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“Селопроектбудсервіс”
Виготовлення проектів  

індивідуальних житлових  
будинків: розробка генераль-
них 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.

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України Геннадій Зубко, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, Великогаївський сільський голова об’єднаної

територіальної громади Олег Кохман на території Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

На базі Великогаївської школи 
відбулася зустріч із сільськими, 
селищними, міськими головами 
об`єднаних територіальних гро-
мад Тернопільщини, під час якої 
обговорили питання реформу-
вання органів місцевого самовря-
дування. В заході взяли участь 
голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко і голова Тер-
нопільської райдержадміністрації 

Олександр Похилий.
На зустрічі були присутні пер-

ший заступник міністра регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господар-
ства України В’ячеслав Негода, 
міністр охорони здоров’я України 
Олександр Квіташвілі, заступник 
міністра освіти і науки України Пав-
ло Хобзей, заступник міністра со-
ціальної політики України Василь 

Шевченко. Перший заступник го-
лови Тернопільської ОДА Іван 
Крисак доповів про стан впрова-
дження реформи децентралізації 
на Тернопільщині.

— Тернопільська область — лі-
дер України за кількістю створених 
об’єднаних територіальних громад, 
— зазначив віце-прем’єр Генна-
дій Зубко. — Тернопільщина про-
демонструвала, як об’єднуватися, 
розвиватися, вирішувати пробле-
ми та залучати кошти в розвиток 
громади. 26 об’єднаних територі-
альних громад Тернопільської об-
ласті взяли на себе відповідаль-
ність за людей на місцях. Новоут-
вореним громадам передано ме-
дичні та освітні послуги. Найближ-
чим часом вони отримають право 
на користування землею. Ефектив-
не використання земельних ресур-

сів суттєво збільшить надходження 
в місцеві бюджети. Працюємо над 
законодавчою ініціативою, щоб ко-
шти, які надходять від реалізації 
продукції, виробленої на території 
громади, залишалися в її бюджеті. 
Відповідно до стратегії розвитку 
Великогаївської об’єднаної тери-
торіальної громади, пріоритетними 
є реконструкція будівель побутово-
го призначення під амбулаторію 
сімейної медицини, пожежне депо, 
поліцейську станцію, реконструкція 
системи опалення, заміна вікон, 
дверей у загальноосвітній школі та 
капітальний ремонт очисних спо-
руд. Кожна громада має самостій-
но стимулювати власний розвиток. 
Інвестор іде за людьми, які можуть 
фахово виконувати роботу. 

Продовження на 2 стор.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

25 
березня в рамках робочої поїздки Тернопільщину 
відвідав віце-прем’єр-міністр — міністр регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України Геннадій 

Зубко, який спільно з керівництвом профільних міністерств 
ознайомився з інфраструктурою та стратегією розвитку 
Великогаївської об’єднаної територіальної громади. 

“Добро переможе,  
або “20 хвилин  
з Ангелом” — 

прем’єра у 
Великому Глибочку.

Сільський голова 
Гаїв Шевченківських 

Богдан Брич:  
“Мій пріоритет — 
приймати рішення 

прозоро і, що 
головне, 

колегіально”.

Стартували  
ХХVІ сільські 

спортивні ігри.

  12 стор.

Підприємець  
з Підгороднього 

Ігор Хомко:  
“Посадимо горіхові 

сади!”.
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Продовження.
Початок на 1 стор.

“Для підсилення робочої бази 
громадам потрібно тісніше працю-
вати з бізнесом, — зазначив Генна-
дій Зубко. — Важливо навчити го-
лів, представників об’єднаних те-
риторіальних громад якісно нада-
вати послуги на місцях”.

Великогаївський сільський го-
лова Олег Кохман презентував Ве-
ликогаївську об’єднану територі-
альну громаду, населення якої ста-
новить близько 12 тисяч мешкан-
ців. “Наша громада отримує дота-
цію на шкільну освіту і медицину, 
решту витрат маємо фінансувати 
самостійно, — повідомив Олег Ан-
дрійович. — Цьогоріч бюджет Ве-
ликогаївської об’єднаної територі-
альної громади складає 35 мільйо-
нів гривень, з яких 12 мільйонів 
гривень державної субвенції на 
о с в і т у  і 
6 мільйонів гривень на медицину. 
72% бюджетних надходжень Вели-
когаївської об’єднаної територі-
альної громади складають податок 
на доходи фізичних осіб і кошти, 
отримані від реалізації підакцизних 
товарів. Допомагають меценати. 
Нещодавно виконавчий директор 
ПП “Агрон” Юрій Березовський 
придбав для нашої громади авто 
сімейного лікаря і облаштував два 
дитячих майданчики”.

За словами Геннадія Зубка, лю-
ди самостійно визначають, що по-
требує першочергового розвитку, 
на що залучати кошти. Віце-
прем’єр зазначив, що громади мо-
жуть розраховувати не лише на 
гроші інвесторів, але й на держав-
ну субвенцію на розвиток інфра-
структури об’єднаних громад у 
розмірі 1 мільярд гривень. У цьому 
році на Тернопільщині коштом 
Державного фонду регіонального 
розвитку буде реалізовано 48 ін-
вестиційних проектів, загальний 
обсяг фінансування яких складає 
понад 90 мільйонів гривень.

— Важливо допомогти грома-
дам розробити стратегію розвитку, 
навчити готувати проекти, пра-
вильно розпоряджатися наданими 
під ці проекти коштами, — зазна-
чив директор Офісу реформ у 
Тернопільській області Віктор 
Литвинчук. — Це допоможе підви-
щити спроможність громад. Щоб 
бути самостійними, громади пови-
нні навчитися заробляти гроші. До 
кінця цього року на Тернопільщині 
заплановано завершити створення 
об’єднаних територіальних громад 
відповідно до перспективного пла-
ну.

— Цьогоріч об’єднані територі-
альні громади повинні показати, 
що змінилося в житті людей після 
об’єднання, — сказав віце-прем’єр 
Геннадій Зубко. — Зміни повинні 
відчути всі: доступна первинна ме-
дицина, якісні освітні, адміністра-
тивні послуги. Важливо змінити 
стару систему управління, коли у 
столиці визначали стратегію роз-
витку населених пунктів. Працює-
мо над тим, щоб передати важелі 
впливу на місця.

— Заохочуємо голів об’єднаних 
територіальних громад до участі у 
грантових програмах, до обміну 
досвідом за кордоном, написання 
проектів, — зазначив голова Тер-
нопільської ОДА Степан Барна. 
— Успіх реформи залежить від ак-
тивності керівників на місцях. 
Невід’ємною частиною успішності 
змін є ефективне управління. Діє 
низка освітніх програм для підви-
щення кваліфікації голів громад.

Голова Державної служби з 
надзвичайних ситуацій України 
Микола Чечоткін і голова Терно-
пільської ОДА Степан Барна під-
писали план заходів щодо реаліза-
ції пілотного проекту створення 
місцевих пожежних команд та роз-
витку добровільної пожежної охо-
рони в Тернопільській області. Цей 
план, розроблений відповідно до 
підписаного в лютому цього року 
Меморандуму про співпрацю між 
Тернопільською ОДА та ДСНС 
України, передбачає створення до-

бровольчих бригад, які ліквідовува-
тимуть надзвичайні ситуації разом 
із пожежними частинами. Микола 
Чечоткін передав Великогаївсько-
му сільському голові Олегу Кохма-
ну ключі від пожежної машини. 

— У Тернопільському районі 
стосунки між 
р а й о н н о ю 
радою, рай-
держадміні-
страцією та 
об’єднаними 
громадами 
будуються на 
основі взає-
морозуміння 
та взаємного 
сприяння, — 
зазначив у 
розмові голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко. 
— У районі функціонують Байко-
вецька і Великогаївська об’єднані 
територіальні громади. Інші села і 
селища району на громадських 
слуханнях вирішуватимуть, як і з 

ким об’єднуватися. Результати 
реформи можна буде побачити з 
часом.

Після візиту до Великогаїв-
ської об’єднаної територіальної 
громади Геннадій Зубко взяв 
участь в урочистостях із відзна-
чення Дня Національної гвардії 
України на Театральному майдані 
Тернополя та відкритті рекон-
струйованого комунального за-
кладу Тернопільської обласної 
ради “Тернопільський обласний 
клінічний перинатальний центр 
“Мати і дитина” на 158 ліжко-
місць. У медичному закладі функ-
ціонують індивідуальні палати. 
Придбано 40 багатофункціональ-
них ліжок, 38 ліжечок для ново-
народжених, 8 з них із підігрівом. 

У кожній палаті, розрахованій на 
1-2 породіллі, є санвузол, постій-
на подача гарячої води. Відре-
монтовані сходові клітки, кори-
дори, хол, три ліфти, приймальне 
відділення, 32 палати, операцій-
ний блок, 27 кабінетів, 36 сан-
вузлів, харчоблок. Загальна ко-
шторисна вартість об’єкта — 
близько 80 мільйонів гривень. 
Станом на сьогодні освоєно ко-
штів на ремонтно-будівельні ро-
боти в сумі понад 25 мільйонів 
гривень.

На засіданні Ради регіонально-
го розвитку Тернопільської об-
ласті за участю віце-прем’єр-
міністра — міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Укра-

їни Геннадія Зубка, голови Терно-
пільської ОДА Степана Барни, 
голови Тернопільської обласної 
ради Віктора Овчарука, голів рай-
держадміністрацій і районних рад, 
міських голів міст обласного та 
районного значення, сільських, 
селищних голів об’єднаних тери-
торіальних громад розглянули 
питання розробки стратегії регіо-
нального розвитку Тернопільщи-
ни, формування поліцейських 
станцій в Тернопільській області, 
розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування та ряд 
інших важливих питань. До слова, 
пілотний проект створення спеці-
альних поліцейських станцій на 
Тернопільщині стартував у  
Бучацькому районі.

Об’єднані громади  
сьогодні і завтра

Під час зустрічі гостей з Києва директор  
Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Оксана Кость  
і Великогаївський сільський голова Олег Кохман.

В актовому залі Великогаївської школи (зліва направо) голова ДСНС України Микола Чечоткін, 
голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, віце-прем’єр-міністр — міністр  
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  

Геннадій Зубко, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, заступник міністра соціальної  
політики України Василь Шевченко, Великогаївський сільський голова Олег Кохман.

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, голова Тернопільської ОДА 
Степан Барна, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, голова Тернопільської  

РДА Олександр Похилий, міський голова Тернополя Сергій Надал, командир 2-го стрілецького 
батальйону, підполковник Віктор Шершун і священнослужителі на Театральному 

майдані Тернополя під час відзначення Дня Національної гвардії України.

Юлія ПРОКОПИШИН.

Більше п’яти років жителі 
трьох сіл у Тернопільському 
районі просять іншого переві-
зника. Усі діючі рейси на 
маршруті до Скоморох, Смо-
лянки та Прошови належать 
власнику-монополісту, який 
регулярно порушує умови пе-
ревезення людей. 

Незадовільний технічний стан 
автобусів, грубість з боку водіїв, 
регулярне запізнення, а то й вза-
галі скасування окремих рейсів, 
факти порушення правил дорож-
нього руху та навіть загорання ав-
тобуса — проти цих та безлічі інших 
порушень перевізника Володимира 
Янковського борються мешканці 
Скоморох, Смолянки та Прошови 
впродовж п’яти років. Про це паса-
жири розповіли на чергових збо-
рах, які відбулися 20 березня в 
клубі с. Смолянка. Перевізник на 
збори не прийшов. 

У Тернопільській районній дер-
жавній адміністрації стверджують, 
що після розгляду усіх скарг грома-
ди та представлення ними достат-
ніх доказів систематичних пору-
шень перевізником Володимиром 
Янковським прийняли рішення ро-
зірвати із ним договір на переве-
зення. 

— Тернопільська райдержадміні-
страція розглядала усі скарги і 
звернення, проводила перевірки на 
маршруті, виявила ряд порушень, 
— розповів перший заступник го-
лови Тернопільської райдержад-
міністрації Володимир Осядач. 
— Виявлені порушення слугували 
підставою для дострокового розі-
рвання договору в односторонньо-
му порядку відповідно до умов до-
говору. 11 березня ц. р., згідно з 
розпорядженням голови Тернопіль-
ської РДА, договір офіційно розі-
рвано. Однак перевізник звернувся 
до Тернопільського окружного ад-
міністративного суду з позовом про 
неправомірність розпорядження 
голови райдержадміністрації. 15 
березня Тернопільським окружним 
адміністративним судом було від-
крито провадження. Одночасно Во-
лодимир Янковський звернувся з 
клопотанням зупинити дію розпо-
рядження голови РДА, яким в одно-
сторонньому порядку розірвано до-
говір. 

15 березня суд виніс ухвалу при-
зупинити дію розпорядження рай-
держадміністрації, причиною вка-
завши “порушення прав пасажирів 
на перевезення”. На той час рай-
держадміністрація вже уклала до-
говір з іншим перевізником, термі-
ном на три місяці, з метою забез-
печення належного сполучення сіл 
Скоморохи, Прошова і Смолянка з 
Тернополем. Однак за один день в 
суді не розібралися із ситуацією до 
кінця, що фактично дозволило пе-
ревізнику Володимиру Янковсько-
му і далі здійснювати перевезення 
пасажирів. Суттєво: розглядалося 
це клопотання судом без участі 
представників райдержадміністра-
ції і самої громади.  

Мешканці сіл Скоморохи, Смо-
лянка та Прошова налаштовані рі-
шуче. Якщо питання розірвання до-
говору з перевізником Янковським 
знову не вирішиться, кажуть, готові 
писати звернення до Автомайдану, 
представників Антимонопольного 
комітету, навіть перекривати доро-
гу обласного значення. Іншого ви-
ходу із проблеми, яка триває понад 
5 років, не бачать.

До слова, після завершення збо-
рів, 20 березня, люди чекали на 
зупинці автобуса, який саме мав 
прибути з Тернополя. Хтось хотів 
добратися зі зборів додому в сусід-
нє село, хтось планував їхати у Тер-
нопіль, були й охочі почути пояс-
нення, чому перевізник Янковський 
не прийшов на обговорення. Не до-
чекалися: водій при в’їзді у село 
розвернув автобуса та попрямував 
у зворотному напрямку. Як свідчать 
очевидці, які їхали цим рейсом з 
Тернополя, змушені були зійти на 
початку села, бо водієві “немає про 
що говорити з “натовпом п’яних”, 
які зірвуть йому наступний рейс”. 
Пасажири ж фактично залишилися 
на півдорозі додому...

Як позбутися 
перевізника-
монополіста?
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10 квітня о 14.00 год. у Гаї-
Шевченківській сільській раді 
відбудеться громадське  
обговорення щодо розро-
блення детального плану те-
риторії нового житлового 
кварталу с. Гаї Шевченків-
ські. Аби учасники обгово-
рення були краще обізнані в 
темі, ми запросили до слова 
Г а ї - Ш е в ч е н к і в с ь к о г о  
сільського голову Богдана 
Брича.

— Богдане Васильовичу,  
розкажіть, будь ласка, які є 
можливі варіанти детального 
плану нового житлового кварта-
лу с. Гаї Шевченківські?

— Йдеться про 5,5 гектарів, тро-
хи більше 4 га з яких маємо на 
меті продати з аукціону, аби попо-
внити місцевий бюджет. Це єдина 
вільна земля в селі, яка може пра-
цювати на громаду. Пошук джерел 
надходження — основне завдання, 
що стоїть перед сільською радою 
на цьому етапі діяльності. Наразі 
призначення цього детального 
плану території — під багатоповер-
хову забудову. В рамках громад-
ського обговорення будемо пропо-
нувати змінити цільове призначен-
ня цієї території. На оформлення 
документів, ймовірно, знадобиться 
кілька місяців. Всі етапи будуть 
прозорими і відкритими для людей 
— висвітлюватимемо відповідні по-
дії (і в форматі відеозапису) на 
офіційному сайті Гаї-Шевченківської 
сільської ради, який наразі у тесто-
вому режимі, та на сторінці у со-
цмережі Facebook.

Наразі є кілька варіантів деталь-
ного плану, які пропонуватимемо 
громаді у неділю, 10 квітня. У  
кожному з них є однакові креслен-
ня щодо майже гектара землі, який 
плануємо розподілити між учасни-
ками бойових дій. Це, за попере-
дніми даними, 11 земельних діля-
нок для зведення будинків та гос-
подарських споруд. Дев’ятеро 
претендентів — військові родом з 
Гаїв Шевченківських. Кожному про-
понуватимемо по 7 сотих землі. 
Але спочатку буде створено робо-
чу комісію, у яку ввійдуть представ-
ники ЗМІ, волонтери, громадські 
активісти, учасники політичних 
партій, члени земельної комісії та 
депутати Гаї-Шевченківської сіль-
ської ради, які визначатимуть, кому 
з бійців надати право на ці земель-
ні ділянки. 

Щодо інших чотирьох гектарів, в 
одному з проектів дві ділянки біля 
дороги передбачаємо для комер-
ційного призначення. Однак тут є 
певні нюанси з державними буді-
вельними нормами. В іншому варі-
анті вся територія передбачена 
для багатоповерхових будинків із 
багаторівневими стоянками, двома 
скверами, культовою спорудою 
(церква чи капличка), але цей варі-
ант вже неможливий, бо є терито-
рія для бійців АТО. В іншому про-
екті заплановано залишити більше 
земельних ділянок (в межах 1,4 га) 
для будівництва житлових будинків 
і господарських споруд для прода-
жу через аукціон, а також для на-
дання в оренду для ведення рекре-
аційного бізнесу. Решту два гекта-
ри можна запропонувати будівель-
ним інвесторам для 8 багатопо-
верхових будинків. 

— Яка, все-таки, користь сіль-
ській раді від багатоповерхової 
забудови? Адже це одноразове 
надходження у бюджет.

— Крім значного фінансового 
ресурсу, завдяки багатоповерхо-
вим забудовам зможемо встано-
вити у Гаях Шевченківських комуні-
кації, передусім, каналізацію. За-
раз мешканці нашого села корис-
туються непрактичними і дорогими 
в обслуговуванні септиками.  
Кожна сім’я у місяць витрачає як 
мінімум 200 гривень, щоб очистити 
септик.  

— Які кроки будуть здійснені 
після громадського обговорен-
ня?

— Після громадського обгово-
рення буде прийнято відповідне 
рішення сільської ради, потім — 
експертиза земельної ділянки та 
визначення її ринкової ціни або 
нормативно-грошової оцінки, якщо 
в дальшому мова йтиме про про-
даж права оренди на аукціоні. 

— На який час можна купити 
право оренди на землю?

— Законодавство України пе-
редбачає максимальний термін 
оренди — 49 років.

— Богдане Васильовичу, який 
нинішній бюджет Гаї-
Шевченківської сільської ради?

— В межах 430 тисяч гривень на 
рік. Цього дуже мало, щоб вирішу-
вати навіть нагальні проблеми се-
ла, не кажучи вже про розвиток 
інфраструктури, соціальних 
об’єктів. Надходження від акцизу у 
наш бюджет відбувається лише з 
одного магазину, який є у селі, ще 
трохи коштів отримуємо від фізич-
них осіб-підприємців, серед най-
потужніших — місцевий житель, 
депутат Тернопільської районної 
ради, підприємець Юрій Федуник. 

— Днями на своїй сторінці у 
Facebook Ви анонсували  
відкриття у Гаях Шевченківських 
тренажерного залу з трьома  
відділеннями — для силових 
вправ, боксу, настільного тені-
су. Читачі Вашої сторінки зали-
шили багато схвальних комен-
тарів, адже мало хто в селах 
має тренажерний зал.

— Гаї-Шевченківську сільську 
раду нині представляють 14 ініці-
ативних, прогресивних депутатів. 
Разом з ними ще торік ми вирі-
шили організувати сучасний тре-
нажерний зал для наших гаївчан у 
підвальному приміщенні адмінбу-
дівлі сільської ради. Меценатами 
запропонували стати місцевим 
заможним жителям, підприємцям, 
які не відмовили і дали певну су-
му коштів на купівлю будівельних 

матеріалів. Депутати Андрій Дру-
чок, Ігор Телень, Ігор Заплітний, 
Олександр Катрук, Володимир 
Гуцало, Василь Гаврищак та ба-
гато інших небайдужих гаївчан 
ціною власного часу і зусиль 
впродовж двох місяців проводили 
ремонтні роботи, приносили з 
дому чи купували спортивний ін-
вентар, тренажери. Тут уже вста-
новили обладнання для вільного 
доступу до Wi-Fi. Підкреслюю — 
жодної копійки на тренажерний 
зал з бюджету Гаї-Шевченківської 
сільської ради  не використано.

— Коли ж відкриття?
— 10 квітня — у день громад-

ського обговорення щодо розро-
блення детального плану території 
нового житлового кварталу с. Гаї 
Шевченківські. У цей день виріши-
мо дальшу долю тренажерного за-
лу щодо збору грошей з бажаючих 
тут тренуватися, аби мати можли-
вість повноцінно обслуговувати зал 
— прибирати, ремонтувати, купу-
вати інвентар. Можливо, відкриємо 
його як комунальне підприємство, 
або передамо в оренду громад-
ській організації чи оберемо іншу 
оптимальну правову форму для 
цього об’єкту.

— Богдане Васильовичу, яка 
Ваша позиція щодо об’єднання 
Гаїв Шевченківських з іншими 
територіальними громадами?

— Мій пріоритет, як сільського 
голови, — приймати рішення про-
зоро, відповідно до законодав-
ства і, що головне, колегіально. 
Підтримаю будь-яку пропозицію, 
яку більшістю запропонує грома-
да нашого села. В рамках остан-
нього в часі опитування мешкан-
ців Гаїв Шевченківських, яке від-
булося у 2015 році (метод — опи-
тування працівниками сільської 
ради на дому), було запропоно-
вано три варіанти: залишатися 
окремою адміністративно-
територіальною одиницею, 
об’єднуватися з Тернополем або 
з с. Байківці. Близько 75% опита-
них відстоювали позицію 
об’єднання з містом. Але це ре-
зультати за час, коли рух щодо 
адміністративно-територіальної 
реформи лише стартував, багато 
хто ще не був достатньо інформа-
ційно підкованим у цій темі. Тому, 
вважаю, результати такого опиту-
вання на нинішньому етапі відріз-
нялися б від попереднього.  

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Богдан Брич:  
“Мій пріоритет — приймати 

рішення прозоро і,  
що головне, колегіально”

Гаї-Шевченківський сільський  
голова Богдан Брич у робочому кабінеті.

Чернелево-Руська сільська рада Тернопільського району 
повідомляє, що на її території рішенням № 16 від 31.03.2016 р. за-
тверджено тарифи на послуги з вивезення твердих побутових від-
ходів для ПП “Катруб” за 1 м куб. з ПДВ: для населення та бюджет-
них організацій — 79,80 грн.; для інших споживачів — 81,43 грн.

Романівська сільська рада 
Тернопільського району по-
відомляє, що на її території рі-
шенням № 27 від 31.03.2016 р. 
затверджено тарифи на послу-
ги з вивезення твердих побуто-
вих відходів для ПП “Катруб” за 
1 м куб. з ПДВ: для населення 
та бюджетних організацій — 
79,80 грн.; для інших спожива-
чів — 81,43 грн.

Ступківська сільська рада Тернопільського району повідо-
мляє, що на її території рішенням № 15 від 31.03.2016 р. затвер-
джено тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів 
для ПП “Катруб” за 1 м куб. з ПДВ: для населення та бюджетних 
організацій — 79,80 грн.; для інших споживачів — 81,43 грн.

Минає п’ять років, як згасла 
світла зірка… Не стало людини з 
великою душею, добрим серцем, 
талановитого вчителя, наставни-
ка, щирого патріота України, го-
лови товариства „Просвіта”  
с. Смиківці — Соловської Оксани 
Миколаївни. Доля не стелилася 
рушниками під ноги дитині, але 
наперекір усьому дівчинка вижи-
ла, успішно навчалася в школі, 
вступила до Чернівецького націо-
нального університету і закінчила 
його з відзнакою. Усе, чого дося-
гла  у своєму житті, — завдяки 
праці, постійному самовдоскона-
ленню, життєвому оптимізму. Ста-
ранна, ініціативна, толерантна, з 
глибоким почуттям відповідаль-
ності й любові до своєї професії, 
Оксана Миколаївна була не тільки 
справжнім освітянським лідером, 
а й людиною з активною грома-
дянською позицією. Почесна 
членкиня Союзу українок, голова 
товариства „Просвіта” с. Смиківці 
залишила чималий доробок у ви-
гляді зорганізованого дитячого 
хору „Зернятко”, встановленого 
пам’ятника Шевченку, написаних 
сценаріїв до визначних дат. Вона 
належала до тих, хто ніколи не 
декларував патріотизму, а утвер-
джував це почуття своєю працею. 

Світла пам’ять про Соловську 

Оксану Миколаївну назавжди за-
лишиться в наших серцях. Від-
даймо шану Людині, яка багато 
зробила для села Смиківці, 
пам’ятаймо про неї. Вічная 
пам’ять!

 
Ярослава КУЗЬ.

Пам’ять ●

Спогад про  
Оксану Соловську

Колектив Ігровицької сільської ради сумує з приводу тяжкої  
і непоправної втрати — смерті колишнього кіномеханіка с. Ігровиця 
Тютюника Ярослава Петровича і висловлює щирі співчуття  
рідним та близьким.

З 4 по 24 квітня 2016 року у 
всіх регіонах України за під-
тримки Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства 
охорони здоров’я України та 
Комітету з питань сім’ї, моло-
діжної політики, спорту та ту-
ризму Верховної Ради України 
проходитиме XІ Всеукраїнська 
благодійна акція “Серце до 
серця”, головною метою якої 
є збір коштів на придбання 
медичного обладнання для 
обласних дитячих лікарень 
України.

Цьогоріч за кошти, які будуть зі-
брані в нашій області, планується 
придбати сучасне медичне облад-
нання для реанімаційного відділен-
ня Тернопільської обласної дитячої 
клінічної лікарні. Зокрема, лікарня 

потребує сучасного анестезіологіч-
ного та реанімаційного обладнання, 
такого, як слідкуюча (моніторинго-
ва) апаратура, апарати штучної вен-
тиляції легень, дозуюча апаратура 
для внутрішньовенного введення 
наймолодшим пацієнтам, дефібри-
лятори тощо. Діагностика та ліку-
вання дітей Тернопільської області 
цим обладнанням здійснюватиметь-
ся безкоштовно. 

До проведення акції планується 
залучити близько 1000 волонтерів 
— учнів шкіл, студентів, членів моло-
діжних та дитячих громадських ор-
ганізацій, усіх охочих та небайдужих 
людей. 50 кращих волонтерів акції 
влітку візьмуть участь у сплавах річ-
кою Дністер та відвідають музичний 
фестиваль “Вудсток-Україна-2016”, 
який пройде в серпні 2016 року на 
Львівщині. 

ХІ Всеукраїнська акція 
благодійного фонду “Серце  
до серця” пройде під гаслом 

“Врятуй життя дитині”

Голова Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександр Похилий 
підписав  розпорядження про ор-
ганізацію проведення в районі 
Всеукраїнського місячника Черво-
ного Хреста України з 1 до 30 квіт-
ня 2016 року з метою привернення 
уваги суспільства до проблем вну-
трішньопереміщених осіб та най-
більш соціально незахищених та 
вразливих категорій місцевого на-
селення, а також формування гро-
мадської думки на користь мило-
сердя. 

Передбачено спрямувати 
інформаційно-пропагандистську 
діяльність на поширення ідей ми-
лосердя, гуманності, основних 
принципів та завдань червоно-
хресного руху, формування здо-
рового способу життя, інформа-
ційне забезпечення цільових про-
грам на період місячника.

Виконавчим комітетам  
сільських, селищних рад району 
рекомендовано здійснити комп-
лекс організаційно-
пропагандистських заходів щодо 
збору коштів, продуктів харчуван-
ня, одягу для надання адресної до-
помоги найбільш вразливим вер-
ствам населення, які перебувають 
на обліку в Тернопільській район-
ній організації Товариства Черво-

ного Хреста України і територіаль-
ному центрі соціального обслуго-
вування (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району.

Тернопільському районному те-
риторіальному медичному 
об’єднанню, відділу освіти РДА, 
районному центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
спільно з районною організацією 
Товариства Червоного Хреста 
України рекомендовано провести в 
рамках місячника у навчальних за-
кладах району акції щодо популя-
ризації та дотримання здорового 
способу життя, санітарно-гігієнічних 
норм поведінки дітей, підлітків та 
молоді.

Відділу освіти, сектору молоді 
та спорту районної державної ад-
міністрації спільно з Тернопіль-
ською районною організацією То-
вариства Червоного Хреста Украї-
ни доручено організувати роботу 
загонів милосердя у навчальних 
закладах та молодіжних організаці-
ях з метою надання допомоги оди-
ноким громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим батьківського піклу-
вання, переміщеним особам із те-
риторії проведення антитерорис-
тичної операції та Автономної Рес-
публіки Крим.

У райдержадміністрації ●

“Творімо  
милосердя разом”



Програма телепередачП’ятниця, 1 квітня 2016 року

4 квітня
Понеділок 

5 квітня
вівторок

6 квітня
середа

7 квітня
Четвер

8 квітня
П’ятниця

9 квітня
субота

10 квітня
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 21.00 Новини
06.10, 07.20 АгроЕра
06.15 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 07.25, 08.20, 15.00, 22.50, 
         23.20 Погода
07.30 Ера будiвництва
07.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспорт.Ua
08.40 Кориснi поради
15.25 Т/с “Бiлявка”
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Word on the street
17.55 Хокей. Чемпiонат України. Фiнал
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.45, 22.45 З перших вуст
21.50 Подорожнi
23.00 Пiдсумки
23.25 Золотий гусак

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 
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-7”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
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 “Анжелiка - маркiза янголiв”

інтер
06.10, 11.20, 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 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 
          пригоди Шурика” (1)
13.45, 14.20 “Сiмейний суд”
15.05, 16.15 “Чекай на мене”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Запитайте в осенi” (1)
22.00 Т/с “Гречанка” (1)
23.45 Т/с “Щасливчик Пашка” (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 Європа у фокусi
12.40 “Слiдства. iнфо”
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Все перемагає любов”
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 “Погляд зблизька”
22.35 Х/ф “Кров i зухвальство” (2)

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi новини
06.40 Факти тижня
08.35 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром
         України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.10 Труба мiстера Сосиски
11.10 Без гальм
11.45 М i Ж
12.10, 13.10 Дивитись усiм!
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Х/ф “Невдахи”
16.40 Х/ф “Подвiйний форсаж” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Патрульнi. Цiлодобово
21.25 Т/с “Винищувачi-2” (2)
22.25 Свобода слова

стб
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.30 Х/ф “Здрастуйте Вам!” (2)
10.35 Х/ф “Дiвчата” (1)
12.20 “Битва екстрасенсiв-13”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”
22.35 “Детектор брехні-9”
23.40 “Один за всiх”

новий канал
04.20 Зона ночi
06.00, 08.20 Kids Time
06.05 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
08.22 М/ф “Роги та копита”
10.05 Х/ф “Острiв Нiм”
11.55 Хто зверху
18.00 Абзац!
19.00 Дешево i сердито
20.15 Ревiзор
23.25 Страстi за ревiзором
01.30 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 “Якось у казцi” (1)
14.20, 18.00, 21.00 Вiталька
15.35, 20.00 Країна У
17.00 Казки У
19.00 Любов онлайн
22.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Назбиране”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 Д/ф “Софiївка. Любов Софiї”
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. English 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 “Назавжди”
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Забудь i згадай”
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Чорна дiра” (2)

к1
05.10 “Таємний кухар”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.00, 01.45 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 “Тисяча слiв” (2)
23.50 Х/ф “Король вечірок-3” (3)

“нтн”
05.25 Т/с “Паршивi вiвцi” (2)
09.25 “Кримiнальнi справи”
10.15, 17.15 Т/с “Детективи” (2)
11.55 Х/ф “Хiд у вiдповiдь” (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)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
23.45 Т/с “Детектив Босх” (3)
00.45 Т/с “Полiцiя Маямi” (2)

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 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 07.25, 08.20, 09.05, 12.20, 18.00, 22.55, 
23.20 Погода
07.20 АгроЕра
07.30 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.20 Д/с “Подорожуймо Литвою”
09.55 Хокей. Чемпiонат України. Фiнал
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
16.05 Путiвник прочанина
16.25 Подорожнi
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
18.50, 21.45 З перших вуст
18.55 Про головне
19.30 ДебатиPRO
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.40 Класики лiтератури
23.00 Пiдсумки
23.25 Золотий гусак

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
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-7”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
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 “На ножах-2”
00.00 Х/ф “Летючi мечi брами Дракона”

інтер
05.25, 12.25, 14.20 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)
10.15, 22.00 Т/с “Гречанка” (1)
14.50, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Судіть самі” 
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
23.45 Т/с “Щасливчик Пашка” (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, 22.30 Оголошення.
         Бюро знахiдок
07.35 “Погляд зблизька”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 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 “Рекламна кухня”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Детективи-2”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30 Нашi вiтання
20.00 Межа правди
21.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
22.35 Х/ф “Iнша жiнка” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.50 Антизомбi
10.50, 13.20 Х/ф “Далека країна” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20, 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)
23.20 Х/ф “Руслан” (2)

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.40 “Битва екстрасенсiв-13”
12.55 “МастерШеф-2”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”
23.50 “Один за всiх”

новий канал
03.05, 18.00 Абзац!
04.05 Зона ночi
05.45, 07.05 Kids Time
05.50 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.07 Т/с “Друзi”
09.55, 21.50 Київ вдень i вночi
10.50 Т/с “Щасливi разом”
19.00 Т/с “СашаТаня” (2)
19.55 Вiд пацанки до панянки
22.40 Х/ф “Смертельна зброя-3” (2)
00.55 Х/ф “Сайлент Хiл” (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
19.00 Любов онлайн
22.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Не перший погляд”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
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 “Плекайте мову”
15.25 “Тернопiль у стилi ретро”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 Д/ф “Iван Франко”
17.50 “Mortimer. English 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
10.50 Реальна мiстика
12.45 Агенти справедливостi
13.40, 15.30 Т/с “Провiнцiйна муза”
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Забудь i згадай”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. Мiсце злочину Майамi” (2)

к1
05.10 “Таємний кухар”
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”
05.05 “Випадковий свiдок”
05.10 Х/ф “Загублене мiсто” (1)
06.55 Х/ф “Хiд у вiдповiдь” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.15 Т/с “Детективи” (2)
11.30 Т/с “СБУ. Спецоперацiя” (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)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
23.45 Т/с “Детектив Босх” (3)
00.45 Т/с “Полiцiя Маямi” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 21.00 Новини
06.10, 07.20 АгроЕра
06.15 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 07.25, 08.20, 09.05, 22.45, 
         23.20 Погода
07.30 Ера будiвництва
07.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.20 Про головне
09.50 ДебатиPRO
11.25 Д/с “Вiзит до Кореї”
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 Т/с “Бiлявка”
17.10 Т/с “Таксi”
17.55 Хокей. Чемпiонат України. Фiнал
20.25 Д/ф “Iсторiї пагорбiв 
         та будiвель Кiрхберга”
21.30 Новини. Спорт
21.45, 22.30 З перших вуст
21.50 Д/ф “Неоголошена вiйна.
        Поверни менi iм’я”
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки
23.25 Золотий гусак

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
         16.45, 19.30, 23.15 ТСН
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-7”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
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 “Мiняю жiнку-11”
00.00 Х/ф “Легенда про Червоного Орла”

інтер
05.25, 12.25, 14.20 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)
10.15, 22.00 Т/с “Гречанка” (1)
14.50, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Судіть самі”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
23.45 Т/с “Щасливчик Пашка” (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 Межа правди
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Гал-клiп”
12.35 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
13.00 Арсен Мiрзоян. Концерт
14.00 Х/ф “Догора”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Соло”
21.30 “Музичнi делiкатеси”
22.40 Х/ф “Закон сили” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.40 Антизомбi
11.40, 13.20 Х/ф “Руслан” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20 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 “Хранитель” (2)

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Зiркове життя”
09.45 “Битва екстрасенсiв-13”
11.50 “МастерШеф-2”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “МастерШеф Дiти-5”
00.15 “Один за всiх”

новий канал
03.25 Нереальна iсторiя
03.50, 18.00 Абзац!
04.45 Зона ночi
06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.27 Т/с “Друзi”
09.55, 21.50 Київ вдень i вночi
10.45 Т/с “Щасливi разом”
19.00 Т/с “СашаТаня” (2)
19.55 Хто зверху
22.45 Х/ф “Смертельна зброя-4” (2)
01.05 Х/ф “Сайлент Хiл-2” (3)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць” (1)
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
19.00 Любов онлайн
22.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Подорож гурмана”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Крiзь призму часу”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “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. Еnglish 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
10.50 Реальна мiстика
12.45 Агенти справедливостi
13.40, 15.30 Т/с “Провiнцiйна муза”
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Забудь i згадай”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. Мiсце злочину Майамi” (2)

к1
05.10 “Таємний кухар”
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”
05.15 Х/ф “Лiки проти страху” (1)
06.55 Х/ф “34-й швидкий” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.15 Т/с “Детективи” (2)
11.30 Т/с “СБУ. Спецоперацiя” (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)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
23.45 Т/с “Детектив Босх” (3)
00.40 Т/с “Полiцiя Маямi” (2)

ут 1
06.00 Свiт православ’я
06.30, 07.30, 08.00, 09.00, 10.10, 13.40, 
        16.50, 22.50, 23.10 Погода
06.35 Крок до зiрок
07.40 Золотий гусак
08.10 Свiт online
08.25 Смакота
09.15 Путiвник прочанина
09.25 Гра долi
09.55 Мистецькi iсторiї
10.20 Спогади
10.50 Твiй дiм
11.35 Х/ф “Залiзна сотня”
13.45 Д/ф “Штепсель i Тарапунька. 
          Слава — на виснаження”
14.25 Фольк-music
15.45 Дорога до Рiо-2016
16.10 Чоловiчий клуб
16.55 Театральнi сезони
17.25 Т/с “Бiлявка”
21.00 Новини
21.30 Прем’єр-мiнiстр України 
          А. Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
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. Мультфiльм
          “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00, 12.00 “Свiт навиворiт-5: Iндонезiя”
13.00 “На ножах-2”
14.15 “Чотири весiлля”
15.30 “Лiга смiху-2”
17.45 Х/ф “Ва-банк”
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 “Голос країни-6”
23.20 “Свiтське життя”
00.20 Х/ф “Менiни”

інтер
05.35 “Подробицi”
06.05 “Великий Бокс. Бiй за чемпiонський 
          титул Володимира Кличка. 
        Ентонi Джошуа — Чарльз Мартiн”
08.10 “уДачний проект”
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.00 Х/ф “Хронiки зради” (2)
14.05 Х/ф “Два Iвани” (1)
17.55, 21.40 Т/с “Щасливчик Пашка” (1)
20.00 “Подробицi тижня”
21.30 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”
22.30 Д/ф “Леонiд Биков. Зустрiчна смуга”
23.25 Т/с “Краплина свiтла” (2)

TV-4
06.00 Х/ф “Тато-невидимка”
07.30, 16.00, 17.40, 20.45 “Про нас”
07.45, 09.50 Ранковий фiтнес
08.00 Європа у фокусi
08.30, 11.55, 16.15, 19.35, 22.00 Оголошення.
            Бюро знахiдок
08.35, 16.25, 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 “Руда Фея”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Сiльський календар”
14.30 Межа правди
16.30 “Слiдства. Iнфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.20 “Слiд”
18.00 Нашi вiтання
19.00, 00.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.30 Мiська рада iнформує
19.40 Хiт-парад
21.00 “Гал-клiп”
21.30 Єдина країна
22.10 Х/ф “Темна сторона життя” (2)
23.45 Час-тайм

ICTV
06.10 М/с “Муча Луча”
07.05 Факти
07.30 М/с “Скубi-Ду”
08.20 Зiрка YouTube
09.05 Дивитись усiм!
11.00 Без гальм
11.35 М i Ж
12.00, 13.00 Труба мiстера Сосиски
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф “Крутний момент” (2)
14.50 Х/ф “З усiх сил”
16.35 Х/ф “Потрiйний форсаж:
        Токiйський дрифт” (2)
18.35 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф “Форсаж-4” (2)
22.30 Х/ф “Iнший свiт” (3)
00.40 Х/ф “Смертельнi перегони-3. Пекло” (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 брехні-9”

новий канал
04.00 Зона ночi
05.35, 06.55 Kids Time
05.37 М/с “Дак Доджерс”
06.57 Т/с “Пригоди Мерлiна”
12.35 Х/ф “Пiтер Пен”
14.45 Х/ф “Монстро” (2)
16.30 Х/ф “Ядро Землi”
19.05 Х/ф “Лара Крофт: 
         Розкрадачка гробниць”
21.00 Х/ф “Лара Крофт-2: Колиска життя” (2)
23.10 Х/ф “З мене вистачить” (2)
01.20 Х/ф “Сайлент Хiл-2” (3)

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя” (1)
06.20, 09.40 М/с “Дора-мандрiвниця” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Новi пригоди” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с “Дора i друзi” (1)
11.30 Х/ф “Залiзний Ганс” (1)
13.10 Х/ф “Мої aфриканськi пригоди” (1)
14.40 Країна У
23.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi “
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Учнiвський щоденник”
11.30 “Думки вголос”
11.45, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
11.50 “Гра долi”
14.00 “Поклик таланту”
15.30 “У країнi гурманiв”
15.50 “Mortimer. Еnglish 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 “Дивоцвiти”

трк “украЇна”
07.00 Подiї
07.50 Агенти справедливостi
08.50 Т/с “Волошки” (2)
12.40 Т/с “Зцiлення” (2)
16.20, 20.00 Т/с “Причал любовi й надiї” (2)
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
19.40 10 хвилин iз Прем’єр-мiнiстром України
21.15 Х/ф “Коли не вистачає любовi” (2)
23.10 Х/ф “Мрiї iз пластилiну”

к1
05.10 “Таємний кухар”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.50 М/ф “БiМувi. Медова змова” (1)
11.25 Х/ф “Щоденник кар’єристки” (1)
13.15 “Орел i Решка. На краю свiту”
18.10 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
19.10 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Хитрощi Норбiта” (2)
23.00 “КВН”
01.00 “Розсмiши комiка”

“нтн”
05.00 “Речовий доказ”
06.00 “Правда життя. Професiї”
06.30 Х/ф “34-й швидкий” (1)
07.55 Х/ф “Бажаю здоров’я!” (1)
09.30 Т/с “Агентство НЛС” (2)
13.10 “Чоловiчий журнал”
14.05 “Розсмiши комiка”
15.45 Х/ф “Трембiта” (1)
17.25 “Легенди карного розшуку”
19.00 Т/с “Полювання на Вервольфа” (1)
22.50 Х/ф “Вантаж” (2)
01.05 Х/ф “Пiдземна пастка” (2)

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 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 07.25, 08.20, 09.05, 18.00, 
         21.40, 23.20 Погода
07.20 АгроЕра
07.30 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.20 Д/с “Подорожуймо Литвою”
09.50 Д/ф “Iсторiї пагорбiв та будiвель Кiрхберга”
10.30 Д/с “Вiзит до Кореї”
11.00 Вiкно в Америку
11.40 Вiйна i мир
12.25 Слiдство. Iнфо. Спецвипуск
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
14.40 Спогади
15.25 Надвечiр’я. Долi
16.25 Свiтло
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
18.50 З перших вуст
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Д/ф “Скарби Дойчнойндорфа”
21.30 Новини. Спорт
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.15 “5 баксiв.net”. Фiльм про фiльм
23.00 Пiдсумки
23.25 Золотий гусак

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
        16.45, 19.30, 23.15 ТСН
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-7”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-6”
14.50, 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”
00.30 Х/ф “Переможець дракона”

інтер
05.25, 12.25, 14.20 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)
10.15, 22.00 Т/с “Гречанка” (1)
14.50, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Судіть  самі”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
23.45 Т/с “Щасливчик Пашка” (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 “Слiдства. Iнфо”
08.00 Європа у фокусi
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40 “Рекламна кухня”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Собака-привид”
17.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.10 “Погляд зблизька”
20.40 “Слiд”
21.30 “Сад, город, квiтник”
22.35 Х/ф “Поспiшне рiшення” (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 “Хранитель” (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 “Кров спокути” (2)

стб
06.50, 16.00 “Все буде добре!”
08.50 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”
11.55 “МастерШеф-2”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Я соромлюсь свого тіла-3”
00.10 “Один за всiх”

новий канал
03.15, 18.00 Абзац!
04.15 Зона ночi
06.00, 07.30 Kids Time
06.02 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.32 Т/с “Друзi”
10.00, 22.00 Київ вдень i вночi
10.50 Т/с “Щасливi разом”
19.00 Т/с “СашаТаня” (2)
20.30 Суперiнтуїцiя
22.50 Х/ф “Теорiя змови” (2)
01.30 Х/ф “Жорстокi iгри-3” (3)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць” (1)
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
19.00 Любов онлайн
22.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Не перший погляд”
10.20, 20.30, 21.55 Соцiальна реклама
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Надiя є”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Контрасти”
11.45 “Зроблено в Європi”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Фабрика iдей”
15.30 “ПрофStyle”
15.50 “Mortimer. English Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Мандри Великим Лугом”
17.15 “Храми Подiлля”
17.35 Д/ф “Тригiрська обитель”
17.55 Телезамальовка
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
10.50 Реальна мiстика
12.45 Агенти справедливостi
13.40, 15.30 Х/ф “Мрiї iз пластилiну”
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.50 Футбол. Лiга Європи УЄФА. 
         1/4 фiналу “Брага” — “Шахтар”
00.00 Подiї дня

к1
05.10 “Таємний кухар”
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)
02.20 “Нiчне життя”

“нтн”
05.15 Х/ф “Один i без зброї” (1)
06.40 Х/ф “Одиночне плавання” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.15 Т/с “Детективи” (2)
11.30 Т/с “СБУ. Спецоперацiя” (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)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
23.45 Т/с “Детектив Босх” (3)
00.45 Т/с “Полiцiя Маямi” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
          21.00 Новини
06.10, 07.20 АгроЕра
06.15 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 07.25, 08.20, 11.55, 15.30, 18.00, 
21.40, 22.45, 23.20 Погода
07.30 Ера будiвництва
07.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Територiя закону
08.35 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.00 Д/ф “Скарби Дойчнойндорфа”
10.35 Д/с “Вiзит до Кореї”
11.05 Чоловiчий клуб
12.00 Вересень
12.30 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
14.40 Театральнi сезони
15.35 Вiра. Надiя. Любов
16.25 Д/ф “Легенда Китай-гори”
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
18.50, 22.40 З перших вуст
19.30 Спецпроект “Нацiональна 
         безпека: медична реформа”
21.30 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
23.00 Пiдсумки
23.25 Золотий гусак

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
         16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
          з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50 “Мiняю жiнку-7”
12.20 “Мiняю жiнку-11”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-6”
14.50, 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 “Ва-банк”

інтер
05.25, 12.25, 14.20 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)
10.15 Т/с “Гречанка” (1)
14.50, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Судіть  самі”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.30 Х/ф “Хронiки зради” (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 “Слiдства. Iнфо”
08.00 Європа у фокусi
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40 “Рекламна кухня”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Собака-привид”
17.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.10 “Погляд зблизька”
20.40 “Слiд”
21.30 “Сад, город, квiтник”
22.35 Х/ф “Поспiшне рiшення” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05, 20.20 Антизомбi
12.05, 13.20 Х/ф “Кров спокути” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.20 Т/с “Прокурори” (2)
18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
21.25 Дизель-шоу
23.15 Х/ф “Крутний момент” (2)

стб
05.50 “Зiркове життя “
06.50, 18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
08.10 Х/ф “Iнше обличчя” (1)
10.05 Х/ф “На край свiту” (1)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
20.00, 22.45 “Холостяк-6”

новий канал
03.00, 18.00 Абзац!
04.00 Зона ночi
06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.27 Т/с “Друзi”
09.55, 21.55 Київ вдень i вночi
10.45, 19.00 Т/с “СашаТаня” (2)
19.55 Х/ф “Темний свiт” (2)
22.55 Суперiнтуїцiя
00.20 Проект Любов

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. 
        Школа чарiвниць” (1)
11.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2)
20.00 М/ф “Добриня Микитич 
         та Змiй Горинич” (2)
21.15 Х/ф “Кохання-зiтхання-2” (1)
23.05 Х/ф “Звичка розлучатися” (2)
00.30 Х/ф “Що витворяють чоловiки” (3)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Стародавнi культури”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 Д/ф “Музей волинської iкони”
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. Еnglish Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 Д/ф “Жар-зерна Миколи Руденка”
17.30 “Cлово має народний депутат”
18.30 “Слiд”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Arte, viva!”
21.30 “Удосвiта”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00 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
10.50 Реальна мiстика
12.45 Агенти справедливостi
13.40, 15.30 Т/с “А снiг кружляє...” (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Х/ф “Мама виходить замiж”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. Мiсце злочину Майамi” (2)

к1
05.10 “Таємний кухар”
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 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. Ювiлейний-2”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
20.10 “Орел i Решка. Незвiдана Європа”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 “КВН”

“нтн”
05.15 Х/ф “Лiки проти страху” (1)
06.55 Х/ф “34-й швидкий” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.15 Т/с “Детективи” (2)
11.30 Т/с “СБУ. Спецоперацiя” (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)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
23.45 Т/с “Детектив Босх” (3)
00.40 Т/с “Полiцiя Маямi” (2)

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.40, 17.35, 
20.25, 22.50, 23.10 Погода
06.20 У просторi буття
07.10 АгроЕра. Пiдсумки
07.25 Шеф-кухар країни
08.10 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
10.45 Казки Лiрника Сашка
11.10 М/с “Казки Андерсена. 
        Сучасне прочитання”
13.10 Творчий вечiр Василя Василенка
15.45 “5 баксiв.net”. Фiльм про фiльм
16.30 Чоловiчий клуб. Спорт
17.45 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 “Грошi”
07.00 “Свiтське життя”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00 Т/с “Матусi”
14.00 “Голос країни-6”
16.30 “Вечiрнiй квартал”
18.30 “Розсмiши комiка-7”
20.15 “Українськi сенсацiї”
21.15 “Лiга смiху-2”
23.20 “Розсмiши комiка. Дiти”

інтер
06.00, 20.00 “Подробицi”
06.45 Х/ф “Пригоди Електронiка” (1)
11.00 Х/ф “Знахар” (2)
13.30 Т/с “Краплина свiтла” (2)
17.10, 20.30 Т/с “Щасливчик Пашка” (1)
22.20 “Великий Бокс. Бiй за чемпiонський 
        титул Володимира Кличка. 
        Ентонi Джошуа — Чарльз Мартiн”

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,
         00.00 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Х/ф “Тато-невидимка”
09.00 Час-Tайм
09.30 “Євромакс”
10.00 “Слiдства. Інфо”
10.30 Блага звiстка з Р. Реннером
11.30 “Сад, город, квiтник”
11.55, 14.25, 16.55, 20.05 Тернопiльська 
         погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30, 00.30 Х/ф “Сезон повернення”
14.30 Мультфiльми
15.00 Х/ф “Руда Фея”
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 Програма “Соло”
21.00 Концерт ансамблю народної музики 
         “Росава”, м. Черкаси
22.10 Х/ф “Прибуття” (2)
00.10 Час-Тайм

ICTV
05.35 Факти
05.55 М/с “Скубi-Ду”
06.50 Х/ф “Далека країна” (2)
09.20 Секретний фронт
10.15 Антизомбi
11.15 Патрульнi. Цiлодобово
12.10, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.25 Iнсайдер
14.20 Х/ф “Ван Хельсинг” (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 “Потрiйний форсаж:
        Токiйський дрифт” (2)
22.00 Х/ф “Смертельнi перегони-3. Пекло” (2)
00.05 Х/ф “Основний iнстинкт” (3)

стб
06.05 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
09.55, 23.25 Т/с “Коли ми вдома” (1)
12.50 “Холостяк-6”
15.15 “МастерШеф Дiти-5”
19.00 “Україна має талант! Дiти”
21.25 Х/ф “Дiамантова рука” (1)

новий канал
04.15 Зона ночi
06.10, 08.45 Kids Time
06.15 М/с “Дак Доджерс”
07.10 Х/ф “Три нiндзя завдають
         удару у вiдповiдь”
08.50 Дешево i сердито
10.10 Ревiзор
13.20 Страстi за ревiзором
15.20 Вiд пацанки до панянки
17.20 Х/ф “Кенгуру Джек”
19.05 М/ф “Мадагаскар-3”
21.00 Х/ф “Ядро Землi”
23.45 Х/ф “Монстро” (2)
01.25 Х/ф “Сайлент Хiл” (3)

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти 
          черепашки нiндзя” (1)
06.20, 09.40 М/с “Дора-мандрiвниця” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Новi пригоди” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с “Дора i друзi” (1)
11.05, 15.45 М/ф “Карлик Нiс” (1)
12.40 Х/ф “Залiзний Ганс” (1)
14.20 Х/ф “Мої aфриканськi пригоди” (1)
17.15 М/с “Маша i Ведмiдь” (1)
18.45 М/ф “Добриня Микитич 
        та Змiй Горинич” (2)
20.00 Х/ф “Кохання-зiтхання-2” (1)
21.50 Х/ф “Звичка розлучатися” (2)
23.15 Х/ф “Що витворяють чоловiки” (3)
00.45 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 “Просто неба”
11.30 “Захисник Вiтчизни-рятувальник”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 “Абетка здоров’я”
15.30 “Слiд”
15.50 “Mortimer. Еnglish Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Словами малечi про цiкавi речi”
17.15 “Українськi забавлянки”
17.30 Д/ф “Нагадай менi весну, нагадай...”
18.00 “Учнiвський щоденник”
18.30 “Гра долi”
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 “Мама виходить замiж”
12.50, 15.20 Т/с “Волошки” (2)
17.00, 19.40 Т/с “Зцiлення” (2)
21.25 Х/ф “Бiле плаття”
23.25 Реальна мiстика

к1
05.10 “Таємний кухар”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.40 Х/ф “Бiбi — маленька чарiвниця 
         i таємниця блакитних сов” (1)
11.50 М/ф “БiМувi. Медова змова” (1)
13.20 Х/ф “Щоденник кар’єристки” (1)
15.10 “Розсмiши комiка”
17.00, 22.00 “Орел i Решка. На краю свiту”
21.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
22.50 Х/ф “Наречений напрокат” (2)

“нтн”
05.00 “Правда життя. Професiї”
05.30 Х/ф “Одиночне плавання” (1)
07.15 Х/ф “Майор “Вихор” (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 “Час грiхiв” (2)
21.20 Х/ф “Три години на втечу” (2)
23.00 “Чоловiчий журнал”
00.00 Х/ф “Американський
          нiндзя-2: конфронтацiя” (2)
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Іван КУЛЬБІЦЬКИЙ, 
голова Тернопільської райради 

ФСТ “Колос”.

21 лютого стартували 
XXVI сільські спортивні ігри 
Тернопільського району. Цьо-
го дня змагалися кращі ша-
хісти (чоловіки та жінки) сіль-
ських, селищних рад та сіл 
територіальних об’єднаних 
громад. Переможцями та 
призерами в командному за-
ліку стали команда Велико-
бірківської селищної ради — 
І місце, команда села Байків-
ці Байковецької територіаль-
ної об’єднаної громади — 
ІІ місце, команда Велико-
луцької сільської ради — 
ІІІ місце. 

В особистому заліку серед чо-
ловіків перше місце — в Сергія Га-
лапупа з Великих Бірок, друге міс-
це — в Петра Запорожця з Байків-
ців, третє — в Арсена Гоця з Вели-
кої Березовиці. Серед жінок: Надія 
Федірко (Великолуцька сільська 
рада) — перше місце, Ірина Рома-
нюк (Великобірківська селищна 
рада) — друге місце, Ніна Осадца 
(Байковецька сільська рада 
об’єднаної територіальної грома-
ди) — третє місце. Переможці в 
командному заліку нагороджені 
кубками та грамотами, в особисто-
му заліку — медалями та грамота-
ми.

28 лютого відбулися змагання з 
шашок у залік ХХVІ сільських спор-
тивних ігор Тернопільського райо-
ну серед команд сільських, селищ-
них рад та сіл територіальних 
об’єднаних громад — загалом 
9 команд.

Перемогу здобула команда Ве-
ликоберезовицької селищної ради. 
На другому місці спортсмени села 
Байківці, на третьому — Шляхтин-
ців. В особистому заліку серед 
чоловіків переміг кандидат у май-
стри спорту Володимир Кубів із 
Романівки, друге місце посів Петро 
Козуб із села Байківці, третя пози-

ція в Юрія Білого з Великої Бере-
зовиці. Серед жінок першу сходин-
ку посіла Ольга Паславська (Вели-
ка Березовиця), на другому місці 
— Соломія Деревенська (Байківці), 
на третьому — Ірина Жаловська 
(Великі Гаї).

6 березня кращі спортсмени 
Тернопільського районного това-
риства “Колос” гідно представили 
Тернопільський район на обласних 
змаганнях із шахів, шашок і на-
стільного тенісу. Команда Терно-
пільського району посіла першу 
сходинку в загальнокомандному 
заліку з шахів. В особистому заліку 
“золото” здобув Сергій Крисова-
тий з Настасова, Ольга Мельничук 
із Великих Бірок — “бронзу”. У 
шашкових баталіях команда Тер-
нопільського району зайняла п’яте 
місце. В особистому заліку тре-
тьою стала Юлія Проців із Великої 
Березовиці. Незважаючи на “юний” 
вік, у гострій боротьбі команда 
Тернопільського району у складі 
Віталія Бойка з Великих Гаїв і Ніни 

Зарішняк із Почапинців здобула 
третє місце з настільного тенісу.

20 березня на базі Великогаїв-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся 
відбірковий турнір із волейболу. 
Волейболісти села Лозова Микола 
Кітчак (капітан команди), Павло Ку-
зик, Олег Луб’янський, Юрій Пи-
липчук, Володимир Мацюх і Воло-
димир Кітчак здолали команди Ве-
ликих Гаїв, Великих Бірок, Острова 
і Великої Луки. 27 березня цього 
року вони захищали честь Терно-
пільського району в зональних 
змаганнях із волейболу на 
ХХVІ сільських спортивних іграх 
Тернопільщини, де здобули друге 
місце.

Станом на сьогодні Тернопіль-
ський район посідає перше загаль-
нокомандне місце в XXVI сільських 
спортивних іграх Тернопільщини. У 
квітні цього року стартують зональ-
ні змагання ХХVІ сільських спор-
тивних ігор Тернопільського райо-
ну з волейболу. Бажаємо нашим 
спортсменам успіхів і перемог!

Стартували ХХVІ  
сільські спортивні ігри

Голова Тернопільської районної ради ФСТ “Колос” 
 Іван Кульбіцький вручив нагороди  

переможцям та призерам змагань із шашок.

Переможці та призери змагань із шахів у залік XXVI  
сільських спортивних ігор Тернопільського району.

Управління соціального захисту населення Тернопільської районної державної адміністрації 
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад провідного спеціаліста сектору прийняття рішення від-
ділу грошових виплат і компенсацій на період відпустки без збереження заробітної плати для догляду 
за дитиною, яка потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною у висновку ЛКК основного 
працівника; провідного спеціаліста сектору прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій 
на період відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, яка потребує домашньо-
го догляду, тривалістю, визначеною у висновку ЛКК основного працівника.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні подати такі документи: заяву про участь у кон-
курсі; особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см.; 
копію  паспорта громадянина України; копію ідентифікаційного номеру; копію документа про освіту; 
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік; поперед-
ження про спеціальні обмеження щодо прийняття на державну службу; згоду на збір та обробку пер-
сональних даних.

Вимоги до учасників конкурсу: володіння державною мовою, повна вища економічна освіта, володін-
ня ПК, стаж роботи не менше 2-ох років. Довідки за телефоном 53-25-99. Документи приймаються 
впродовж місяця з дня опублікування оголошення.

Шановні мешканці Тернопільщини!
З 1 по 30 квітня 2016 року пройде Всеукраїнський місячник „Спорт 

для всіх — спільна турбота!”, який організовують міністерство молоді 
та спорту України, Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населен-
ня „Спорт для всіх”, департамент сім’ї, молоді, фізичної культури та 
спорту Тернопільської ОДА, Тернопільський обласний центр фізичного 
здоров’я населення „Спорт для всіх”. Запрошуємо взяти активну 
участь у благоустрої спортивних майданчиків за вашим місцем про-
живання. Телефон для довідок: 52-03-53.

Тернопільський обласний центр фізичного 
здоров’я населення „Спорт для всіх”.

До уваги власників автотранспорту
Тернопільська районна державна адміністрація (організатор пере-

везень) оголошує конкурс на право здійснювати перевезення паса-
жирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального ко-
ристування в звичайному режимі руху.

Перелік об’єктів конкурсу:

Періодичність виконання: щоденно.
Примітка: автобусний маршрут Тернопіль – Скоморохи через Ба-

ворів виставляється на період до 6 місяців для визначення доцільнос-
ті відкриття маршруту.

Умови конкурсу
Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті за-

гального користування проводяться відповідно до Закону України 
“Про автомобільний транспорт” та Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального корис-
тування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 
грудня 2008р. №1081 (зі змінами), Правил надання послуг пасажир-
ського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабі-
нету Міністрів України від 18.02.1997 №176 (зі змінами).

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажи-
рів на внутрішньообласних автобусних маршрутах, згідно з Порядком 
визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього викорис-
тання за видами сполучень та режимів руху, затвердженого наказом 
Мінтрансзв’язку України від 12 квітня 2007р. №285, на маршрутах 
протяжністю до 150 км допускається використання автобусів катего-
рій М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас авто-
бусів: на приміських маршрутах І, ІІ, ІІІ.

Перевізники зобов’язані мати не менше одного транспортного за-
собу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можли-
востями, а також здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно 
з чинним законодавством. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у закритому конвер-
ті з позначкою №1 та конверті з позначкою №2, який містить доку-
менти з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу надає докумен-
ти перевізник-претендент.

Документи на конкурс приймаються до 12 квітня 2016 року включ-
но з 9 год. до 17 год. за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, 
філія “Тернопільавтотранссервіс” Українського державного підпри-
ємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспорт-
них засобів “Укрінтеравтосервіс”.

З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів на 
маршруті, бланків документів для участі в конкурсі, а також за довід-
ками звертайтесь телефонами: 52-15-79, 52-45-90, за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 9 год.  до 17 
год. Філія “Тернопільавтотранссервіс” Українського державного під-
приємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотран-
спортних засобів “Укрінтеравтосервіс” (робочий орган конкурсного 
комітету)  та 43-58-74, за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 
1, щоденно в робочі дні з 8 год. до 17 год. 15 хв., відділ розвитку 
інфраструктури Тернопільської районної державної адміністрації.

Конкурс відбудеться 28 квітня 2016 року о 10 год. в приміщенні 
Тернопільської районної державної адміністрації, каб. 310.

Плата за один об’єкт конкурсу внутрішньорайонного приміського 
автобусного маршруту складає – 1241 грн.

Реквізити для перерахування коштів: філія “Тернопільавтотранс-
сервіс” Українського державного підприємства по обслуговуванню 
іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів “Укрінтеравто-
сервіс”: код 38916338, ПАТ АКБ “Львів” р/р 2600459804 МФО 
325268.

Конкурсний комітет з перевезення пасажирів  
на автобусних маршрутах загального користування,  

що не виходять за межі Тернопільського району.

Оголошення ●

№№ 
рейсів 

номер м-ту

Назва 
маршруту

Протяж 
м-ту (км)

Час відправл. з 
пунктів

к-сть 
обор. 
рейс.

мін.
к-сть
авт.почат. кінцев.

Тернопіль – 
С к о м о р о х и  
через Баворів*

25 5-30 19-00 7 2

ПП “Катруб”, що надає послуги з вивезення твердих побу-
тових відходів (далі — ТПВ), доводить до відома споживачів 

Великоберезовицької селищної ради Тернопільського району 
інформацію щодо коригування тарифів

Згідно з рішенням виконавчого комітету Великоберезовицької се-
лищної ради № 26 від 17.04.2012 р., ПП “Катруб” є виконавцем по-
слуг з вивезення ТПВ на території селища Велика Березовиця. Рі-
шенням № 53 від 12.06.2014 р. встановлено тарифи на послуги з 
вивезення ТПВ в розрахунку за 1 м куб. (з ПДВ): для населення та 
бюджетних організацій — 46,94 грн.; для інших споживачів — 47,58 
грн. Причини перегляду тарифів — зростання відсотка основних 
складових тарифу: паливо-мастильні матеріали — 49%; шини і аку-
мулятори — 65%; заробітна плата працівників — 130%; загально-
виробничі витрати — 43%; знешкодження — 20%. Відсоток підви-
щення тарифу: — для населення та бюджетних організацій — 27%; 
— для інших споживачів — 33%.

Економічно обґрунтований тариф на послуги з вивезення ТПВ за 
1 м куб. (з ПДВ): для населення та бюджетних організацій — 59,40 
грн.; для інших споживачів — 63,22 грн. Періодичність надання по-
слуг — відповідно до укладених договорів.

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

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Українські композитори 
створили вагомий пласт ду-
ховного хорового мисте-
цтва, неперевершеного у 
красі й досконалості. Скарб-
ницю світової музичної 
культури збагачують твори 
священика і композитора, 
хорового диригента, гро-
мадського діяча, автора му-
зики “Ще не вмерла Украї-
на” — нині Державного Гім-
ну України — Михайла Вер-
бицького, ім’я якого стало 
відомим лише з відроджен-
ням української культури та 
українського національного 
духу. 10 березня викладачі 
та учні Тернопільської му-
зичної школи №2, яка з 
2014 року носить ім’я Ми-
хайла Вербицького, разом 
із творчими колективами 
Тернополя вшанували 
пам’ять відомого компози-
тора концертом в Україн-
ському Домі “Перемога”.

Твори Михайла Вербицького  
виконали вихованці і вокальний 
ансамбль викладачів “Каданс” 
Тернопільської музичної школи 
№2 імені Михайла Вербицького 
(художній керівник Ніна Макси-
мюк), чоловічий вокальний квар-
тет “Акорд” (художній керівник 
— заслужений артист України 
Євген Гунько), вокальний ан-
самбль студентів відділу “Хорове 
диригування” Тернопільського 
музичного училища імені Соломії 
Крушельницької, хорові колекти-
ви Вищої духовної семінарії імені 
Патріарха Йосифа Сліпого (ху-
дожній керівник — заслужений 
артист України Святослав Ду-
нець), церкви святого апостола 
Петра УГКЦ Чину братів менших 
(художній керівник Оксана Івано-
ва), церкви святого священному-
ченика Йосафата (художній ке-
рівник Наталія Буда) міста Тер-
нополя. “Тему з варіаціями” на 
гітарі виконав вихованець Терно-
пільської музичної школи №2 
імені Михайла Вербицького 
Тимофій Жук, студенти факуль-
тету мистецтв Тернопільського 
національного педагогічного уні-
верситету імені Володимира Гна-
тюка Віта Ткачук та Артур Кісє-
льов — пісню “Козак”. Вікарій 
Тернопільсько-Зборівської архи-
єпархії УГКЦ, доктор східно-
церковних наук отець Віталій 
ознайомив присутніх із біографі-
єю композитора.

Народився Михайло Вербиць-
кий 4 березня 1815 року в роди-
ні греко-католицького священи-
ка. В 10-річному віці втратив 
батька. Ним і його молодшим 
братом Володиславом заопіку-
вався перемишльський владика 
Іван Снігурський, який заснував 
церковний хор, а згодом музичну 
школу, де співав і навчався Ми-
хайло. У 1833 році майбутній 
композитор вступив до Львів-
ської духовної семінарії. Там він 
почав серйозно займатися музи-
кою, опанував техніку гри на гіта-
рі, яка стала його улюбленим ін-
струментом. Згодом створив під-
ручник для навчання гри на гіта-
рі, куди ввійшли популярні на той 
час музичні твори, а також власні 
композиції автора, солоспіви, 
музика для театральних п’єс. 

“Михайло Вербицький — най-
більший після Дмитра Бортнян-
ського духовний український ком-
позитор, творець хорового стилю 
в Галичині, — зазначила ведуча 
заходу, учасниця вокального 
ансамблю викладачів Терно-
пільської музичної школи №2 
“Каданс” Наталія Дзвінка. — 
Твори на духовну тематику ста-
новлять найвагомішу частку його 
творчої спадщини. Митець плідно 
працював у різних галузях музич-
ного мистецтва, створив низку 
хорових, оркестрових і музично-

драматичних композицій. Його 
творчість мала велике значення 
для демократичної культури за-
хідноукраїнських земель. Високий 
художній рівень творів Михайла 
Вербицького дає право називати 
його першим західноукраїнським 
композитором-професіоналом, 
незважаючи на те, що він не за-
кінчував спеціальних музичних 
шкіл”.

Характерною рисою більшості 
творів композитора є пісенність, 

навіяна фольклорними зразками. 
Основа хорового письма Вер-
бицького — чіткий акордовий ви-
клад музичного матеріалу, ви-
тримане чотириголосся, поліфо-
нічні епізоди, мелодійність. У 
творі “Отче наш” композитор зу-
мів створити індивідуальний 
стиль, якому притаманні роман-
тичні риси. В мелодиці відчува-
ються інтонації галицької міської 
пісні — романсу. У другій полови-
ні сорокових років ХІХ століття 

Михайло Вербицький звертаєть-
ся до релігійної музики, завер-
шує Літургію для мішаного хору, 
яка до сьогодні звучить у церквах 
Західної України, пише музичні 
номери до українських театраль-
них вистав. Михайло Вербицький 
— автор багатьох музичних тво-
рів на народні мелодії, полоне-
зів, вальсів. Композитор утілив у 
музиці поезії Маркіяна Шашкеви-
ча, Юрія Федьковича, Івана Гу-
шалевича.

1863 року у львівському жур-
налі “Мета” було надруковано 
вірш Павла Чубинського “Ще не 
вмерла Україна”, який припав до 
душі Михайлу Вербицькому висо-
копатріотичним змістом і легкістю 
форми. Композитор створив на 
слова Чубинського пісню, яку 
представив на сходинах гімназій-
ної “Громади” в Перемишлі. Зго-
дом зробив із неї хорову компо-
зицію, яку урочисто виконали в 
Перемишлі 1 липня 1864 року. У 
Львові пісню “Ще не вмерла Укра-
їна”, яка об’єднала наддніпрянців 
і галичан, уперше в хоровому 
опрацюванні заспівали на кон-
церті, присвяченому відкриттю 
українського театру в новозбудо-
ваному “Народному домі”. “В 
останні роки життя Михайло Вер-
бицький займався педагогічною 
діяльністю, писав статті, творив 
музику. Помер композитор 
1870 року в селі Млини Яворів-
ського повіту (сьогодні це терито-

рія Польщі — ред.), де близько 
двадцяти років перебував на па-
рафії”, — зазначив отець Віталій.

Заступник начальника управ-
ління культури і мистецтв Терно-
пільської міської ради Василь 
Кармазин нагородив учасників 
концерту грамотами за вагомий 
внесок у розвиток української 
національної культури. Завер-
шився захід спільним виконан-
ням Державного Гімну України.

Духовні заповіти  
Михайла Вербицького

На сцені Українського Дому “Перемога” — вокальний ансамбль викладачів  
Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького “Каданс” 

(художній керівник Ніна Максимюк). Друга справа — ведуча мистецького заходу, викладач 
Тернопільської музичної школи №2 ім. Михайла Вербицького Наталія Дзвінка.

Вихованець Тернопільської музичної школи №2 Тимофій Жук 
виконав на гітарі “Тему з варіаціями” Михайла Вербицького.

Учасники концерту, присвяченого творчості Михайла Вербицького, на передньому плані —  
вихованці Тернопільської музичної школи №2 ім. Михайла Вербицького.

Працівники від-
ділу культури Тер-
нопільської РДА, 
районного будин-
ку культури, цен-
тральної районної 
бібліотеки, районна 
організація профспіл-
ки працівників культури 
щиро вітають з днем на-
родження директора Тернопіль-
ського районного будинку куль-
тури Романа Ігоровича  
СУШКА.

Бажаємо Вам, Романе Ігоро-
вичу, міцного здоров’я, неви-
черпної енергії та родинного за-
тишку. Нехай у Ваших задумах 
буде мудрість, у службових спра-
вах — підтримка однодумців, у 
серці — приємно і сонячно від 
людської вдячності. Нехай Ваш 
шлях буде сповнений новими 
злетами та досягненнями, а все 
добро повертається сторицею. 

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження люблячого си-
на, дорогого брата  Юрія 
СМОЛЬНИЦЬКОГО із села Ступ-
ки Тернопільського району.

Хай щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

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

Колектив Ігровицької сільської 
ради вітає з днем народження 
колишню акушерку Ігровицької 
АЗПСМ, члена виконкому Надію 
Михайлівну МОКРИЦЬКУ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхалися ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра  мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав 

Лише щасливий зорепад!

Колектив Ігровицької АЗПСМ 
вітає з днем народження колиш-
ню акушерку Надію Михайлівну 
МОКРИЦЬКУ.

З днем народження вітаємо, 

щастя й радості бажаємо,

Здоров’я Вам такого, 

як у дуба молодого,

Щоб щасливо Вам жилося 

і задумане збулося,

Щоб у роботі все горіло

 і в кишені шелестіло,

Щоб здорові Ви були

 і сто років прожили.

Працівники бібліотек Терно-
пільського району щиро вітають 
з днем народження колегу Олек-
сандру Григорівну ЛІСКОВУ.

З днем народження вітаємо! 

Добра і радощів бажаємо, 

Здоров’я на усі літа, 

Хай в серці квітне доброта. 

Хай в небі сонце ясно сяє, 

Веселка барвами заграє, 

Щебечуть солов’ї грайливо 

На життя довге і щасливе!

В е л и к о б е р е з о в и ц ь к а  
селищна рада Тернопільсько-
го району повідомляє про на-
мір встановлення нових (скори-
гованих) тарифів на території 
селища Велика Березовиця на 
послуги з вивезення твердих 
побутових відходів для ПП “Ка-
труб” (за 1 м. куб.) з ПДВ:

— для  населення та бю-
джетних організацій — 59,40 
грн.;

— для інших споживачів — 
63,22 грн.

З детальною інформацією 
про структуру та обґрунтування 
причини зміни  тарифів можна 
ознайомитися в мережі Інтер-
нет за адресою: www.katrub.
com.ua, на інформаційних стен-
дах та Великоберезовицькій 
селищній раді.

Великоберезовицький 
селищний голова  

І. І. КОСТЮК.

Оголошення ●
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Місцеве самоврядування ●

Ірина ЮРКО.  
Фото автора.

24 березня у будинку куль-
тури с. Байківці відбулася  
шоста сесія Байковецької 
сільської ради сьомого 
скликання. Участь у сесії 
взяли депутати Тернопіль-
ської районної ради  
Володимир Періг та Юрій 
Федуник. 

Підлягає 
обов’язковому 
оприлюдненню

Засідання сесії відбулося у 
рамках нової процедури голосу-
вання – публічного поіменного 
голосування, згідно із змінами у 
частині 3 статті 59 Закону Украї-
ни “Про місцеве самоврядуван-
ня”. “Ці зміни прийняті з метою 
зробити голоси в радах усіх рів-
нів поіменними, а результати го-
лосувань – загальнодоступними, 
що має підвищити якість роботи 
депутатів місцевих рад, – зазна-
чив Байковецький сільський го-
лова Анатолій Кулик. – Водно-
час, результати поіменних голо-
сувань підлягають обов’язковому 
оприлюдненню і є невід’ємною 
частиною протоколів сесій рад, 
розміщених на веб-сайтах або 
ЗМІ відповідних органів місцево-
го самоврядування. У нашому 
випадку – на сторінках видання 
“Об’єднана громада” в газеті 
“Подільське слово”, або на офі-
ційному сайті Байковецької сіль-
ської ради”. Відтак, голосування 
тепер відбувається шляхом ого-
лошення позиції депутата: в ході 
голосування головуючий на сесії 
оголошує в алфавітному порядку 
прізвища депутатів. Депутат 
прізвище, якого оголошено, за-
являє про свою позицію «за», 
«проти», «утримався». Результа-
ти поіменного голосування фік-
суються як додатки до протоколу 
пленарного засідання.

Внесено зміни  
до бюджету

Перше питання порядку ден-
ного – “Про внесення змін до 
сільського бюджету”. За фактом 
двох перших місяців 2016 року 
бюджет Байковецької сільської 
ради виконано на 105%. За ре-
зультатами розгляду питання 
про зміни до бюджету вирішено 
збільшити обсяг видатків спеці-
ального фонду сільського бю-
джету на 40 тисяч гривень, збіль-
шити видатки на проведення ро-
біт, пов’язаних з будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних до-
ріг, інших об’єктів на 2 млн. 360 
тис. грн. Будинкам культури, 
клубам з бюджету Байковецької 
сільської ради спрямують 360 
тис. грн. на придбання апарату-
ри. Під час сесії депутати підтри-
мали пропозицію щодо придбан-
ня автомобіля для обслуговуван-
ня Байковецької сільської ради. 

На сесії затверджено програ-
му соціально-економічного роз-
витку об’єднаної територіальної 
громади. Як зазначив заступник 

Байковецького 
сільського голо-
ви Віктор Пуль-
ка, у цій програ-
мі, крім іншого, 
передбачений 
сегмент для по-
кращення куль-
турного і спор-
тивного життя 
громади, зокре-
ма підтримка во-
л е й б о л ь н о г о 
клубу с. Лозова, 
футбольних клу-
бів Байковецької 
об’єднаної тери-
торіальної гро-
мади, наповне-
ння будинків 
культури і клубів 
відповідною тех-
нікою. “У 2016 
році розглянемо 
питання про до-
цільність від-
криття гуртків з 
хорової капели і 

хореографії у селах Лозова та 
Шляхтинці, – сказав Віктор Пуль-
ка. – У травні в Тернополі відбу-
деться черговий Міжнародний 
інвестиційний форум. Наразі го-
туємо презентацію Байковецької 
сільської ради для можливості 
залучення грантових проектів”. 

У Лозовій 
встановлять 
пам’ятник 

переселенцям
Як зазначив Анатолій Кулик, у 

цьому році в рамках співфінансу-
вання буде встановлено 
пам’ятник переселенцям у с. Ло-
зова. “Виготовлення монументу 
бере на себе лозівчанин Ігор Гу-
раль, – зазначив Анатолій Рома-
нович. – Витрати на постамент і 
благоустрій території біля 
пам’ятки – за рахунок бюджету 
Байковецької сільської ради”.

Завідуючий сектором житлово-
комунального господарства,  
транспорту, зв’язку та благоу-
строю Байковецької сільської 
ради Богдан Сабатюк на сесії 

озвучив деталі “Програми благо-
устрою Байковецької сільської 
ради на 2016-2017 роки”, вар-
тість виконання якої, за попере-
дніми підрахунками, складає 2 
млн. 670 тис. грн. 

Обдарованим дітям 
– по 1000 гривень
Про затвердження програми 

оздоровлення та літнього відпо-
чинку дітей сесію інформував за-
ступник Байковецького сільсько-
го голови Віктор Пулька: “За-
твердити цю програму необхідно 
у зв’язку з тим, що в літній пері-
од навчальні заклади на терито-
рії Байковецької об’єднаної те-
риторіальної громади з відділу 
освіти Тернопільської РДА пере-
йдуть на баланс Байковецької 
сільської ради. Відтак, заплано-
вано відкрити оздоровчий табір 
на базі Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст., у 
який, зокрема, будуть запрошені 
діти із соціально незахищених 
сімей та школярі, які досягли ви-
соких успіхів у навчанні, культур-
них масових заходах”. Віктор Во-
лодимирович вніс пропозицію 

надати разову виплату обдаро-
ваним школярам громади, які 
перемогли у районних конкурсах 
і брали участь в обласних ета-
пах. Депутати підтримали пропо-
зицію виплачувати таким дітям 
раз у рік по 1000 грн. на оздо-
ровлення. Факт обдарованості 
дитини встановлюватиме центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді Байковецької сільської 
ради. 

Прийнято рішення виплачува-
ти дітям-інвалідам, яких на тери-
торії Байковецької об’єднаної 
територіальної громади є 23 
особи, по 1500 грн. у рік двома 
траншами – напередодні Вели-
кодня і Дня святого Миколая. 
Трьом дітям-сиротам виплачува-
тимуть по 1500 грн. раз у рік. 54 
неповні сім’ї, де немає мами чи 
батька, отримають 1500 грн. у 
рік двома траншами. Серед ба-
гатодітних сімей центром соці-
альних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Байковецької сільської 
ради будуть визначені малоза-

безпечені сім’ї, яким виплачува-
тимуть по 1500 грн., критичні 
сім’ї отримуватимуть на кожну 
дитину по 1500 грн. раз у рік. 
Воїнам УПА, репресованим і ре-
абілітованим виплачуватимуть по 
1500 грн. щомісяця. Одиноким 
людям похилого віку, які знахо-
дяться на соціальному супрово-
ді, та мешканцям громади з І і ІІ 
групами інвалідності виплачува-
тимуть по 1500 грн. у рік. Два 
рази в рік – 9 травня і 14 жовтня 
– отримають фінансову допомо-
гу по 1000 грн. (по 500 грн. дво-
ма траншами) ветерани війни, 
воїни-інтернаціоналісти, воїни 
АТО, вдови загиблих воїнів, лік-
відатори аварії на Чорнобиль-
ській АЕС.  

Затверджено один проект  
Байковецької сільської ради для 
участі в обласному конкурсі про-
ектів розвитку місцевого само-
врядування у Тернопільській об-
ласті в рамках співфінансування 
з бюджетів Тернопільської об-
ласної ради та Байковецької 
сільської ради. 

Депутати погодили виготов-

лення штампу і печатки для реє-
стратора громадян, який розпо-
чне роботу у Байковецькій сіль-
ській раді 4 квітня цього року. 
Тут відбуватиметься реєстрація і 
зняття з реєстрації громадян 
Байковецької сільської ради 
об’єднаної територіальної гро-
мади. 

На сесії затверджено нову на-
зву елемента вулично-дорожньої  
системи – “провулок Коноваль-
ця”, який знаходиться на масиві 
Гаї Ходорівські с. Байківці.

Затверджено положення ви-
конавчих органів сільської ради. 
Йдеться про три відділи – відділ 
реєстрації фізичних, юридичних 
осіб та речових прав, сектор 
економічного розвитку, управ-
ління земельних відносин, місто-
будування та архітектури.

Внесено зміни до “Програми 
підтримки дітей, молоді, жінок, 
сім’ї, учасників АТО, соціальний 
супровід людей похилого віку та 
інвалідів на 2016 рік”. Затвер-
джено “Цільову програму цивіль-
ного захисту населення на 2016-
2017 роки”. Зокрема, програма 
передбачає встановлення систе-
ми загального оповіщення у ви-
падку надзвичайних ситуацій, 
придбання первинного облад-
нання для гасіння пожеж.

У Байківцях є більш 
як 30 видів рослин,  

занесених до 
Червоної книги 

України
Депутати дали добро на ство-

рення комісії спільно з департа-
ментом екології та водних ре-
сурсів Тернопільської ОДА щодо 
вивчення можливості створення 
заповідника “Кружляк” на в’їзді в  
с. Байківці. За словами Анатолія 
Кулика, на цій території є більше 
тридцяти видів рослин, занесе-
них до Червоної книги України. 

“За” сесія проголосувала за 
надання разової матеріальної 
допомоги у розмірі трьох про-
житкових мінімумів на операцію 
сина байківчанки Зеновії Шулик.

На завершення сесії депутати 
Тернопільської районної ради 
Володимир Періг та Юрій Феду-
ник висловили пропозиції щодо 
об’єднання сіл Соборне та Гаї 
Шевченківські з Байковецькою 
сільською радою.

— Цього року з сільського  
віддаємо у державний бюджет 
4,5 млн. грн. у вигляді реверсної 
дотації через те, що у нас недо-
статня кількість населення в 
рамках об’єднання територіаль-
них громад, — зазначив Анатолій 
Кулик. — Держбюджет-2016 
складався за цінами 2014 року. 
Якщо на законодавчому рівні ви-
рішать перерахувати ціни за 
2015-ий чи гірше – 2016 рік, ви-
лучення з нашого бюджету ста-
новитиме значно більшу суму. 
Тому пропозиція об’єднання з 
селами Соборне, Гаї Шевченків-
ські більш, ніж цікава. Однак, цей 
процес буде можливий лише в 
тому випадку, якщо на це дадуть 
згоду відповідні громади.

Поіменне голосування — позиція депутата

Байковецький сільський голова Анатолій Кулик: 
“За фактом двох перших місяців 2016 року бюджет 

Байковецької сільської ради виконано на 105%”. 

Учасники шостої сесії Байковецької сільської ради сьомого  
скликання виконують Державний Гімн України, 24 березня 2016 року.

громада
Об’єднана Видання Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

Байківці •Гаї Гречинські•ДуБівці•курники•Лозова•стеГниківці•ШЛяхтинці
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Пам’ятний знак односельчанам, які загинули за волю України, в селі Дубівці.
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“Кожне місто на землі зберігає в собі пам’ять про село.  
Не зрозумівши, чим живе село, не зрозумієш і міста”

Агробізнес ●

Щиро і  
с е р д е ч н о  
вітаємо з днем 
народження 
вчителя по-
чаткових кла-
сів Шляхти-
нецької ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. О. Г. 
Барвінського 
Світлану Ігорівну ГУМЕННУ.

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 – колектив 
Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. 

ім. О. Г. Барвінського.

26 берез-
ня 75-річчя 
в і д з н а ч и в 
В а с и л ь 
Онуфрійо-
вич ХАНАС 
із с. Дубівці 
Тернопіль-
ського райо-
ну. Щиро ві-
таємо іме-
нинника!

Хай життя цвіте весни розмаєм,

Дарує щастя, здоров’я, тепло. 

Ми Вам щиро всі бажаєм,

Щоб усе найкраще у Вас було.

Щоб ніжки Ваші не боліли,

Ще довго по землі ходили.

Дай Боже лиха Вам не знати

І кожну весну ще довго зустрічати.

Сотні випускників Дубівець-
кої ЗОШ І-ІІ ст., де Ви трудили-
ся майже півстоліття, вислов-
люють щиру вдячність за велику 
працю, незламний дух та благо-
датну ниву посіяних зерен нау-
ки. Низько вклоняємося Вам.

З повагою – випускники 
Дубівецької ЗОШ І-ІІ ст.  

1960-2010 років.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження  вчителя фізичного 
виховання Байковецької ЗОШ І-ІІ 
ст. Руслана Степановича  
КАСАРДУ.

Хай ладиться скрізь: на роботі,

 в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

З повагою – колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Колектив Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження технічного працівника 
школи Наталію Василівну  
ПАВЛЮК. 

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай  обминають болі й тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Колектив Шляхтинецької ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. О. Г. Барвінського щи-
ро вітає з днем народження вчи-
теля фізкультури Руслана  
Степановича КАСАРДУ.

Хай у щасті й здоров’ї проходять роки,

Хай голубкою білою мрія зліта,

Хай Господь захистить від печалі 

                                     й журби

На щедрі, мирні, многії літа.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження люблячого чоловіка, 
дорогого тата Руслана Степа-
новича КАСАРДУ із с. Байківці.

Наш славний і рідний, 

найкращий у світі, 

З Тобою нам завжди затишно й світло. 

Ти гарний господар 

                     і батько чудовий, 

Даруєш турботу та море любові. 

Спасибі за ласку, за руки умілі, 

Що вмієш підтримати

                           словом і ділом, 

Що в рідному домі надійно та щиро, 

Живи нам на радість у щасті та мирі, 

Хай Бог милосердний 

                               з високого неба 

Дарує усе, чого Тобі треба, 

А Матінка Божа — цариця свята —

Дарує щасливі і довгі літа. 

З любов’ю – дружина Любов, 
діти Максим та Аліна, вся 

родина. 

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Зі Степаном Маціборкою, 
генеральним директором  
байковецького ТОВ “Вікто-
рія”, ми знайомі понад трид-
цять років. У час кожної зу-
стрічі завжди вражає його 
мудрість, впевненість, із 
якою вправно робить свою 
справу.

— Це у мене від батька Василя 
Павловича, — каже Степан Маці-
борка про свою господарську 
жилку. — Про таких, як він, ка-
жуть: “Стоїть на землі обома но-
гами”. Інакше сьогодні не вижи-
веш. То природа сюрприз підкине 
на кшталт “Березневий день один 
свисне, а сім кисне”. То влада 
знову “допоможе”, як от уряд 
Яценюка вперто скасовує пільги, 
що допомагали сільгоспвиробни-
кам працювати. Цим документом 
передбачено скасування спецре-
жиму ПВД для всіх суб’єктів гос-
подарювання в агропромислово-
му комплексі, можливість засто-
сування спрощеної системи опо-
даткування (група “С”) лише для 
підприємств, у яких річний обсяг 
доходу за попередній рік не пере-
вищує 2 млн. грн., скасування 
пільг з  оподаткування будівель і 
споруд сільгоспвиробників. Ска-
сування спецрежиму ПВД для 
сільгосптоваровиробників з 1 січ-
ня 2016 року є згубним з точки 
зору продовольчої безпеки Укра-
їни. Так, за оцінками експертів, 
втрати аграріїв складуть близько 
30 млрд. грн., а падіння експорт-
ної виручки становитиме понад 1 
млрд. доларів США. Кількість без-
робітних зросте на 100 тисяч 
осіб. 15 березня біля стін Верхо-
вної Ради України сільгоспвироб-
ники, фермери знову провели 
багатотисячний мітинг про відмі-
ну законопроекту. Адже, згідно зі 
змінами, фермер, який реалізує 
товар на 100 тисяч грн., 20 тисяч 
недоотримає”, — каже досвідче-
ний економіст, агроменеджер 
Степан Маціборка. 

І як тут не погодитися із госпо-
дарником та його колегами, адже 
аграрна галузь країни – єдина 
прибуткова, наповнює бюджети 
усіх рівнів, сплачує податки, ство-
рює нові робочі місця, дає гідну 
зарплату, великі кошти виділяє на 
соціальний розвиток населених 
пунктів, де орендує землю. Зга-
далися слова видатного фран-
цузького філософа Жан Жака 
Руссо: “Єдиний спосіб утримува-
ти державу у стані незалежності 
від будь-чого — це сільське гос-
подарство. Володійте ви хоча б 
всіма багатствами, якщо вам ні-
чим харчуватися, — ви залежите 
від інших. Торгівля створює ба-
гатство, однак сільське господар-
ство забезпечує свободу”. 

А тим часом у Байківцях вес-
нують: закривають вологу, готу-
ють насіння, сіють ярину. Ранні 
зернові та зернобобові культури 
планують посіяти на 1300 гекта-
рів. Серед них ячмінь, пшеницю,  

а згодом зернову кукурудзу, со-
няшник. Значно збільшили посі-
ви сої, мають якісне і висококон-
диційне насіння цієї прибуткової 
у рослинництві бобової культури. 
Вперше, коли середні і крупні 
сільгосппідприємства значно 
зменшили посів цукрових буря-
ків, в Тернопільській області у 
цьому році в 2,5 раза зменшують 
виробництво основної технічної 
культури краю. Експерти вже 
прогнозують, що в цьому році 
значно зростуть ціни на солод-
кий продукт.

— У ТОВ “Вікторія” не люблять 
рахувати гроші наперед. Треба 
посіяти 270 гектарів цукрових бу-
ряків, 100 га квасолі, забезпечи-
ти повний технологічний цикл 
обробітку усіх просапних культур 
і старанний догляд. Тоді можна 
очікувати позитивного результа-
ту, – каже головний агроном ТОВ 
“Вікторія” Олександр Козак. – Ця 
культура забезпечує нам сівозмі-
ну, крім того, маємо повний на-
бір сільгоспмашин, збиральної 
техніки, уклали договори із пере-
робниками, які у свою чергу за-
безпечують  навантаження і ви-

везення своїм транспортом цу-
кросировини на переробку, за-
безпечують насінням цукрових 
буряків німецької фірми “Лемке” 
та інших компаній. Потребу ви-
рощувати квасолю нині диктує 
ринок. Торік ми посіяли її на двох 
десятках гектарів, однак, спека 
далася взнаки. 

Разом з Олександром Коза-
ком та головним інженером На-
заром Озерянським їдемо на  
новенькому службовому автомо-
білі в поле. Поблизу  Тернополя 
на площі 30 гектарів механізатор 
Юрій Заполух завершує закрива-
ти вологу і переїжджає на другу 
площу. Проводить він цей агро-
захід, як інші, згідно з технологіч-
ною картою посівної-2016 у ТОВ 
“Вікторія” старанно і акуратно, в 
стислі терміни. На час весняної 
сівби у господарстві організува-
ли гаряче харчування не лише 
для сівачів, водіїв, а й усім, хто 
працює у виробничому підрозді-
лі. Смачно готують перші і другі 
страви місцеві кухарі Віра Лісова 
та Ірина Чорна. 

На завершення розмови із ке-
рівником господарства запитав: 

— Степане Васильовичу, якби 
американського чи іншого фер-
мера, сільгоспвиробника запро-
сили господарювати у таких умо-
вах, як працюєте Ви, скільки б 
він протримався? 

— Без дотацій, коли хочуть за-
брати навіть те, що чесно заро-
блене усім колективом, з таким 
податковим кодексом і постійни-
ми утисками, без законів, які б 
захищали хлібороба, — розмір-
ковує генеральний директор ТОВ 
“Вікторія” Степан Маціборка. — 
Гадаю, кілька місяців протримав-
ся б. А ми вже два десятки років 
працюємо і боремося… якщо не 
з довгоносиком у полі, то… з 
владою. Втім, мудрість полягає у 
тому, що селянин розраховує на 
власні сили, свій розум і досвід. 

Земля, як тарілка:  
що покладеш, те і візьмеш

Фотоінформація ●

Молоді спеціалісти ТОВ “Вікторія” — головний інженер Назар 
Озерянський (справа), головний агроном Олександр Козак.

П’ять одиниць сільгосптехніки у ТОВ  
“Вікторія” обслуговує водій Зіновій Гураль.

Механізатор Юрій Заполух на весняному лані.

Вітаємо! ●

31 березня у с. Дубівці урочисто відкрили дитячий садок “Пізнайко”, розрахований на 20 дітей.  
Завідуюча дитсадком — Надія Кіндзерська. Репортаж про подію читайте в наступному номері “Об’єднаної громади”. 
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(Бенедикт Спіноза, голландський філософ)

“Якщо ви хочете, щоб життя посміхалося вам,  
подаруйте йому спочатку свій гарний настрій”

Світ дитинства ●

Зоряна ГУМЕННА,  
вихователь дитячого садка 

“Метелик” с. Байківці.

Казка – дивовижний витвір 
людської уяви, адже це – 
подорож у дитинство,  
сприятлива атмосфера для 
народження дитячих мрій. 
12 березня вихователі дитя-
чого садка “Метелик”  
с. Байківці провели вихован-
ців старшої групи стежиною 
казки на Весняну Лісову  
Галявину. 

Весну в “Метелик” принесли 
Дівчинка Веснянка (у ролі Андрі-
анка Гордій) і Хлопчик (Арсенчик 
Курочка). Головною героїнею свя-
та була Білосніжка (у ролі Роксо-
ланка Паук). Спритні Гномики 
(Антончик Башняк, Матвійко Чи-

кало, Віталік Левицький, Сашко 
Мудровський), Веселунка (Юля 
Онишко), Добрунка (Анюта Ко-
валь) і Співунка (Алінка Бойко) 
протягом усього дійства допома-
гали Білосніжці відшукати її маму. 
На допомогу малятам прийшла 
Верба (Катруся Бережна). На га-
лявині герої казки зустріли весня-
ні квіти Кульбабку (Сашенька Ма-
кух), Фіалочку (Віка Зінько і Веро-
нічка Любасюк) Підсніжники (Ка-
мілка Любасюк і Дениско Лозов-
ський), а також завітали у гості до 
мудрої Сови (Даніелка Білецька). 
Учасники свята допомогли Бджіл-
ці зібрати із квіточки чудодійний 
мед. Поласувавши ним, Білосніж-
ка згадала, де загубила свою ма-
му і відшукала її у залі, під супро-
від пісеньки Сонечко прокину-
лось.

Цього дня вихованці дитячого 

садка подарували своїм матусям 
аплікації-ручки з пролісками, ви-
готовлені власноруч. Глядачі за-
хоплено спостерігали за подіями, 
які відбувались на нашому заході. 
До присутніх того дня звернулися 
завідуюча дитячим садком “Мете-
лик” Олена Василівна Онишко та 
Байковецький сільський голова 
об’єднаної територіальної грома-
ди Анатолій Романович Кулик. 
Зокрема, дітки отримали від сіль-
ського голови солодощі та обі-
цянку про новий ігровий майдан-
чик у садочку. Вихованці “Мете-
лика”, вихователі і батьки щиро 
вдячні Анатолію Романовичу за 
постійну турботу про комфортне 
дитинство маленьких байківчан. 

Весняна казка у дитсадку за-
вершилася зворушливою піс-
нею “Мамо, ти мене до казки 
запроси”.

“Мамо, ти мене  
до казки запроси”

Байковецький сільський голова Анатолій Кулик, завідуюча дитячим садком  
“Метелик” с. Байківці Олена Онишко (друга зліва), вихователі та учасники  

театралізованого дійства у “Метелику”, 12 березня 2016 року.

Учасниця народного аматорського ансамблю танцю  
“ГлоріяБай” БК с. Байківці Олена Бошко.

Моя бабця  
завжди пекла 
паску у Велико-
дній четвер. 
Р а н о - в р а н ц і  
після молитви, 
взявши добрі 
думки і настрій, 
готувалась до 
замішування тіс-
та і випікання. 
Минуло багато 
років, а рецеп-
том бабусі ми з 
мамою користу-
ємось дотепер. 
Запрошую і Вас, 
читачі, випробу-
вати перевіре-
ний роками спо-
сіб приготу-
вання паски.
Інгредієнти
750 г муки;
60 г дріжджів;
8 жовтків;
1,5-2 склянки 

перекип ’яченого  
молока; 

150 г цукру;
0,5 ч. ложки солі;
150 г масла;
70 г сухих родзи-

нок;  
Спосіб приготування
Спочатку робимо опару – дріжджі розвести в невеликій кількості 

теплого молока, додати цукор, третину порції борошна. Поставити 
тісто у тепле місце. Коли опара підніметься, помішати її дерев’яною 
лопаткою і дочекатися повторного підняття об’єму. Згодом додати 
розтерті по одному з цукром жовтки, решту теплого молока, борошно 
і розтоплене та охолоджене масло. Місити тісто, поки не буде  
відставати від рук, додати сухі родзинки і ванілін, можна ще додати 
трішки цедри лимона. Поставити у тепло, щоб тісто збільшилося у 
2-3 рази. Потім розмістити тісто у змащені олією чи маслом форми 
на половину об’єму. Коли тісто підійде і заповнить весь об’єм,  
змастити верхівку збитим яйцем та оформити за смаком (цукатами 
чи мигдалем, або вирізати колоски з прісного тіста). Пекти паску в 
розігрітій духовці до 170 градусів впродовж години.  

Любов ХУДЯК, с. Стегниківці.

Особливий рецепт  ●

Як пече Великодню 
паску дружина 

священика

Дружина священика о. Мирослава Худяка 
Любов Григорівна із сином Марком у свято 
католицької Пасхи, 27 березня 2016 року.

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.

Театральне мистецтво – ху-
дожнє дзеркало життя, в 
якому відображається світ 
людини. 

Прем’єра вистави “Кайдашева 
сім’я”, поставлена драматичним 
колективом Дубівців, – улюбле-
ний твір багатьох поколінь, в яко-
му плачуть і сміються, люблять і 
ненавидять, зрештою — шукають 
сенс життя.

У захоплюючу і незабутню  
казку слова Нечуя-Левицького 
поринув глядацький зал клубу  
с. Дубівці 26 березня, тут відбу-
лася прем’єра вистави “Кайда-
шева сім’я”. Сімейні перипетії,  
складні стосунки дітей і батьків, 
свекрухи і невістки, які більше 
ста років тому в однойменній 
повісті описав Іван Нечуй-
Левицький, взялась “оживити” 
на сцені режисер Галина Ільків. 
“Цю виставу обирали разом із 
нашим драматичним колективом 

“Джерело”, – розповіла Галина 
Ільків. – Намагаємося чергувати 
жанри – раз показуємо драму, 
раз комедію, а “Кайдашева 
сім’я” – це трагікомедія. Цією 
виставою хочу показати, що в 
селі є таланти, є з ким працюва-
ти”. За словами пані Галини, 
актори колективу репетирували 
дуже часто, проблем у поста-
новці не було, все відбувалося 
на веселих нотах. 

Продовження на 10 стор.

Show must go on ●

“Кайдашева сім’я”  
у Дубівцях – з аншлагом!

Акторський склад вистави “Кайдашева сім’я” у клубі с. Дубівці (режисер — Галина Ільків).
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“Життя — це не пошук себе. Життя — це створення себе”

Vivat! ● Життя прожити… ●

У погожий 
в е с н я н и й 
день 21 бе-
резня 90-ий 
ювілей від-
значив один 
із найстар-
ших жите-
лів села 
Шляхтинці 
— Ярослав 
Загалюк.  

Приємним 
поглядом, со-
нячною посміш-
кою та теплими 
словами зустрів 
мене ювіляр, на 
порозі свого 
дому. Однак 
про своє життя 
пан Ярослав 
розповідав нео-
хоче: важкі спо-
гади. 

Хутір на око-
лиці села За-
руддя Зборів-
ського району (тепер село Кобза-
рівка. — ред.) — колоритна місце-
вість, де 21 березня 1926 року 
народився Ярослав Ількович За-
галюк. У сім’ї Загалюків було чет-
веро дітей. Батьки — прості селя-
ни, обробляли землю, тримали 
господарку. Щодня, долаючи по 
чотири кілометри, Ярослав Зага-
люк ходив у школу села Янківці 
Зборівського району, де закінчив 
п’ять класів. Після цього допома-
гав батькам у полі. 

Коли Ярославу виповнилось 
17 років, забрали в армію. “Вез-
ли нас в армію цілий місяць в 
товарняках. По дорозі їсти не 
давали, хто що мав з дому, тим 
і харчувались, — розповів Ярос-
лав Загалюк. — У той час від-
правляли хлопців на фронт. І я 
мав їхати, вже навіть вбрався в 
амуніцію, але перед відправлен-
ням керівництво сказало  
“відставити”. Я захворів”. Ярос-
лав Загалюк служив під Нор-
везьким кордоном сім років. Ті 
події відбулись, наче вчора. “Ні-
мецькі війська замінували весь 
кордон, а ми розміновували. За-
гинуло багато солдатів з двох 
боків фронту. Зараз це Долина 
слави, колись її називали Доли-
ною смерті”, — з хвилюванням 
згадує іменинник. 

Пан Ярослав “добре жив” з 
начальником штабу, який не від-
мовляв у відпустках. В армії 
Ярослав Ількович любив писати 
вірші, читав книжки українською, 
російською, польською мовами. 
Поетичними рядками писав до 

друзів: “Іди, іди мій листочку, по-
над ліси-гори, аж до мого това-
риша Ботала Миколи. Іди, мій 
листочку, не барися, а як при-
йдеш за поріг, легенько вклони-
ся”, — рядки в листі до друга.

У травні 1951 року повернув-
ся із військової служби, а в лип-
ні цього ж року одружився із 
Романою Степанівною. Позна-
йомилося подружжя у селі Ян-
ківці, куди ходив молодий Ярос-
лав з друзями на танці. Разом 
виховали трійко дітей Віру, Пе-
тра та Ігоря. Обожнюють своїх 
семеро внуків Ігоря, Наталю, 
Руслану, Володимира, Віталія, 
Світлану, Василя, правнуків 
Анастасію, Максима, Вадима, 
Арсена, Анну-Марію, Катю, Лю-
ду, Ростислава, Івана та Станіс-
лава. Онуки і правнуки дідусю 
Ярославу не дають сумувати, 
часто приїжджають у гості, аби 
послухати цікаві розповіді.

Усе життя Ярослав Ількович 
працював завідуючим фермою в 
Шляхтинцях, у Тернополі працю-
вав із сільгосптехнікою, на пенсії 
влаштувався на роботу сторожем 
у Тернопільський бавовняний 
комбінат. Останні шість десятків 
років Ярослав Загалюк живе в 
селі Шляхтинці, де часто думає 
про своє минуле. Мріє, аби вну-
ки, правнуки були здоровими і 
щасливими. І головне — щоб був 
мир в Україні.

Вітаємо Ярослава Загалюка з 
90-річчям! Бажаємо міцного 
здоров’я, добробуту, злагоди та 
щастя всій родині. 

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 

Ярослав Загалюк:  
“Везли нас в армію 

цілий місяць” 

Ярослав Загалюк з дружиною  
Романою Степанівною із с. Шляхтинці. 

Конкурсний комітет з визна-
чення підприємства (організа-
ції) для здійснення функцій 
робочого органу конкурсного 
комітету з проведення конкур-
сів на перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом 
на маршрутах загального ко-
ристування, які не виходять за 
межі Байковецької сільської 
ради, оголошує конкурс для ви-
значення підприємства (органі-
зації) для здійснення функцій ро-
бочого органу з організації за-
безпечення роботи і підготовки 
матеріалів для проведення засі-
дань конкурсного комітету з про-
ведення конкурсів на перевезен-
ня пасажирів автомобільним ав-
тотранспортом на  автобусних 
маршрутах загального користу-
вання, які не виходять за межі 
Байковецької сільської ради.

1. Для участі у конкурсі претен-
дент подає такі документи: заяву 
на участь у конкурсі; виписку або 
витяг з єдиного державного  
реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців; копію стату-
ту (положення) підприємства (ор-
ганізації); штатний розпис праців-
ників підприємства (організації); 
довідка з єдиного державного ре-
єстру підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ); копію договору 

оренди чи свідоцтва про право 
власності на приміщення; довідку 
про наявність матеріально-
технічного та програмного забес-
печення в довільній формі за під-
писом керівника; довідку з терито-
ріального управління Укртрансбез-
пеки в Тернопільській області про 
відсутність (наявність) ліцензії на 
право перевезення пасажирів ав-
томобільним транспортом. Усі пе-
рераховані  копії документів заві-
ряють печаткою підприємства (ор-
ганізації) та підписує відповідальна 
особа. 

2. Ознайомитись з умовами 
проведення конкурсу, отримати 
документи для участі в конкурсі 
можна у секторі житлово-
комунального господарства, тран-
спорту, зв’язку та благоустрою 
Байковецької сільської ради що-
денно з 9.00 год. до 17.00 год.

Документи на конкурс прийма-
ються до 22 квітня 2016 р. за адре-
сою: сектор житлово-комунального 
господарства, транспорту, зв’язку 
та благоустрою Байковецької  
сільської ради, вул. С. Стрільців, 
43, с. Байківці Тернопільського ра-
йону, індекс — 47711. Довідки за 
телефоном 29-62-24.

Засідання конкурсного коміте-
ту відбудеться 4 травня  2016 р. 
о 10 год.

Оголошення ●

18 березня у шахово-шашковому клубі “Авангард” м. Тернопіль під час районних змагань 
із шашок команда Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. здобула перше призове місце. Команду 

представляли Назар Бутковський (8 клас), Роман Савка (7 клас), Анастасія Чикало (8 клас), 
Олександр Крюк (8 клас). 11 березня школярі-байківчани Назар Бутковський, Олександр Крюк, 
Володимир Башняк, Тетяна Босюк здобули перше місце у районному етапі змагань із шашок 

“Біла тура”. Щиро вітаємо переможців і їх наставника Руслана Степановича Касарду!

Ольга ПЕРКАТА, 
педагог-організатор 

Байковецької  
ЗОШ І-ІІ ст.

18 березня учні 
Б а й к о в е ц ь к о ї 
школи на базі 
Острівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. в рамках 
районного етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу “Земля 
— наш спільний 
дім” представили 
екологічну агіт-
бригаду “3D”.

Мета виступу — до-
нести до людей зна-
чення екологічних про-
блем, зокрема, харак-
терних для рідного 
краю, залучати учнів 
до агітаційної роботи з 
цього питання, виховувати любов 
до планети, сприяти хоча б част-
ковому вирішенню екологічної 
ситуації.

Учасники агітбригади Байко-
вецької школи: семикласниці Ма-
рія Гуменна, Мар’яна Данилець, 
учні 6 класу Олена Гелей, Тарас 
Башняк, Максим Букартик, Павло 

Павлюк.
Під час виступу в Острівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. байківчани в гумо-
ристичній формі зобразили про-
блеми навколишнього середови-
ща на прикладі Дерев (у ролях - 
Тарас Башняк, Максим Букар-
тик). Неможливо було лишитись  
байдужими від віршів  
“Пам’ятайте, люди, назавжди” та 

“Люби природу” у прочитанні 
Марії Гуменної. Виступ супрово-
джувався презентацією, 
плакатами-закликами, буклетами 
та пам’ятками про необхідність 
збереження рідного краю і Землі 
від забруднення. Презентація бу-
ла тематичною, змістовною, ціка-
вою. Байківчани гідно предста-
вили школу.

Конкурси ●

Агітбригада “3D”

Агітбригада “3D” Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. з педагогом-організатором  
Байковецької школи Ольгою Вікторівною Перкатою.

“Кайдашева сім’я”  
у Дубівцях — з аншлагом!

Продовження. 
Початок на 9 стор.

Вистава “Кайдашева сімя” ста-
ла надзвичайним і приємним по-
дарунком для поціновувачів теа-
трального мистецтва. Глядачів за-
хоплювало все: українські костю-
ми, цікаві декорації, звук і май-
стерна гра акторів. Сценки із 
українським весіллям та святку-
ванням Івана Купала, усталені 
традиції супроводжувалися щири-
ми оплесками. 

Особливого колориту поста-
новці додавала Лариса Дольна у 
ролі Кайдашихи: “Я по житті спо-
кійна жінка, але моя роль на сцені 
дещо агресивна. Творче амплуа 
Кайдашихи обрала сама, воно ме-
ні до душі. Та й на цю роль потріб-
но було трохи старшу за віком 
жінку. Свою героїню пов’язую з 
теперішнім життям і переконана: 
молода сім’я має жити окремо, в 
жодному разі не має бути сварки 
між родинами”, — зазначила Ла-
риса Дольна.

У ролі Кайдаша побував Ігор 
Галапуп: “Роль для мене обирали 
колективом. Мушу і співати, і гово-
рити, працювати з мімікою і жес-
тами. У виставі маю бути видним”, 

— розповів про роль Ігор Галапуп. 
Наступна вистава драматично-

го колективу “Джерело” с. Дубівці, 
подейкують, відбудеться після Ве-
ликодня, але яка саме — залиша-
ється загадкою. Як розповіла Га-
лина Ільків, на прикметі вже є 
кілька цікавих ідей.

Поділитися враженнями від пе-
регляду вистави “Кайдашева сім’я” 
ми запросили завідуючу клубом 

села Дубівці Світлану Ткачук: “Я 
провела прекрасний вечір у ком-
панії “Кайдашів”. Приємно врази-
ли  гра акторів, декорації, костюми 
і загальна атмосфера. Це — море 
позитивних вражень та емоцій”.

— Я прийшла на виставу, бо у 
ній бере участь мій брат Дмитро  
Боднарчук. Задоволена роботою 
дубівецьких акторів, — зазначила 
глядачка Оксана Бондарчук.

Show must go on ●

Ролі Баби Параски і Баби Палажки у виставі “Кайдашева сім’я” 
виконали Галина Дума (зліва) та Галина Сеник.
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Театр ●

Традиції ●

Віталій СЛЕБЕДЮК, 
завідуючий клубом с. Дичків.

Щороку ми з трепетом чекає-
мо березневих днів. Саме в 
цей час приходить до нас ві-
чна Шевченкова весна. 9 бе-
резня українці світу відзнача-
ли 202-у річницю від дня на-
родження Тараса Шевченка. 
Геніальний поет та художник 
залишив нам свої неоцінені 
духовні надбання.

Шевченкові дні у с. Дичків роз-
почалися з літературних читань 
“Мій Шевченко” у приміщенні клу-
бу. Бібліотекар Катерина Гаврили-

шин прочитала поезії Тараса Шев-
ченка. Активні читачі бібліотеки 
читали улюблені твори поета. 

Продовженням Шевченкових 
днів було проведення свята 12 
березня в актовому залі  Дичків-
ської ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ.  На Шев-
ченковому святі були присутні 
вчителі, учні, батьки та мешканці 
села. Із вступним словом про 
Кобзаря виступила вчитель укра-
їнської мови і літератури Ірина 
Федорівна Роговська. У своєму 
виступі вона наголосила на тому, 
що Тарас Шевченко — це людина 
світової величі. У світовій культурі 
є митці, які увібрали в себе живу 
душу свого народу, стали част-

кою його життя. Саме до таких 
належить і наш поет. Його гені-
альна книга “Кобзар” поряд із 
“Біблією” є найсвятішою для кож-
ного українця. Життя і творчість 
поета є для кожного із нас тими 
головними заповідями, які ро-
блять усіх нас добрішими, мило-
серднішими, кращими.

У піснях, драматичних сценках, 
поезіях у виконанні учнів та вчи-
телів школи особливий акцент 
був зроблений на тому, що твор-
чість Шевченка актуальна за-
вжди.

Вже 155 років немає Кобзаря 
серед нас, але він живе і вічно 
буде жити у наших серцях, у 
пам’яті, у народних піснях і думах, 
а найголовніше — у своїх поезіях, 
бо в них велика любов до свого 
народу та України.

Він був і є завжди з нами. Він 
був з нами на Майдані, і тоді, ко-
ли ми запитували один в одного: 

як жити далі, що робити зараз? 
Шевченко відповів” “Борітеся! 
Поборете! Вам Бог помагає”.

В урочистостях взяли участь 
учні молодших і старших класів, 
вчителі школи виконали пісні “Ві-
тер буйний”, “По діброві вітер 
віє”, “Скажи, Кобзарю”, “На висо-
кій дуже кручі”. Учні читали вірші 
поета: “Осії, глава 14”, “Садок ви-
шневий коло хати”, пролунав “За-
повіт” на різних мовах.

Своїм виступом і присутністю у 
зали учні, вчителі, батьки віддали 
данину великої любові і шани 
Кобзареві. Щира вдячність ди-
ректору Дичківської школи Ан-
дрію Богдановичу Романюку, учи-
телям української мови та літера-
тури Ірині Федорівні Роговській, 
Лесі Михайлівні Брутко та вчите-
лю молодших класів Наталі Іва-
нівні Галайко за допомогу в орга-
нізації і проведенні Шевченкового 
свята.

Мій Шевченко

Наймолодші учасники Шевченківських днів у селі Дичків.

Під час урочистостей з нагоди відзначення 202-ої річниці  
від дня народження Т. Г. Шевченка у актовому залі Дичківської ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

“Життя — як п’єса в театрі: 
важливе не те, скільки воно 
триває, а наскільки добре зі-
гране”, — згадався афоризм 
Сенеки після перегляду одно-
актової п’єси талановитого 
драматурга Олександра Вам-
пілова “20 хвилин з Анге-
лом”. Її на суд глядача виніс 
молодий режисер народного 
аматорського театру с. Вели-
кий Глибочок Михайло Хома, 
студент 4 курсу Теребовлян-
ського вищого училища куль-
тури. Принаймні, давно не 
отримував такого естетично-
го задоволення, масу емоцій і 
почуттів.

Напередодні Міжнародного дня 
театру проходить обласний конкурс 
ім. Леся Курбаса серед аматор-
ських народних театральних колек-
тивів. Великоглибочецький народ-
ний аматорський театр має глибоке 
коріння духовності, сценічної май-
стерності та спадкоємності поко-
лінь. Заснований на початку ХХ ст., 
драматичний гурток та його актори-
аматори пройшли і шляхи розвитку, 
і щаблі майстерності. Передали у 
надійні руки початки сільської Мель-
помени, її яскравість, самобутній 
характер, сценічні образи видатних 
драматургів Марка Кропивницько-
го, Івана Карпенка-Карого, Ольги 
Кобилянської, Івана Франка, а зго-
дом Олександра Корнійчука, Мико-
ли  Зарудного, Олексія Коломійця, 
Ірини Вільде.

 Своє сценічне й біографічне 
століття театр і його багаточисель-
на трупа акторів-аматорів відзначи-
ла в 2008 році новими виставами на 
життейсько-побутову, історичну та 
сучасну тематику. Творчим здвигом  
й поступом  місцевих театралів ди-
ректор будинку культури с. Великий 
Глибочок Людмила Пацій вважає 
роки, коли з колективом працював 
заслужений артист України Тадей 
Давидко. Змінювалися, режисери, 
актори, час і події та навіть форми і 
сутність їх сценічного відображення. 
З останніх драматичних творів, які 
показали місцеві актори народного 

самодіяльного театру, були п’єси 
“Незакінчений портрет”, “Шахрай-
ки”. З цими виставами вони висту-
пали в Тернополі, селах Тернопіль-
ського району та області. З духо-
вною, на релігійну тематику “Хрес-
ною дорогою” (режисери Ігор та 
Ірина Натолочні) майже 50 разів по-
бували в райцентрах та селищах, 
селах Тернопільщини.

Уславлені традиції і звичаї ама-
торів сцени органічно й багатогран-
но продовжує молодий режисер 
Михайло Хома. Іскри його таланту, 
джерельця нового струменю відчу-
ваєш, коли проглянеш і серйозно 
осмислиш не лише зміст, але й гру 
небагаточисельної групи акторів, 
які за сценою виконують свою що-
денну роботу. Працюють менедже-
рами, агрономами, вчителями у 
місцевій школі, навчаються у ви-
шах.

Відомий англійський драматург, 
лауреат Нобелівської премії у галузі 
літератури Бернард Шоу писав: 
“Якість п’єси — це якість її ідеї”. 
Якість вистави у Великому Глибочку 
на сільській сцені перед глядачами 
спрацювала тонко, але злободенно 
у наш непростий час військової 
агресії на Сході, сотень поранених і  
контужених молодих українських 

воїнів, в час епідемій і хвороб, лице-
мірства  і підлабузництва, корупції, 
яка оповила усі сфери життєвої ді-
яльності, бідність багатьох верств 
населення в українському суспіль-
стві. Образно підмітив ці нарости 
драматург Олександр Вампілов, 
якого ще за його короткого, але 
яскравого життя називали “радян-
ським Чеховим”. 

Коротка суть і сюжетна лінія од-
ноактівки “20 хвилин з Ангелом”. У 
готельному номері провінційного 
міста водій Анчугін (Михайло Хома), 
експедитор Угаров (Андрій Заляп-
ський) вже третю добу пиячать. Не-
ма жодної копійчини, щоб похмели-
тися, не оплачений номер за про-
живання. Де взяти чи позичити хоча 
б 3 рублі? Совістить їх Васюта — по-
коївка готелю (Галина Заяць). “Сха-
меніться, люди, бо лихо буде”, — 
совістить хлопців Базильська-
скрипачка (Соломія Федюк), що 
живе в сусідній кімнаті і готується 
до конкурсу. Відмовляють у грошо-
вій допомозі знайомі на другому 
кінці телефонного дроту. У відчаї  
водій Анчугін стає на підвіконня го-
телю і просить тих, хто почує, по-
зичити гроші. Неждано-негадано на 
клич про допомогу відгукується 
Хомутов-агроном (Тарас Ординас) і 

приносить сто рублів безоплатно. 
Спочатку бурхлива радість, а з ча-
сом здогади: “Де взяв, чому да-
єш?”. Вони прив’язують агронома 
до стільця. Дзвонять до міліції, в 
психіатричну лікарню, викликають 
свідків-сусідів: Ступака-інженера 
(Володимир Лаврів), Фаїну-
студентку (Ніна Матвейчук). Усі 
спільно влаштовують бідному агро-
ному моральний самосуд. Головне 
— де взяв і чому задурно віддаєш 
аж сто рублів? Вимагають пояснен-
ня. Хомутов тим часом розповідає 

своїм мимовільним суддям і проку-
рорам справжню історію. У цьому 
місті жила його мама, до якої він за 
шість років так і не приїхав, а коли 
приїхав, було пізно — вона  помер-
ла, так і не дочекавшись за життя 
єдиного сина. Він вирішив: тому, 
хто буде мати більшу потребу в цих 
грошах, безкорисливо віддати. На 
очах глядачів змінюються моральні 
орієнтири та цінності учасників роз-
бірок.

— Цікаво, по чому нині безкорис-
ливість? — задає собі запитання 
агроном Хомутов. 

— Де гроші — там зло, — спере-
сердя вигукує Васюта — покоївка 
готелю. Після такого морального 
очищення усіх запрошують на келих 
вина.

Місцевим аматорам за прекрас-
ну й щиру гру довго аплодували 
глядачі, подарували їм букети жи-
вих квітів. Із словами подяки висту-
пили голова  обласної комісії, ви-
кладач Теребовлянського вищого 
училища культури Наталія Лугова-
Заяць, директор Великоглибочець-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Я. Стецька 
Надія Тищук:

— Гордимося чудовою грою ак-
торів, серед яких наші ентузіасти 
сцени з дитячих літ, учителька ан-
глійської мови Соломія Федюк, 
техпрацівниця Галина Заяць, яка 
зіграла вже не одну роль на сцені 
будинку культури Великого Гли-
бочка.

Вистава засвідчила: є на селі та-
ланти. Їх треба леліяти і берегти.

Добро переможе,  
або “20 хвилин з Ангелом”

Михайло Хома (праворуч) у ролі водія Анчугіна 
та Андрій Заляпський в ролі експедитора Угарова. 

Актори Великоглибочецького народного аматорського театру (зліва направо): 
Соломія Федюк, Володимир Лаврів, Ніна Матвейчук, 

Тарас Ординас, Андрій Заляпський, Галина Заяць і Михайло Хома. 
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Галина ЮРСА — 
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Підприємець 
з Підгоро-
днього Терно-
пільського ра-
йону, депутат 
Т е р н о п і л ь -
ської район-
ної ради Ігор 
Хомко вже 
давно взяв на 
озброєння та-
кі мудрі сло-
ва: “Якщо ти 
плануєш на 
рік — сій пше-
ницю, на де-
сятиліття — 
сади дерева, 
а на віки — 
вчи людей”. 
Тому він нині 
їздить по об-
ласті та за її 
межі й пропа-
гує ідею на-
садження та 
вирощування 
на наших зем-
лях волосько-
го горіха.

А надихнула 
Ігоря Ярославовича на цю ідею 
дев’яносторічна матуся, яка   ни-
ні проживає у селі Дарахів Тере-
бовлянського району. Вона 
якось звернулась до нього: “Си-
ну, ти своєю чесною працею ду-
же гарно забезпечив свою сім’ю, 
а що ти зробив доброго для 
України?” На що Ігор Хомко від-
повів: “Усе це і є для України”. 
“Ні, сину, — сказала мати, — для 
України треба зробити значно 
більше”. 

Ця та інші обставини змусили 
його глибоко задуматись, по-
іншому подивитись на своє жит-
тя і життя держави. Підприємець 
багато спілкувався з людьми, 
читав статті про економіку і ри-
нок, зокрема. Бував у наших се-
лах і бачив, скільки сільськогос-
подарських угідь часом не обро-
бляється, а якщо і сіють щось 
господарі, то собі на збиток. А 
мало би бути навпаки. Вклала 
людина працю — вдесятеро, а то 
й більше, має отримати. А чому 
б ні? А скільки у нас так званих 
неугідь, горбистих ділянок, які 
для вирощування злакових куль-
тур не підходять.

Підприємець довідався, що 
світовий ринок недоотримує 
грецького горіха, ліщини (фун-
дука), мигдалю  близько 100 ти-
сяч тонн на рік. Ці культури, осо-
бливо волоський горіх, добре 
ростуть та плодоносять в Украї-
ні, зокрема, на Тернопільщині. У 
кожному селі знайдуться кілька-
гектарні площі, які роками не 
обробляються, пустирі, де во-
лоський горіх міг би рости та 
приносити господарям прибут-
ки.

До того ж, український горіх 
набагато смачніший та поживні-
ший від, приміром, китайського 
чи турецького. І справа тут не в 
особливому догляді. Так розпо-
рядилась її величність Природа. 
Тому не використати нагоди ста-
ти експортером волоського горі-
ха на ринки світу і Європи, зо-
крема, просто не можна.

Для одногектарної плантації, 
каже Ігор Хомко, треба приблиз-
но 77 горіхових деревець. Са-
джанці розміщають за схемою 
12 м на 12 м. Плодоносять дере-
ва 5-річного, окремі сорти (“Іде-
ал”) — з 3-річного віку. Товарна 
активність настає,  починаючи з 
10-річного віку  і триває 100 ро-
ків і більше. Якщо деревця не 
купувати, а вирощувати самому, 
то їх потрібно щепити, адже не 
завжди саджанцям, вирощеним 
з насіння, передаються маточні 
властивості. Підраховано, що на 
десятий рік одногектарна площа 
засадженого волоського горіха 
даватиме прибуток родині 180-

200 тисяч гривень.
Минулого року, для прикладу, 

експортні ціни на волоський го-
ріх становили: ядро — 8-12 євро 
за кілограм, у шкарлупі — 1,8-
2,4 євро. Це порівняно низькі 
ціни, бо був добрий урожай в 
Ірані, Чилі, США, Україні.

Звичайно, щоб почати справу, 
потрібно багато знати, провести 
організаторську роботу, знайти 
ділянки, де ростимуть волоські 
горіхи. Це, запевняє на зустрічах 
з сільськими трудівниками Ігор 
Хомко, справа безпрограшна, 
адже горіх буде у пошані завжди. 
Ще Іван Мічурін називав його хлі-
бом майбутнього. І хлібом, на-
певне, у ширшому розумінні  —   
продуктом, який забезпечувати-
ме добробут родин і держави 
загалом. До того ж, у горіхів, 
особливо волоських, ціниться не 
лише ядро, але й деревина, лис-
тя, навколоплідник, костьянок, 
капа.  Це важлива сировина для 
легкої, харчової, хімічної та фар-
мацевтичної промисловості. Цін-
нішої олії від горіхової не існує.  
Усі горіхоплідні культури сприя-
ють оздоровленню навколишньо-
го середовища, що дуже важли-
во нині, у час екологічних потря-
сінь на планеті, викликаних тех-
нічним прогресом.

У Тернопільській області зна-
йшлось чимало охочих зайняти-
ся цією прибутковою справою. 
Зокрема, у Теребовлянському 
районі під волоський горіх виді-
лено 13 гектарів землі, у Монас-
тириському — 6, у Кременецько-
му та Лановецькому — по 3, 
Тернопільському — 10 гектарів. 

У областях України, зокрема, 
Черкаській, Дніпропетровській, 

Київській та інших ведеться ро-
бота щодо створення регіональ-
них та державної програми роз-
витку горіхоплідних культур. 
Створюються горіхові асоціації, 
що дасть змогу самим виходити 
на світовий ринок експорту во-
лоського горіха. Тобто, хороший 
початок закладено.

Ініціатор розвитку галузі горі-
хівництва у Тернопільській об-
ласті, підприємець, депутат Тер-
нопільської районної ради Ігор 
Хомко готовий надати усі кон-
сультації щодо цієї теми гото-
вий, сам виїхати у села, щоб 
розповісти людям про хороші 
перспективи, які дає горіхівни-
цтво. Номер його мобільного 
телефону — (097) 301-09-01.

Мені особисто до душі така 
теза із десяти відповідей на за-
питання “Навіщо займатися горі-
хівництвом?” Української горіхо-
вої асоціації (м. Дніпропе-
тровськ): “Горіхівництво — патрі-
отична справа. Турбота про 
свою державу, а не заробітчан-
ство по світах, валюта для своєї 
країни, пожвавлення вітчизняних 
фармацевтики, парфумерії, ме-
блевого виробництва. Нарешті, 
тюковане опале листя з горіхо-
вого саду в сучасних котлах об-
ігріву — цілковите унезалежнен-
ня від дорогого та примхливого 
експортного газу.

Горіхівництво — екологічно 
добротворча робота, що базу-
ється на традиційних методах 
господарювання без застосу-
вання хімічних препаратів.

Горіхівництво — філософія, а 
не лише бізнес. Спосіб найгар-
монійнішого узгодження себе зі 
світом і людьми”.

Ігор Хомко:  
“Посадимо горіхові сади!”

Підприємець з Підгороднього Тернопільського району, 
депутат Тернопільської районної ради Ігор Хомко (в центрі)  

з працівниками підприємства Віталієм Чаном, Михайлом Деренем.

З цього починається горіховий розсадник.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ,  
с. Підгороднє 

Тернопільського 
району.

Щедра городня чи 
дачна ділянка не обі-
йдеться без спарже-
вої квасолі. Сьогодні, 
коли матеріальне 
благополуччя бага-
тьох родин досить 
незавидне, а м’яса, 
риби вдосталь не на-
купишся, споживання 
спаржевої квасолі 
може поповнити де-
фіцит білка в раціоні. А його 
більше у ній, ніж у яловичині 
та свинині. За калорійністю 
цей продукт навіть перевер-
шує м’ясо.

Багато років вирощую спаржівку 
на присадибній ділянці і саджу пер-
шу з інших сортів квасолі — це при-
близно понад десяток. Чому? Від-
повідь проста:  вона дозріває най-
раніше і проситься до консервації 
або в холодильну камеру. З неї го-
тують супи, борщі, салати, соуси, 
вінегрети. Зі спаржевої квасолі го-
тують також другі страви — відва-
рену у солоній воді, підсмажену з 
сухарями на вершковому маслі або 
соняшниковій олії, її тушкують, го-
тують гарніри, котлети. Крім того, 
квасолю консервують у вигляді ці-
лих або порізаних стручків з помі-
дорами, огірками, роблять овочеві 
асорті, заморожують.

Торік через значну літню посуху 
спаржева квасоля була вражена 
шкідниками — попелицею, бруху-
сом та зернівкою.

Здавна квасолю використову-
ють у народній медицині, особли-
во зараз, коли ліки щодень зрос-
тають у ціні і не кожна людина 
спроможна їх купити. ЇЇ застосову-
ють при захворюваннях печінки, 
жовчного міхура, серцево-судинної 
системи, цукровому діабеті. Ко-
рисна й помічна вона при водянці, 
хворобах сечових каналів і накопи-
ченні в організмі сечової кислоти.

Агротехніка її сівби мало чим 
відрізняється від лущильної квасо-
лі. Спаржеву квасолю доцільно ви-
сівати у 4-6 строків з інтервалом 
15-20 днів. Останній строк сівби 
10-15 липня. Можна і варто висі-

вати після звільнених площ від 
редиски, зеленого горошку, ранніх 
салатів. За таких умов тривалість 
споживання свіжої продукції істот-
но збільшується.  

Напіввиткі та виткі сорти спар-
жевої  квасолі можуть бути ущіль-
нювачем інших культур (картопля, 
капуста, буряки, морква, цибуля, 
помідори  тощо). Нею обсаджують 
грядки на городі й дачі. Озеленю-
ють стіни  і паркани. Виткі стебла 
квасолі плетуться проти годинни-
кової стрілки.

Спаржеву тушену квасолю в 
сметані дуже люблять мої діти й 
внучка Настя. Спаржівку збирають 
у технічній стиглості, через 8-10 
днів після утворення зав’язі (на 
12-14 день після цвітіння). У цей 
час її плоди стають соковитими, 
ламкими, а насіння досягає роз-
міру пшеничного зерна. Збирають 
лопатки через кожні 5-6 днів у 
ранкові години, тоді вони сокови-
тіші. Зібрані боби можна зберігати 
в холодильнику при температурі 
0-1 градусів Цельсія протягом до-
би. Якщо більше — вони стають 
непридатними для споживання.

Кращими сортами спаржевої 
квасолі є такі: Масляна рання 273, 
Кущова без волокон 85, Зелено-
стручкова 517, Ювілейна 287, Бі-
лозерна 361,  Сакса без волокон 
615. американські сорти Вігна, 
Уайт Дрім. Останні сорти високо-
рослі — до 6-5 метрів. Висівають їх 
разом з кукурудзою та іншими ви-
сокостеблевими культурами.

Отже, садіть і вирощуйте, спо-
живайте й консервуйте чудові, ка-
лорійні боби, які я називаю “квасо-
лею в лушпайках”. Мене також у 
свій час цьому навчили, тому й пе-
редаю досвід.

Квасоля-спаржівка

Щойно середньодобова тем-
пература повітря підніметься 
вище 2-3 градусів Цельсія, 
розпочинають обрізування 
садовини. Важливо встигнути 
до сокоруху й розпускання 
бруньок.

“Запущені” дерева дають дрібні 
плоди, до того ж обламуються го-
ловні скелетні гілки. Виправляти 
ситуацію треба не відразу, а впро-
довж 2-3 років. Бо від надмірної 
“стрижки” рослини хворіють та 
слабнуть,

Бувалі садівники радять вико-
ристовувати лише добре нагостре-
ні інструменти. Відтак рани зажи-
ватимуть значно швидше. Краще 
підходити до стовбура з південно-
го боку — тоді сонце не засліплю-
ватиме очі. При цьому більшість 
пагонів будуть безпосередньо над 
головою, що значно полегшить ро-
боту.

Насамперед видаляють сушняк і 
проріджують загущене віття. Як на-
слідок, краще доходитиме свіже 
повітря, сонячні промені, залітати-
муть бджоли, запилюючи квітки.

Чимало господарів стинають 
нижню частину крони й боки (куди 
легко дістатися). Насправді ж, най-
серйознішого втручання вимага-
ють середина та верхівка.

Рекомендовано, перш за все, 
братися за ранні яблуні, бо у разі 
приморозків вони легше витрима-
ють похолодання. Потім настає 
черга груш і кісточкових.

Зокрема, аби вишні не тягнули-
ся догори, варто видалити маківку. 

Завдяки цьому “зріст” дерева ста-
новитиме 3-3,5 м, що полегшить 
збирання врожаю. Тим часом на 
“шпанці” залишають основні гілки 
завдовжки 50-60 см, а бічні — 30 
см.

Якщо пагони розміщені у формі 
неширокої вилки, то один необхід-
но відрізати біля розгалуження. 
Малі прутики обтинають під кутом 
45 градусів до зовнішньої бруньки. 
Екземпляр, що прибирається, 
злегка відхиляйте в протилежний 
бік від леза. Коли ж доводиться 
мати справу з важкою гіллякою, 
спочатку на деякій відстані від 
штамба підпилюють знизу (на по-
ловину товщини). Другий надріз 
робиться зверху. “Ампутування” в 
два етапи фактично виключає ймо-
вірність відчахування та неконтро-
льованого падіння. “Кільце” слід 
залишати, бо інакше утвориться 
дупло. Рани зачищають ножем і за-
мащують олійною фарбою.

Завдяки такому агрозаходу 
сформується оптимальна крона з 
5-6 скелетних гілок, які відходять 
від основи. Дерево менше старіти-
ме, відзначатиметься вищою про-
дуктивністю.

Водночас, треба обов’язково 
знімати обплутане павутинням то-
рішнє листя, де облаштували гніз-
да шовкопряди та інші шкідники. 
Ще доцільно металевою щіткою чи 
шкребком видаляти відмерлі час-
тини кори, в яких зимують комахи.

Зібраний хмиз та сміття вино-
сять за межі саду та спалюють. 
Таким чином вдається уникнути 
поширення недуг.

Уроки агротехніки ●

Крону формують  
до початку сокоруху
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ПРОДАМ
* 2-кімнатна квартира за-

гальною площею 42 кв. м., ра-
йон старого парку, м. Терно-
піль. Власник. Тел. (067) 354-
35-12.

* 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
* водії категорії “С”, тракто-

ристи, токарі, лаборант, інженер, 
будівельник-виконроб. Тел. (068) 
148-48-18.

* електрики, трактористи, різ-
норобочі, обвалювальники м’яса. 
Тел. (068) 148-48-18.

* на роботу в кондитерський 
цех запрошуємо технолога, кон-
дитерів, фасувальників. Тел. 
(098) 426-26-48.

* на роботу СТО потрібні: 
інженер-електрик, інженер-
електронщик, автоелектрик, ав-
тослюсар. Тел.: 51-00-97, (067) 
700-55-02.

ПОСЛУГИ
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 

вул. 15 квітня, 44) пропонує 
рихтовку, антикорозійну  
обробку автомобілів, зварю-
вальні роботи: днища, порогів, 
лонжеронів.  Тел.: 067-700-55-

02, 51-00-97.
* 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 фотокліпів. 
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 ●

Андріана САЛУК, 
учениця 8 класу  

Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.

У Почапинській ЗОШ І-ІІІ ст. 
відбувся відкритий виховний за-
хід “У нашій пам’яті вони наза-
вжди залишились”. Учні 8 класу 
вшановували пам’ять Небесної 
Сотні, героїв АТО. Організували 
та провели урочистості педагог-
організатор Марія Леонідівна 
Крамар та вчитель історії, клас-
ний керівник 8 класу Іван 
Дем’янович Чернецький. До за-
ходу також долучився завідуючий 
клубом  с. Почапинці Володимир 
Миронович Кріль. 

У Почапинській ЗОШ вчителі 
навчають дітей любити свою кра-
їну, бути патріотами, бути вдяч-
ними своїм героям. Метою ви-
ховного заходу було вшанувати 
пам’ять Героїв Небесноі Сотні та 
героїв АТО, прищеплювати лю-
бов до Батьківщини, виховувати 
патріотичну свідомість учнів, до-
помагати їм стати гідними гро-
мадянами України. 

Під час відкритого заходу було 
використано слайди про красу 
України, Революцію Гідності, по-
двиг героїв Небесної Сотні, ге-
роїв АТО. Класний керівник 8 
класу Іван Дем’янович Чернець-
кий розповів про боротьбу нашо-

го народу з загарбниками у дав-
ніші часи і про наше сьогодення. 
Ми згадали полеглих на сході 
України: Андрія Капчура — випус-
кника Почапинської школи та 
Дмитра Заплітного — жителя с. 
Забойки. На цей виховний захід 
були запрошені воїни-учасники 
АТО Михайло Пашко, Василь 
Квасниця, Андрій Клепчак та Пе-
тро Гаврон, які щиро подякував 
за дружню підтримку учнів нашої 
школи. 

Усі присутні — учні, вчителі, 
батьки, запрошені — разом з 
учнями 8 класу перейнялись ду-
хом патріотизму та любові до 
своєї неньки-України.

Небесній Сотні, героям АТО 

Учні 8 класу Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст., класний керівник Іван Дем’янович Чернецький, 
учасники АТО Василь Квасниця, Михайло Пашко, Андрій Клепчак, Петро Гаврон, 

директор школи Галина Зіновіївна Щепна (перший ряд, крайня справа).

Учениці 8 класу Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. виконують танець зі свічками.

Чи повинно сільськогосподарське ТОВ 
застосовувати РРО при наданні населенню 

послуг з помолу зерна?
Пунктами 1 та 2 статті 3 Закону про РРО встановлено, що суб’єктами 

господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій чи без-
готівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг — зобов’язані проводити розрахункові 
операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, 
опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим 
роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що 
підтверджують виконання розрахункових операцій.

Таким чином, враховуючи норми Закону про РРО, при наданні послуг з 
перемолу зерна населенню, сільськогосподарське ТОВ зобов’язане засто-
совувати РРО з роздрукуванням відповідних документів, що підтверджують 
виконання розрахункових операцій.

Водночас, РРО не застосовується у разі здійснення розрахунків винят-
ково через банківські установи, а саме, шляхом перерахування коштів за 
надані послуги на розрахунковий рахунок сільськогосподарським ТОВ.

Тернопільська ОДПІ також нагадує, що до 1 травня 2016 року триває 
кампанія декларування доходів громадянами за 2015 рік. Консультації, тре-
нінги та надання практичної допомоги у ЦОПі, телефони для довідок: 43-
46-10, 43-46-46.

Податкова проводить звірку
Тернопільська ОДПІ повідомляє: якщо у власності громадян є одна 

або декілька квартир, загальна сукупна площа яких перевищує 70 кв. м.; 
один чи декілька житлових будинків, загальна сукупна площа яких пере-
вищує 120 мІ та, якщо у власності громадян є і квартири, і житлові будин-
ки сукупною загальною площею за усіма такими об’єктами понад 180 
кв. м., необхідно у термін до 01.06.2016 року провести звірку таких площ 
житлової нерухомості у Тернопільській ОДПІ.

Також звірку в податковій потрібно провести й тим громадянам, які у 
2015 році були власниками нежитлової нерухомості.

Детальніше проконсультуватись із цього питання можна у Центрі об-
слуговування платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за телефонами: 
43-46-10, 43-46-30.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Земальна реформа ●

З початку року на Тернопіль-
щині відбулось три земельні 
аукціони з  продажу права 
оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського при-
значення державної влас-
ності. На конкурентних тор-
гах інвестори орендували 14 
земельних ділянок загаль-
ною площею 128,58 гектара. 
До бюджетів щорічно надхо-
дитиме 231,56 тис. грн. у 
якості оплати за користуван-
ня землею.

На аукціоні у Збаразькому райо-
ні Тернопільської області землев-
порядники продали право оренди 
на п’ять земельних ділянок загаль-
ною площею 58,74 гектара. Вар-
тість оренди склала 132,65 тис. 
грн. на рік. Три земельні ділянки 
площею 11,55 га продали у Монас-
тириському районі. Орендарі що-
річно сплачуватимуть до бюджету 

15,21 тис. гривень. У Шумському 
районі в оренду передали шість 
земельних ділянок загальною пло-
щею 58,29 гектара. Плата за ко-
ристування землею становила 
83,70 тис. гривень.

Довідково:
Земельні торги проводяться 

відповідно до глави 21 Земельного 
кодексу України “Продаж земель-
них ділянок або прав на них на 
конкурентних засадах”.

Інформація про лоти із зазна-
ченням місця розташування зе-
мельних ділянок, їх площі та када-
стрових номерів, а також стартово-
го розміру річної орендної плати 
розміщена на сайті Державної 
служби України з питань геодезії, 
картографії та кадастру у розділі 
“Земельні аукціони”.

 
Прес-служба Держгеокадастру. 

e-mail: press@land.gov.ua

На конкурентних торгах  
у Тернопільській області 

інвесторам передали в оренду 
майже 130 гектарів земель

Оголошення ●

У Тернопільському об’єднаному міському військовому комі-
саріаті проводиться прийом заяв з приводу виплати учасникам 
бойових дій одноразової грошової допомоги за 2016 рік у зв’язку із 
відзначенням річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Для цього учасникам бойових дій, які не являються пенсіонерами 
та перебувають на обліку в Тернопільському ОМВК, необхідно з 
23.03.2016 р. до 29.04.2016 року прибути в Тернопільський 
об’єднаний міський військовий комісаріат за адресою: вул. Тролей-
бусна, 5, кабінет №17.

З собою мати ксерокопії: паспорта, посвідчення учасника бойо-
вих дій, ідентифікаційного коду та інформацію про номер поштово-
го відділення. Заяви приймаються до 29 квітня 2016 року.
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Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Шевченківські дні ●

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №13 

від 25 березня 2016 року.

90-60-90 — це їзда в місті повз поліцей-
ських.

Лікар запитує пацієнта:
— Рахували ви перед сном, як я вам ра-

див?
— Так. Я дорахував до 234523.
— І після цього ви заснули?
— Ні, вже пора було вставати.

— У мене дуже боягузливий пес! Коли 
стукають у двері, він замість того, щоб гав-
кати, лізе під ліжко!

— Ну і нехай лізе.
— Ми там удвох не поміщаємося...

— Алло! Це класний керівник п’ятого “А”? 
Мій син сьогодні не зможе прийти в школу.

— А хто це говорить?
— Це мій тато.

Слово не горобець. Вилетить — бережи 
шпаківню!

— Андрейчин, до дошки!
— Чому одразу я?
— Ну, добре. Давайте по списку. 

Андрейчин, до дошки!

Єдине місце, де чоловіка приймають  
таким, яким він є, — військкомат.

— Алло, це пожарна?
— Так.
— Тоді, будь ласка, пожарте мені карто-

плю.
— Але ми не жаримо, ми тільки тушимо.
— Добре, тоді втушіть.

У с. Соборне під ке-
рівництвом директо-
ра місцевого будинку 
культури Богдана  
Романюка відбулися 
урочистості з нагоди 
202-ї річниці з дня 
народження Тараса 
Шевченка “Ми чуємо 
тебе, Кобзарю, крізь 
століття”.

У виконанні народного 
аматорського хору “Конар 
Лемківщини” (художній 
керівник — заслужений 
працівник культури Украї-
ни Михайло Рапіта, 

концертмейстер Остап Кучер) прозвучали 
твори “Реве та стогне Дніпр широкий”, 
“Думи мої”, “Спи, Тарасе”, “Пливе кача”. 
Жанна Твердохліб виконала пісню “Така її 
доля”, у виконанні тріо у складі художньо-
го керівника БК с. Соборне Ганни Кучі, 
Марії Юрковської та Олени Мити прони-
кливо звучала пісня “Над Сяном”. Мар’яна 
Романюк та Христина Чубата зачарували 
присутніх піснею “Над Дніпровою сагою”, 
директор будинку культури Богдан Рома-
нюк подарував учасникам урочистостей 
пісенний твір “Чужина”. Наймолодші учас-
ники — вихованці ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володи-
мира Гарматія с. Соборне, склад яких був 
найбільш чисельним — 15 юних читців — 
читали Шевченкові вірші та вірші про 
Шевченка.

“Ми чуємо тебе, Кобзарю”

Учасники урочистостей з нагоди  
202-річниці з дня народження Тараса 

Шевченка у будинку культури с. Соборне.

Мар’яна Романюк (зліва) та Христина Чубата зачарували
присутніх піснею “Над Дніпровою сагою”. Справа — директор 

будинку культури с. Соборне Богдан Романюк.
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Вітаємо! ●Шевченківські дні ●

Уляна ЗОЛОТНИК,  
провідний бібліотекар.

У дні, коли людство вшано-
вує пам’ять великого світо-
ча української літератури, 
лине світом вічне Тарасове 
слово. Його творчість, дум-
ки та ідеї — поза часом. 
Шевченко був, є і буде до-
роговказом для українців.

13 березня в клубі села Ступ-
ки пройшов шевченківський ве-
чір “Єднаймо Україну Тарасовим 
словом”. Глядацька зала була 
заповнена як дорослими, так і 
молодими ступківчанами. Адже 
кожен, незважаючи на вік, зна-
ходить в Шевченковій спадщині 
щось нове та актуальне не тільки 
для себе, але й для України в ці-
лому.

“Поклонися, земле, 
низько поклонися

Пам’яті Тараса, славного 
співця,

До могили тої серцем 
пригорнися,

Де ж бо більші скарби, 
як могила ця?”

Це рядки з вірша “На горі Чер-
нечій”, який читала Марічка Ма-
тушинець. Саме так і розпочався 
захід.

Народився майбутній геній 
України “серед неволі, тьми і 
праці”, та все ж отримав у спа-
док від своєї матері “долю бун-
тівника, пророка, Кобзаря”. 
Мати-кріпачка (автор цих рядків) 
у сценці “Мати і Тарас” журиться 
за майбутнє свого сина (Андрій 
Матушинець), хоч знає, що доля 
його буде нелегкою, адже йому 
судилося народитися 
“невольником-кріпаком”. За 
кілька хвилин Тарас вже іде  
“залізні стовпи шукати”. Стом-

леного шукача у степу заколису-
ють голоси коників-стрибунців 
(Світлана Золотник, Тетяна Гра-
нат). У сні до нього прийшли 
козак (Андрій Порада) і його До-
ля (Надія Пащин), яка запевни-
ла, що “у тяжких обставинах з 
тобою поряд буду йти я сотні 
миль”. 

До Тараса на свято прийшли 
герої його творів: Тополя (Вікто-
рія Смаль), козаки (Зеновій 
Крунь, Олег Козак, Василь Мату-
шинець), невільники (Віталій Па-
щин, Денис Головатий), наймич-
ка (Ірина Головата).

Велично і натхненно звучать 
про Шевченка складені пісні. Од-
ну з таких, а саме пісню “Кобза-
реві”, виконала Вероніка Золот-
ник. Також у її виконанні прозву-
чала композиція “А на рідній 
Україні солов’ї”. Юні козаки зі 
Ступок теж гарно співають: Віта-
лік Фок подарував глядачам піс-
ню “Я вірний син свого народу”, 
а в дуеті з Артемом Чубком  про-
звучала композиція “За славу і за 
волю”.

Жоден захід у Ступках не про-
ходить без участі дитячого ан-
самблю “Краплинка” (учасниці 
Марічка Матушинець, Вікторія 
Бариловська, Юля Шкодзінська, 
Емілія Макух, Каріна Михасів, Та-
ня Головата, Оксана Романчук, 
Вероніка Золотник). Діти читали 
вірші про великого Кобзаря і ви-
конали дві пісні “Козачата” і “Спі-
ванка”.

Артемові Чубку запав у душу 
вірш з “Кобзаря” “Не гріє сонце 
на чужині”, який він і прочитав. 
Сьогодні, коли Україна пережи-
ває важкі часи, ми звертаємось 
до нашого пророка, щоб запа-
лити у своїх серцях іскру віри, 
надії, любові до рідної землі, 
українського слова. Юра Ко-

валковський прочитав дуже ак-
туального вірша “Дивись, Тара-
се, знов війна”. Постать Шев-
ченка надихнула і наших сіль-
ських поетів Оксану Кізлик та 
Михайла Матушинця, які про-
читали свої вірші для всіх при-
сутніх. 

Цього року у Ступках молоді 
люди, завдячуючи сільському го-
лові Ігорю Романовичу Радецько-
му  та односельчанину   Володи-
миру  Олексійовичу  Стаднику, 
згуртувались і відновили хор, 
який у другій частині вечора ви-
конав п’ять творів: “Заповіт”, 
“Зоре моя вечірняя”, “У перетику 
ходила”,  “На високій дуже кручі” 
та “Реве та стогне Дніпр широ-
кий”. Глядачі в залі довго не від-
пускали хористів зі сцени.  Має-
мо надію, що хоровий колектив 
ще не раз буде радувати ступків-
чан  своїм співом.     

Все життя Тараса Шевченка 
хвилювала доля українців та 
України, він був великим патріо-
том, героєм, символом гідності 
та незламності духу, національ-
ним і народним поетом. Слово 
Кобзаря піднімало і піднімає 
український народ, вказуючи 
шлях, який завжди потрібно оби-
рати, — боротися, адже упро-
довж усього життя Тарас Шев-
ченко мріяв про щасливе май-
бутнє рідної України.

Дивись, Тарасе, знов війна,
В сльозах зажурена калина.
І просить захисту одна,
Для всіх єдина Україна.
Ми не забули Заповіт,
Йдемо у бій і рвем кайдани.
У наших крил міцний політ,
Нам сили і відваги стане.
Реве, як і колись, Дніпро,
Народ до бою йти готовий:
За волю, долю, за добро,
В сім’ї єдиній, вольній, новій!

Єднаймо Україну 
Шевченковим словом

Учасники дитячого ансамблю “Краплинка” читали вірші про великого Кобзаря (зліва направо) 
Вероніка Золотник, Вікторія Бариловська, Оксана Романчук, Таня Головата,  

Емілія Макух, Юля Шкодзінська, Каріна Михасів, Марічка Матушинець.

Щиро вітає-
мо з днем наро-
дженням дирек-
тора НВК “До-
м а м о р и ц ь к а 
ЗОШ І-ІІ ст.-
ДНЗ” Миколу 
Іринейовича 
ВАСИЛЬКІВА.

З днем народження Вас вітаємо! 

Щоб стільки ж раз весна цвіла, 

Сьогодні щиро Вам бажаєм

Здоров’я, щастя і тепла. 

Щоб шлях Ваш був такий широкий, 

Щоб мало було перешкод, 

Щоб ювілей справляли сотий, 

Не знали б Ви тяжких турбот! 

Ми щиро Вас поздоровляєм, 

Добра Вам зичимо сповна, 

Багато світлих днів бажаєм

Довгії і благії літа.

З повагою — педагогічний 
колектив  НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

Щиро і 
с е р д е ч н о 
вітаємо з 
днем наро-
дження ди-
р е к т о р а 
ПП “Агро-
фірма “Ме-
д о б о р и ” , 
заслужено-
го праців-
ника сіль-
ського гос-

подарства України, депутата Тер-
нопільської районної ради  
Володимира Григоровича  
КРУПНІЦЬКОГО.

Нехай щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив  
ПП “Агрофірма 

“Медобори”.

Вітаємо з днем народження 
депутата Тернопільської районної 
ради Володимира Григоровича 
КРУПНІЦЬКОГО.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

З повагою — депутати 
Тернопільської районної ради.

Колектив CПП “Мричко” щиро 
вітає з 40-річчям тракториста Іго-
ря Ярославовича ВОЛОШИНА.

Вітаємо з роками, що завітали 

Сьогодні у Ваше життя! 

Їх всього сорок ми нарахували, 

А зичим дожити у щасті до ста. 

Творіть і висот нових досягайте, 

Міцніє хай сила, квітує краса, 

Щоб всього найкращого в світі зазнати, 

Здоров’я! Любові! Достатку! Добра!

Вітаємо з днем народження 
стоматолога ТРТМО Марію Ва-
силівну ВИСОЦЬКУ, лаборантів 
Наталію Микитівну БРИЛЬ, Ма-
рію Олександрівну БОДНАР, лі-
каря загальної практики-сімейної 
медицини Наталію Миколаївну 
ЯВОРСЬКУ, медсестер Марію 
Василівну ПАЗІНСЬКУ, Оксану 
Орестівну ПЕРЕГІНЕЦЬ, молод-
шу медсестру Наталію Владис-
лавівну ЛОЗІНСЬКУ, молодшу 
медсестру Настасівської АЗПСМ 
Нелю Ярославівну МАКОГІН, 
молодшу медсестру ФАПу  
с. Смиківці Тетяну Романівну 
ЧУБКО, завідуючу Великоберезо-
вицькою АЗПСМ Оксану Дми-
трівну ГАНЕВСЬКУ, акушера Ве-
ликоглибочецької АЗПСМ Марію 
Михайлівну ЄЛІСЄЄВУ, акуше-
ра Великоберезовицької АЗПСМ 
Ольгу Іванівну КРУПКУ, завідую-
чу ФАПом с. Прошова Наталію 
Анатоліївну БАЙДЕЦЬКУ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

З днем народження вітаємо ди-
ректора ПП “Агрофірма “Медобо-
ри” Володимира Григоровича 
КРУПНІЦЬКОГО.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії! 

З повагою — колектив  
редакції газети  

“Подільське слово”.

Вітаємо з 
60-річчям де-
путата чоти-
рьох скликань 
Великобірків-
ської селищ-
ної ради  
Володимира 
Адамовича 
СУМА.

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 
Великобірківської селищної 
ради, депутатський корпус, 

виконком.

Відділ культури Тернопільської 
РДА, Тернопільська районна орга-
нізація профспілки працівників 
культури, працівники центральної 
бібліотеки Тернопільського району 
вітають з 50-річчям бібліотекаря 
Тернопільської районної дитячої 
бібліотеки Ольгу Миколаївну 
ГОРЯНСЬКУ. Від усього серця зи-
чимо Вам міцного здоров’я, за-
тишку, тепла. Щоб гарний настрій 
розквітав, у серці молодість жила, 
бажаємо Вам наснаги і сили, щоб 
був щасливий кожен день, щоб до 
ста років Ви раділи вітанням лю-
блячих людей!

Щоб спокій і мир панували в родині,

Щоб щастя всміхалося при кожній годині,

Нехай обминають Вас болі й тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога,

Хай легко працюється, добре живеться,

Все вміється, множиться і вдається!

Колектив Білецької ЗОШ І-ІІ ст. 
щиро вітає з 55-річчям вихователя 
групи продовженого дня, шкільно-
го бібліотекаря Любов Миколаїв-
ну ПОВРОЗНІК.

А нам не віриться сьогодні,

Що Вам уже — 55.

Хай нових днів ще буде безліч,

Без ліку щастя і пісень,

Прийміть вітання найщиріші

В цей світлий ювілейний день.

Здоров’я, щастя зичим не на рік

На все життя бажаєм його щиро.

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя історії і 
права Тетяну Тарасівну 
ОЗЕРЯНСЬКУ і вчителя історії 
Мар’яну Сергі ївну 
РОМАШЕВСЬКУ.

Життя Вам щедрого, як колос в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала теплі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

Трудовий колектив Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем 
народження технічного працівника 
Світлану Зіновіївну ЛАЗУТУ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте здорові й щасливі.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження сторожа Ігоря 
Михайловича БАЛАБАНА.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

Щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

Хор клубу села Ступки, художній керівник Володимир Стадник.


