. Як стверджують науковці, 
так можна заснути швидше.

* Фахівці з Тибету вважають, 
що сон на лівому боці продовжує 
життя.

* Кожна четверта пара у світі 
спить порізну.

* Без сну людина може про-
жити 10 днів. До прикладу, без 
їжі можна жити 14 днів.

* Через 5 хвилин після пробу-
дження людина забуває 50% 
свого сну, через 10 хвилин — 
90%.

Цікаво ●

Про сон
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ПРОДАМ
* запчастини до трактора 

Т-74 та автомобіля ГАЗ-69. Тел. 
(096) 403-73-40.

* новий котел на тверде  
паливо та газ КЧМ. Ціна дого-
вірна. Тел. (067) 388-59-46.

* кормовий буряк. Ціна  
договірна, можливий обмін. 
Тел. (067) 388-59-46.

* земельну ділянку під за-
будову за 10 км від Тернопо-
ля. Ціна договірна. Тел.: 
(097) 229-43-58, (098) 804-
63-42.

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

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

* мотоблоки нові (потуж-
ністю від 4 до 15 к. с.), трак-
тори (від 12 к. с.), мототрак-
тори, двигуни різних потуж-
ностей, навісне обладнання. 

Гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете дешев-
ше — 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: мо-

торист, автослюсар з ремонту 
легкових автомобілів і бусів, ме-
неджер. Тел.: 51-00-97, (067) 
700-55-02.

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

ПОСЛУГИ
* СТО “Спектр” (м. Терно-

піль, вул. 15 квітня, 44) пропо-
нує рихтовку, антикорозійну об-
робку автомобілів, зварювальні 
роботи: днища, порогів, лонже-
ронів.  Тел.: 067-700-55-02, 51-
00-97.

* покраска л/а та окремих 
елементів, підбір фарб, поліру-
вання, воскування, передпро-
дажна підготовка. Тел.: (096) 
679-20-10, 067-700-55-02.

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 

вул. 15 квітня, 44) ремонтує 
двигуни, коробки передач, хо-
дову частину, гальмівну систе-
му, систему охолодження, па-
ливної і вихлопної систем лег-
кових і бусів.  Тел.: (067) 700-

55-02, 51-00-97. 
* фотозйомка урочистих  

та інших подій вашого життя. 
Недорого, виїзд у села,  
запис на DVD, монтаж фотоклі-
пів. Тел. (0352) 54-11-93. 

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 ●

“StudFest-2016” ●

Леся МАНЗА,  
класовод 2 класу Жовтневої 
ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володимира 

Гарматія.

Дитинство — час найяскраві-
ших вражень, найсильніших 
відчуттів. Інколи спогади про 
події з дитячих років викли-
кають легкий щем. Зворуш-
ливо, коли через багато літ 
гортаєш улюблену книжку і 
поринаєш у світ дитячих 
емоцій. Буває, вірш, завче-
ний дитиною, декламує зрі-
ла людина як щось святе і 
цінне.

Тому вчителі початкових класів 
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володи-
мира Гарматія Оксана Володими-
рівна Боднарчук-Курик, Ганна 
Бронеславівна Ожга, Степан Ві-
кторович Шкільнюк вирішили зво-
рушити дитячі серця, розкривши 
цікавий світ творчості Лесі Україн-
ки. Протягом тижня (з 22 по 27 
лютого) провели Тиждень почат-

кових класів, приурочений 145-ій 
річниці з дня народження Лариси 
Петрівни Косач-Квітки — Лесі 
Українки.

Наймолодших учнів вразила ві-
деопрезентація про життєвий і 
творчий шлях поетеси, яких вони 
переглянули у понеділок. Цікавою 
була для дітей відеоказка “Біда 
навчить”, яку залюбки дивились у 
вівторок. У середу учні розкрили 
таланти у малюнках і розмальов-
ках, які вони малювали до творів 
Лесі Українки. Журі визначило пе-
реможців у номінаціях “Найкра-
щий малюнок” та “Цікава  розма-
льовка”. Призерами стали учні 
третього класу — Мар’яна Курило, 
Софія Конет, Софія Міньчанов-
ська, учень першого класу Матвій 
П’єнкний, другокласники Юрій 
Кузьмяк, Максим Гоцко, четверто-
класник Олександр Кузьмяк.

25 лютого, у день народження 
Лесі Українки, всі учасники заслу-
жили на перше місце за декламу-
вання віршів, проведення флеш-
мобу та виконання пісні. 

Літературно-музична композиція 
зворушила дитячі серця, вони пе-
рейнялися великою шаною і по-
вагою до славної землячки.

Як підсумок, у п’ятницю школя-
рі випустили стінгазету “Віночок 
слави”. До цього завдання учні по-
ставилися відповідально: старан-
но розмальовували, писали урив-
ки з творів. Епіграфом стали сло-
ва Лесі Українки: “Ні, я жива! Я 
буду вічно жити! Я в серці маю те, 
що не вмирає!”. Вона справді жи-
ве у зворушливих віршах, героях, 
сюжетах. Як писала Леся 
Старицька-Черняхівська: “Хто хо-
че знати життя її серця — нехай 
читає її твори”.

Найвищою оцінкою того, що 
цей тиждень був проведений не-
даремно, стало те, що учні 1 класу 
залюбки гортали сторінки Леси-
них творів. Дирекція школи подя-
кувала учням і вчителям, нагоро-
дила всіх подарунками і грамота-
ми. Це було свято любові до поезії 
і творчості славної дочки нашого 
народу.

“Я в серці маю те,  
що не вмирає”

Учні початкових класів Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володимира Гарматія 
та класоводи (зліва направо): Степан Вікторович Шкільнюк, Леся Михайлівна Манза, 

Ганна Бронеславівна Ожга, Оксана Володимирівна Боднарчук-Курик.

З січня в Україні розпочався 
процес заміни паспортів-
книжечок на ID- картки. У зв’язку 
з цим у багатьох краян виникає 
запитання: як бути з реєстраці-
єю місця проживання. Нанесен-
ня цієї інформації на пластикову 
картку не передбачено, а устат-
кування для зчитування її з чипу 
встановлено ще не в усіх уста-
новах, в яких вимагають таку 
інформацію. У міграційній служ-

бі знайшли рішення.
Протягом перехідного періо-

ду, необхідного для заміни пас-
портів у вигляді книжечок на 
ID-картки й закупівлю відповід-
ного обладнання для зчитуван-
ня інформації, громадянам ра-
зом із паспортом видаватимуть 
довідку про місце реєстрації.

Якщо на момент оформлення 
паспорта в громадянина відсут-
ня реєстрація, документ вида-

дуть без внесення на чіп інфор-
мації про місце проживання, а в 
довідці про реєстрацію у відпо-
відній графі зазначатиметься 
“не зареєстровано”.

Довідку про реєстрацію 
оформляють разом із  
ID-паспортом, відтак додатково 
йти в підрозділ міграційної 
служби для її отримання не по-
трібно. Послу ця є безкоштов-
ною.

Консультації ●

Разом із ID-карткою видають довідку 
про реєстрацію місця проживання

Інна ЛІСОВСЬКА, 
 відділ активної підтримки 

безробітних Тернопільського 
міськрайонного центру 

зайнятості.

На березневому засіданні жі-
ночого клубу “Гармонія”, яке 
відбулось у гендерному цен-
трі Тернопільського міськра-
йонного центру зайнятості, 
учасники заходу поспілкува-
лись з представником   “Твор-
чої майстерні “Арт-Колесо” 
Антоніною Кутрань на тему  
“Хенд-мейд-шедеври своїми 
руками”.

— “Хенд-мейд”, якщо розуміти 
цей термін буквально, — це речі, 
створені власноруч, — такими сло-
вами розпочала зустріч у жіночому 
клубі фахівець центру зайнятості, 
автор цих рядків. — Це мистецтво 
створювати те, що несе в собі по-
зитивну енергетику та чудовий на-
стрій, адже хенд-мейдом займа-
ються тільки ті люди, які дійсно 
люблять свою справу, створюють 
абсолютно унікальні речі в одному 
екземплярі.

Під час теплої бесіди з’ясувалось, 
що у кожної із присутніх жінок є 
своє захоплення. Хтось вивчає 
психологію, хтось вишиває, в’яже, 
куховарить, випікає смаколики...

Новою та цікавою для учасниць 
заходу стала розповідь Антоніни 
Кутрань про те, чим займається 
їхня спільнота, з якою метою вони 
організовані та які результати їх ді-
яльності.

“Ми об’єднали зусилля для то-
го, щоб разом приносити радість 
та естетичне задоволення іншим 
через творчість, — зазначила 
майстриня. — Хенд-мейд продук-
ція, включає в себе: художньо 
розписаний посуд, картини, при-
краси та аксесуари, ляльки-
мотанки, вітальні листівки, виро-
би з дерева, сумки, квіти та буке-
ти з цукерок, весільну атрибутику 
тощо. У своїх виробах акцент ро-
бимо на етнічно-українському 
стилі. Наша майстерня існує і для 
майстрів, і для тих, хто хоче на-
вчитись цьому мистецтву”. Гостя 
продемонструвала різні вироби у 
стилі хенд-мейду, провела 
майстер-клас з виготовлення па-
перових квітів.

Хенд-мейд — шедеври 
своїми руками

Протягом квітня-травня ГО 
“Молодіжне обєднання “Фай-
не місто” організовує проект 
“Механізм ефективного роз-
витку” (МЕР), курс навчальних 
тренінгів у вищих навчальних 
закладах міста Тернополя, 
мета якого підвищити кіль-
кість активної молоді та під-
готувати її до участі у всеу-
країнському студентському 
фестивалі “StudFest=2016”.

Учасники проекту матимуть 
змогу прослухати лекції та тренін-
ги від громадських активістів, біз-
несменів та представників влади. 
Теми зустрічей спрямовані на роз-
виток лідерських якостей та вмінь 
студентів: командоутворення, пра-
ва та можливості студентів, лідер-
ство, просування у ЗМІ та багато 
іншого.

Учасники, які проявлять себе 
найкраще та доведуть свою напо-

легливість активною участю у МЕРі, 
сформують команду та представ-
лять свій університет на всеукраїн-
ському студентському фестивалі 
“StudFest—2016” — триденний фес-
тиваль за участю команд студентів з 
усіх областей України. Окрім роз-
важальної (спортивні змагання, ін-
телектуальні ігри) та навчальної 
частини (тренінги від найкращих 
тренерів та експертів України), сту-
денти розроблятимуть критерії 
якості вищої освіти, механізми вті-
лення їх у життя і створять моніто-
рингову коаліцію за ВНЗ України.

Участь — безкоштовна. Зареє-
струватися на участь у проекті мож-
на за посиланням: http://bit.
ly/1Uxdn7O Детальнішу інформацію 
можна знайти у спільнотах заходу в 
соціальних мережах: http://vk.com/
mer_te, https://www.facebook.com/
events/1045892135469804/ Контак-
тна особа: Марія Іщенко, (067)346-
62-16, ishchenko95@gmail.com.

Студентам про сучасні 
механізми розвитку

Острівська сільська рада Тернопільського району повідо-
мляє, що згідно з рішенням сесії Острівської сільської ради від 
22.02.2016 року №295, тимчасово припинено прийом звернень 
громадян про дозвіл на складання проекту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки у власність під будівництво у зв’язку з 
внесення змін до генерального плану села та виготовленням де-
тального плану території. Довідки за тел. 29-17-75. 

Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.

Індекси споживчих цін у лютому 2016 року
За даними Державної служби статистики України, величина індексу 

споживчих цін у Тернопільській області в лютому 2016 року до січня 
2016 року становила 99,8%, з початку року – 99,9%, в Україні – 99,6% 
та 100,5% відповідно. Дані в Україні – без урахування тимчасово оку-
пованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
частини зони проведення антитерористичної операції.

Головне управління статистики у Тернопільській області.
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Гороскоп ●

Зверніть увагу на вирішення фінансо-
вих проблем. Добре прислухайтеся до 
будь-яких пропозицій. Далекі поїздки 
краще відкласти. Старайтеся навести 
порядок в офісі, або вдома, у докумен-
тах, у бухгалтерії, шукайте ділових парт-
нерів. Домовляйтеся про спільні справи.

Зростатиме напруга у спілкуванні з 
впливовими людьми і керівництвом. 
Можливі складнощі у сфері освіти, ре-
кламної роботи і поїздок. Старайтеся за-
вершити розпочаті справи, а за нові кра-
ще не братись. Пильнуйте здоров’я, не 
ризикуйте.

Тиждень вдалий для реалізації за-
вдань і приймання важливих рішень. Як-
що у середині тижня виникнуть конфлік-
ти з партнерами, або працівниками, то 
вони будуть повчальними для всіх. За-
ймайтесь оздоровчими процедурами і 
культурними розвагами.

Можливі складнощі у стосунках з ко-
легами, керівництвом і з друзями, бо 
ваша душа буде налаштована на усаміт-
нення. Час не дуже сприятливий для по-
купок, змін і пошуку нових джерел при-
бутків. Краще підводити підсумки, скла-
дати плани на майбутнє, щось підчитати, 
чи йти на курси. Раціонально використо-
вуйте свої кошти. 

Час сприятиме поверненню боргів, 
можуть надійти додаткові кошти, на які 

ви не сподівалися. Можете займатись 
плануванням бюджету, домовлятися, шу-
кати нових компаньйонів і спільників для 
виїзду на роботу, або формування бри-
гади. Куплена вами річ може не завжди 
бути схвалена вашими близькими.

Вирішення особистих і сімейних про-
блем може бути не до вподоби  керівни-
цтву і партнерам по роботі. Час потребує 
від вас зібраності, дисциплінованості, не 
допускайте помилок і зривів в психоло-
гічному плані. Хтось може нагадати про 
борги. Обережно з незнайомцями.

Відповідальний тиждень в сфері біз-
несу. Сприятливий час для вкладів у йо-
го розвиток. Маєте можливість займати-
ся улюбленою справою, кудись поїхати, 
щось нове пізнати та вивчити. Займіться 
своїм здоров’ям, більше уваги дому та 
сім’ї.

Вдалий тиждень для вирішення сімей-
них і побутових питань, а також для ви-
рішення справ державних, комерційних. 
Успішними будуть звернення до впливо-
вих людей, написання прохань, скарг, 
подачі документів у суд, оформлення 
цінних паперів. Можливі непорозуміння з 
начальством.

Перша половина тижня вдала для 
спілкувань, переговорів, переконань і 
з’ясувань того, що вас не влаштовує.  
Беріть товари в кредит, оформляйте уго-
ди, документи на поїздки. Можливі до-
даткові витрати на якийсь ремонт чи по-

ломку засобів пересування. Можливі 
знайомства, які переростуть у сильну 
дружбу.

Трохи непередбачуваний тиждень для 
взаємостосунків у колективі. Можливі 
складнощі у вирішенні професійних пи-
тань. У сфері фінансів особливих змін не 
передбачається, але думайте, на що ма-
єте витрачати гроші, а без чого можна 
обійтися. Обдумайте своє особисте май-
бутнє. У вихідні уважні будьте на слові.

Успішний тиждень для проведення пе-
реговорів, підписування угод, проведен-
ня нарад, колективних заходів, навчаль-
них семінарів і презентацій. Вміло вико-
ристовуйте час, бо його не буде виста-
чати. У вихідні знайдіть час для коханої 
особи і зробіть для неї сюрприз.

Ріст ваших статків буде залежати від 
того, як ви налаштувались на прибутки 
або витрати. В другій половині тижня 
можуть виникнути проблеми через папе-
рові, майнові документи, ведення справ. 
Тому вам відкриється карта, якої ви не 
знали, або перед вами її приховували. У 
вихідні бажано не сидіти вдома.

від Івана Круп'яка з 28 березня по 3 квітня

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 №12 

від 18 березня 2016 року.

Діти розмовляють у дитячому садку:
— Нас у мами двоє, і в кожного є своя 

кімната!
— А нас у мами троє, і у кожного є свій 

велосипед!
— А нас, а нас, а нас у мами семеро, і у 

кожного є свій тато!

Ідеальний кандидат, на думку робото-
давців, відповідає таким вимогам:

* йому 22, але має 22 роки стажу;
* закінчив два виші і володіє вченим  

ступенем;
* неодружений, без дітей;
* готовий працювати за одну упаковку  

вермішелі “Мівіна” на день.

Іспит у сільськогосподарському інсти-
туті:

— Ви — директор радгоспу. У вас не-
врожай. Які об’єктивні причини назвете, 
щоб виправдати себе?

— Ну, погані погодні умови.
— А ще?
— Ну, забули посадити…

Побачивши у дворі мангал, свиня  
почала ловити мишей і гавкати на чужих 
людей.

— Як вчора закінчилася сварка з дру-
жиною?

— Вона приповзла до мене на колінах.
— І що сказала?
— Вилазь з-під ліжка.

— Люба, для чого ти записалася на 
бокс?

— Згодом дізнаєшся.
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Вітаємо! ●Шевченківські дні ●

В історії є імена, які з гор-
дістю вимовляє, пам’ятає і 
шанує людство. До них на-
лежить й ім’я великого 
українського поета Тараса 
Григоровича Шевченка. 
Весь свій могутній талант 
він присвятив служінню 
народові. “Історія мого 
життя, — писав поет, — 
становить частину історії 
моєї Батьківщини”. Шев-
ченко вийшов із народу, 
жив народом і не тільки 
думкою, а й обставинами 
життя був з ним міцно і 
кровно зв’язаний.

Шевченків “Кобзар” — це Бі-
блія українського народу, кни-
га, якій судилося пережити ві-
ки, бо сам народ визнав її сво-
єю Книгою. Народ, який має 
такого поета, як Шевченко, і 
таку вічну книгу, як “Кобзар”, 
безсмертний.

202-гу річницю від дня наро-
дження Тараса Шевченка у НВК 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія імені Степана 
Балея” відзначали під назвою 
“Вінок Кобзареві”. Літературно 
— музичну композицію підготу-
вали учні 5-Б та 9-Б класів ра-
зом із своїми класними керів-
никами Наталією Іванівною 
Грицан та Анною Євгенівною 
Жук. Ведучими дійства були 
Анастасія Манза та учень 9-Б 
класу Віталій Пащин. Слово 
Кобзаря лунало зі сцени із уст 
п’ятикласників. До глядачів 
промовляв Тарас, роль якого 
зіграв учень 5-Б класу Максим 
Чубко.  Дарував присутнім свій 

спів ансамбль “Калиновий цвіт”, 
керівником якого є учитель му-
зичного мистецтва Наталія Гри-
цан. Поділяється ансамбль на 
дві групи — старшу і молодшу. 
Старша група, яка налічує 15 
учасників, виконала пісню на 
слова Тараса Шевченка “Ой на 
горі румен цвіте”. У молодшій 
групі 25 учасників, і у їхньому 
виконанні прозвучала пісня на 

слова Шевченка “Якби мені че-
ревички”. А ще у виконанні 
хлопчиків 5-Б класу пролунала 
пісня на слова Шевченка “Тяж-
ко — важко”, а дівчатка заспіва-
ли “Садок вишневий коло ха-
ти”. Під час виконання пісень 
перед глядачами поставали 
картини українського старовин-
ного побуту: садок, біленька 
хата, лунав спів солов’я.

Художній світ Шевченкової 
поезії широко розкрила літера-
турна виставка, яку організува-
ла бібліотекар Великобірків-
ської школи-гімназії Ірина 
Польчій. Вшанували пам’ять 
Кобзаря учасники гуртка “Джу-
ра” під керівництвом Оксани 
Юськевич, які поклали квіти до 
пам’ятника генію у Великих 
Бірках.

“Історія мого життя — частина 
історії моєї Батьківщини”

Учні 5-Б та 9-Б класів НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія імені Степана Балея” 
з педагогами під час літаратурно-музичної композиції “Вінок Кобзареві”.

Легко бути героєм, коли те, 
що ти робиш,  називають 
подвигом. Незмірно важче 
тоді, коли твій подвиг на-
звуть подвигом через деся-
тиліття, ба  навіть століття, 
а за життя відплатять тюр-
мою, засланням, зневагою, 
мовчанням. Важко бути ге-
роєм, бо справжні герої ні-
коли не поміщаються у рам-
ки свого життя, вони не-
змірно більші, тому і йти до 
них треба довго. Доля вели-
ких поетів важка і трагічна, 
бо вони випереджують свій 
час, а нащадки впродовж 
століть не можуть їх наздо-
гнати. Але поети вірять, що 
світ буде  щасливий:  “І бу-
де син, і буде мати, і будуть 
люди на землі...”

“Він був сином мужика, а став 
володарем у царстві духа. Він 
був кріпаком, а став велетнем у 
царстві людської культури. Доля 
переслідувала його в житті, скіль-
ки лиш могла, та вона не зуміла 
перетворити золота його душі в 
щастя для нього самого”, — такі 
слова прозвучали з вуст ведучих 
урочистостей — педагога Марії 
Попів і завідуючого клубом Юрія 
Яворського у клубі с. Малий Хо-
дачків 13 березня. Громадськість 
села славила простоту і геніаль-
ність Кобзара, його пророцтво і 
мудрість, самобутність і оригі-
нальність.

На початку прозвучали позив-
ні у виконанні трубачів духового 
оркестру села Малий Ходачків на 
тему “Реве та стогне Дніпр ши-
рокий” (керівник Ярослав Воло-
шин).

Короткий історико-
біографічний нарис про Шевчен-
ка розповів голова ради старій-
шин села Михайло Івасечко. 
“Шевченкова творчість залишила 
слід у серці кожного українця” — 
сказав він.

Шевченків образ у кращих 
зразках мистецтва відтворили ді-

ти, молодь та старше покоління, 
підтвердивши істину: кожен ря-
док генія актуальний і сьогодні. 

Першим дотиком музики при-
відкрив завісу у світ Тараса Шев-
ченка жіночий вокальний ан-
самбль (художній керівник — за-
служений працівник культури 
України, відмінник освіти України 
Михайло Полюга) з твором “Ду-
ми мої”. Особливого колориту 
свято набуло завдяки виступу 
молодіжного жіночого вокально-
го ансамблю. Зі сцени прозвуча-
ли пісні: “Лети, моя думо”, “Така 
її доля”, “Україно, нене”, “Ой у 
полі доріженька”, “Вирушали 
хлопці”.

У нашому селі є талановиті 
люди, які не тільки співають, а й 
пишуть вірші. Серед них — Ольга 
Лилик. Вона має немалий твор-
чий доробок, в тому числі й на 
Шевченківську тематику. Один з 
її віршів прочитала її дочка Ірина 

Заблоцька із внуком Олегом. У 
гості в Малий Ходачків завітав 
дитячий колектив із села Костян-
тинівка (художній керівник Олек-
сандра Пиндус).

Дитячий блок представили 
учні школи. Шевченкові вірші де-
кламували учні 11 класу Олена 
Кузюк та Павло Романишин, учні 
4 класу Аня Осаулко та Діана Ти-
хонюк. Зачарувала усіх піснею 
“Зацвіла в долині” юна артистка 
Анастасія Раковська. Пісню “Ко-
заки” виконали наймолодші учас-
ники свята — першокласники 
Олег Балабан та Андрій Пєцух. 
Концерт продовжив фольклор-
ний ансамбль та запалив усіх 
енергійним виконанням творів. 
На завершення заходу учасники 
виконали невмирущий, величний 
Шевченків “Заповіт”.

У своєму виступі Малоходач-
ківський сільський голова Воло-
димир Береза закликав громад-

ськість бути гідними  синами і 
дочками українського народу: 
“Наша воля, наша слава не вмре, 
не  загине. От де, люди, наша 
слава, слава України!”

Свого національного поета 
Тараса Шевченка народ називає 
генієм. У день 202-ї річниці від 
дня народження поета ми про-
мовляємо найкращі слова вдяч-
ності та намагаємося глибше 
розкрити його талант найвищого 
ступеня. У чому ж феномен цього 
світового митця? Чому майже че-
рез півтора століття після його 
смерті твори, написані Великим 
Кобзарем, хвилюють, навчають, 
тривожать душі?

Сьогодні ми повертаємось об-
личчям до загальнолюдських цін-
ностей, а отже, й до Шевченка. 
Він приходить у наш день. Але 
ми повинні йти в його час. Лише 
так між нами і ним глибшатиме 
взаєморозуміння.

На самодіяльній сцені ●

У кращих зразках мистецтва

Жіночий вокальний ансамбль клубу с. Малий Ходачків (художній керівник — заслужений 
працівник культури України, відмінник освіти України Михайло Полюга).

Щиро і сер-
дечно вітаємо з 
днем народжен-
ня люблячого 
сина, дорого 
брата Ігоря 
СМОЛЬНИЦЬ-
КОГО із села 
Ступки Терно-
пільського райо-
ну.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Багатим, щедрим, наче хлібна нива, 

Чарівним, як мелодія в піснях.

І хай найкращі наші привітання 

У серці залишають добрий слід,

Любові, радості, здоров’я і дерзання,

Добра і щастя на багато літ!

З любов’ю — тато Іван, мама 
Світлана, брат Юрій.

Колектив CПП “Мричко” щиро ві-
тає з 50-річчям с/г робітника Михай-
ла Петровича ЗАБОЛОТНОГО.

Ваш ювілей — поважна дата, 

Про це нагадувать не слід. 

Ми щиро хочем побажати

Здоров’я, щастя й довгих літ.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє, 

На білій скатертині будуть хліб і сіль, 

Своїм теплом хай завжди сонце гріє, 

Слова подяки линуть звідусіль.

Щиро віта-
ємо з днем 
народження 
вчителя укра-
їнської мови 
та літератури 
Терноп іль-
ської ЗОШ 
І-ІІІ ст. №29 
Олександру 
Степанівну 
ЧІПАК.

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 — учні 8-А класу 
Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№29 та батьки.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження завідуючу відді-
ленням  соціально-побутової 
адаптації Марію Степанівну  
ДАВИДОВУ, Ірину Романівну 
ГАРКАВЕЦЬ.

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,

Хай доля буде ласкава і щира!

Щоб ніколи не знали Ви втоми,

Хай мир і злагода будуть у домі.

Хай Господь дарує надію й тепло

На довгі літа, на щастя й добро!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження акушерку ФАПу с. Жовтне-
ве Інну Сергіївну ВОВКАНИН.

Нехай здоров’я завжди добрим буде, 

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — завідуюча ФАПу 
с. Жовтневе Надія Сисак та 

завідуюча бібліотекою-філією 
Ірина Грицай.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження сторожа Вікто-
ра Михайловича ПОПІВА, комір-
ника Олега Володимировича 
БУРБУ, техніка-лаборанта Тамару 
Миколаївну ІВАНЧЕНКО.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

Колектив Великоберезовицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з ювілеєм за-
ступника директора з навчальної 
роботи Ірину Михайлівну  
БОДНАРЧУК, учителя інформати-
ки Ольгу Павлівну КОСТЕЦЬКУ, 
вчителя англійської мови Марію 
Володимирівну ЗАЛІСКОВУ.

Бажаємо здоров’я міцного, 

Щастя без краю, 

Усього найкращого щиро бажаєм. 

Щоб серця Ваше зігрівало тепло, 

Щоб завжди в душі панувало добро, 

Краси і наснаги, здоров’я без ліку, 

І довгого-довгого щедрого віку.


