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Газета Тернопільської районної ради

Гуманітарний десант  12 стор.

  8 стор.

Фоторепортаж  
із відкриття 
дитсадка  

в Дубівцях.

  6 стор.

Тернопільське районне 
комунальне підприємство 

“Селопроектбудсервіс”
Виготовлення проектів індивідуальних житлових будинків: розробка 

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

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

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, 
начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, голова Тернопільської районної організації 

Товариства Червоного Хреста України Ольга Нижник, директор Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. Андрій Чернець, завідуюча 
Мишковицьким дитячим ясла-садком Наталія Кузьмак, учитель іноземної мови НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”

 Наталія Прус, водій Михайло Спяк із волонтерами нідерландської благодійної організації “Допомога Східній Європі”.

3 стор. 

Мирослава Вересюк: 
“Худнути треба  

з розумом”.

70 років 
виповнилося 
знаному на 

Тернопіллі педагогу, 
публіцисту,  

правозахиснику 
Казимиру Яремі. 

Вітаємо!
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У райдержадміністрації ●

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської 
РДА Олександр Похилий, перший заступник голови Тернопільської РДА 

Володимир Осядач, заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник, начальник 
відділу з питань державної реєстрації Тернопільської РДА Лариса Легка (четверта зліва) 

та державні реєстратори відділу з питань державної реєстрації Тернопільської РДА.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

У зв’язку з передачею по-
вноважень державної реє-
страції від місцевих управ-
лінь юстиції до районних 
державних адміністрацій та 
місцевих рад міст обласного 
значення 1 квітня цього року 
відбулося урочисте відкрит-
тя відділу з питань держав-
ної реєстрації Тернопіль-
ської районної державної 
адміністрації. В заході взяли 
участь голова Тернопіль-
ської районної державної 
адміністрації Олександр По-
хилий, голова Тернопіль-
ської районної ради Андрій 
Галайко, перший заступник 
голови Тернопільської РДА 
Володимир Осядач, заступ-
ник голови Тернопільської 
РДА Андрій Колісник.

Раніше мешканці Тернопіль-
ського району проходили реє-
страцію на вулиці Київській, 3а в 
Тернополі. Начальником відділу з 
питань державної реєстрації Тер-

нопільської РДА, який розташо-
ваний на другому поверсі в бу-
динку на вулиці Кривоноса, 10, 
призначено Ларису Легку. Наро-
дилася Лариса Григорівна 16 
листопада 1980 року в місті Тер-
нополі. В 2003 році закінчила 
юридичний факультет Тернопіль-
ської академії народного госпо-
дарства (сьогодні Тернопільський 
національний економічний уні-
верситет — ред.) за спеціальніс-
тю “Правознавство”. 22 липня 
2013 року прийняла Присягу дер-
жавного службовця. У попередні 
роки працювала юристом Терно-
пільського підприємства промис-
лового залізничного транспорту, 
юрисконсультом ТОВ “Пітон” 
ЛТД, державним реєстратором 
реєстраційної служби Тернопіль-
ського районного управління юс-
тиції, перебувала на посаді ди-
ректора ПП “Гідротехпостач”, на-
чальника відділу державної реє-
страції юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців, легалізації 
об’єднань громадян Тернопіль-
ського районного управління юс-
тиції. Сьогодні в новоствореному 
відділі державні реєстратори На-

талія Василенко, Мар’яна Чайка 
та Юлія Шпендак реєструють ре-
чові права на нерухоме майно, 
юридичних та фізичних осіб-
підприємців.

— Відтепер адміністративний 
збір, сплачений мешканцями на-
шого району під час реєстрації, 
залишатиметься в районному бю-
джеті, — зазначає голова Терно-
пільської РДА Олександр Похи-
лий. — Приміщення, де розміщу-
ється відділ із питань державної 
реєстрації Тернопільської рай-
держадміністрації, належним чи-
ном відремонтоване та оснащене 
матеріально-технічною базою. Це 
дасть змогу надавати послуги на 
належному рівні. В одному будин-
ку з новоствореним відділом роз-
міщено центр надання адміні-
стративних послуг і відділ Держ-
геокадастру в Тернопільському 
районі, поруч розташовується 
Тернопільська райдержадміні-
страція, що сприяє комфортному 
вирішенню питань реєстрації. 
Окремі реєстраційні служби ство-
рені в Байковецькій та Великога-
ївській об’єднаних територіаль-
них громадах.

У Тернопільському районі 
працює відділ реєстрації

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Цієї неординарної і бажаної 
події в Товстолузі з нетер-
пінням очікували майже 
120 найменших жителів се-
ла. І ось настала напрочуд 
тепла перша квітнева неді-
ля, коли майже у централь-
ній частині села поблизу 
зерно-токового господар-
ства впорядкували і викла-
ли бруківкою чималий  
відкритий дитячий майдан-
чик. 

Згодом тут будуть рости живі 
квіти, заасфальтують під’їздний 
шлях. Наразі є гойдалки, карусе-
лі, гірки, — словом, все, що лю-
бить малеча. Такий подарунок 
зробило подружжя відомих на 
Тернопіллі аграріїв – Юрія та На-
талії Березовських. До слова, це 
вже другий дитячий розважаль-
ний комплекс від родини Бере-
зовських – перший за кошти 
ПП “Агрон” і ФГ “Березовського” 
відкрили нещодавно у селі Малий 
Ходачків. Як зазначив виконавчий 
директор ПП “Агрон”, заслужений 
працівник сільського господар-
ства України, депутат Тернопіль-
ської обласної ради Юрій Бере-
зовський, незабаром такі май-
данчики відкриють у кожному се-
лі, де орендують земельні паї. 

На урочистості цього дня при-
були голова Тернопільської ра-
йонної ради Андрій Галайко, го-

лова Тернопільської РДА Олек-
сандр Похилий, народний депу-
тат України Тарас Юрик, Велико-
гаївський сільський голова 
об’єднаної територіальної гро-
мади Олег Кохман, Байковець-
кий сільський голова об’єднаної 
територіальної громади Анатолій 
Кулик. 

Символічну стрічку до входу 
на дитячий майданчик переріза-
ли Юрій та Наталія Березовські. 
Освятив майданчик і благосло-
вив присутніх місцевий парох 

отець Василь Собчук. 
— Ставлення до дітей – міра 

духовної  гідності людини, — за-
значив Юрій Березовський. — 
Ми з дружиною Наталею вже 
давно вирішили, що найкраще 
інвестувати в дітей — майбутнє 
української нації. Робимо все 
для  того, щоб наші діти росли 
здоровими, щасливими, в гар-
монії з природою і  навколишнім 
світом. 

Великогаївський сільський го-
лова об’єднаної територіальної 

громади Олег Кохман вручив 
Юрію та Наталії Березовським 
подяки, з великою концертною 
програмою і подячними віршами 
виступили вихованці місцевого 
дитячого садка, школи, актори 
Тернопільського обласного  
театру ляльок. 

2016 рік у Тернопільському 
районі взяв добрий старт  

відкриттям дитячих садків,  
клубних установ, дитячих май-
данчиків. Хай так триває і нада-
лі!

Завершую цей репортаж сло-
вами Мішеля Монтеня: “Коли 
твориш добро, сам відчуваєш 
задоволення та прирородну гор-
дість, яка  є супутницею чистого 
сумління”.

Нова візитка села ●

Свято дитинства в Товстолузі

Під час відкриття дитячого майданчика в с. Товстолуг.

Символічну стрічку до входу на дитячий майданчик перерізали 
подружжя аграріїв Юрія та Наталії Березовські.

Педагогічний ко-
лектив Жовтневої 
ЗОШ І-ІІ ст. ім. Во-
лодимира Гарма-
тія вітає з 65-
річчям учителя-
пенсіонера Ганну 
Марківну КРАВЧУК.

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!

Розпорядження  
голови Тернопільської районної ради  

від 06.04.2016 № 09-од
Про скликання третього пленарного засідання третьої 
сесії Тернопільської районної ради сьомого скликання

1. Скликати третє пленарне засідання третьої сесії  Тернопільської 
районної ради сьомого скликання 12 квітня  2016 року в приміщен-
ні районної ради.

Сесійне засідання розпочати о 10 годині ранку.
2. На розгляд районної ради внести питання:
— Про Регламент Тернопільської районної ради. 
— Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.
— Звіт про роботу комунального закладу Тернопільської  

районної ради Тернопільське районне територіальне медичне 
об’єднання за період з 2013 року по I квартал 2016 року.

— Інші питання поточної роботи.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від 

Тернопільського району, сільських та селищних голів, керівників 
відділів та управлінь райдержадміністрації, керівників районних  
організацій, установ, промислових і сільськогосподарських підпри-
ємств, представників політичних партій, громадських організацій, 
редакторів газети “Подільське слово” та радіокомпанії “Джерело”. 

Голова Тернопільської районної ради А. В. ГАЛАЙКО.

Офіційне ●

Вітаємо! ●

Вітаємо з днем народження 
депутата Великоберезовицької 
селищної ради Ганну  
Ярославівну ВІЛІВЧУК.

Нехай завжди Вам всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки.

Хай щастя й здоров’я не зрадять 

ніколи,

Хай збудуться мрії, 

                     бажання й думки!

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, виконком.

 Драганівська сільська рада Тернопільського району оголо-
шує конкурс щодо визначення переможця з оренди водонапірної 
башти з артсвердловиною по вул. Токова с. Драганівка. Документи 
на участь у конкурсі приймаються впродовж 30 календарних днів із 
дня публікації у газеті “Подільське слово” за адресою: Драганівська 
сільська рада, вул. 8 Березня, 2, с. Драганівка. Телефон для  
довідок: 55-11-88.

Драганівський сільський голова А. П. БОРУХ.

Оголошення ●

Наша 
сторінка
www.facebook.com/PodilskeSlovo



П’ятниця, 8 квітня 2016 року3 Тема дня
Червонохресний рух ●

Пулітикум  ● ®

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Майбутнє України — в Євро-
пі. Незважаючи на перешко-
ди, українці впевнено йдуть 
до мети — жити в самодос-
татній, незалежній державі. 
В цьому процесі важлива 
підтримка європейської 
спільноти. На жаль, за попе-
редніми результатами рефе-
рендуму в Нідерландах 
6 квітня цього року, лише 
38% нідерландців підтрима-
ли європейський вибір Укра-
їни при явці 32,2%. Резуль-
тати референдуму мають ре-
комендаційний характер, то-
му остаточне рішення щодо 
ратифікації угоди про асоці-
ацію України з ЄС ухвалить 
уряд Нідерландів.

Зміцнювати матеріально-
технічну базу закладів Тернопіль-
ського району допомагає нідер-
ландська благодійна організація 
“Допомога Східній Європі”. Во-
лонтери збирають речі і транспор-
тують їх у країни, які потребують 
допомоги. Торік за сприяння голо-
ви Тернопільської обласної орга-
нізації Товариства Червоного 
Хреста України Олександри Бри-
гадир і голови Тернопільської ра-
йонної організації Товариства 
Червоного Хреста України Ольги 
Нижник парти, стільці, тумбочки, 
столи, шафи, спортивний інвентар 
на суму близько мільйона гривень 
отримали Петриківська, Мишко-
вицька, Великогаївська, Баворів-
ська, Острівська, Почапинська, 
Підгороднянська школи та Козів-
ківський дошкільний навчальний 
заклад. 

2 квітня Тернопільський район 
з метою моніторингу використан-
ня надісланої гуманітарної допо-
моги відвідали волонтери з Нідер-
ландів. Гостей з-за кордону гос-
тинно зустріли голова Тернопіль-
ської райдержадміністрації Олек-
сандр Похилий, голова Тернопіль-
ської районної ради Андрій Галай-
ко, начальник відділу освіти Тер-
нопільської РДА Василь Цаль, го-
лова Тернопільської районної ор-
ганізації Товариства Червоного 
Хреста України Ольга Нижник, Ве-
ликогаївський сільський голова 
об’єднаної територіальної грома-
ди Олег Кохман. Учитель інозем-
ної мови НВК “Лозівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів-ДНЗ” Наталія Прус 
допомагала долати мовні 
бар’єри.

За українським звичаєм учні 
Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів Яна Андросюк, Аліна Сенюсь 
та Анастасія Журак зустріли ні-
дерландців із короваєм на виши-
тому рушнику. Під час 
літературно-музичної композиції 
“Україна — європейська країна” 
запальні українські танці і милоз-
вучні пісні гостям подарували 
танцювальний колектив “Перво-
цвіт” (керівник Михайло Качан), 
вокальні ансамблі “Мрія” і “До-
місолька” (музичний керівник 
Марія Ярема), учні другого класу 
(класний керівник Наталія Горо-
дицька), солістки Андріана Ону-
ферко, Анастасія Калушка, Марія 
Сагаль, Яна Андросюк та Ілона 
Жаловська. Директор Великога-
ївської школи Оксана Кость вру-
чила нідерландським благодій-
никам подяку і пам’ятні подарун-
ки. Спільно з педагогами волон-
тери посадили на території шко-
ли кущі калини. Делегація відві-
дала збудований три роки тому 
Великогаївський комунальний 
дошкільний навчальний заклад 
“Країна дитинства”, в якому ви-
ховують 170 дошкільнят.

Наступним пунктом маршруту 
стала “історична Мекка” Терно-
пільського району — село Баворів. 
Волонтери насолодилися архітек-
турною величчю місцевого римо-
католицького костелу Успіння 
Пресвятої Богородиці, збудовано-
го близько півтора століття тому. 
Директор Баворівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Микола Костик разом 
з учителем іноземної мови Наталі-
єю Березовською презентував 
гостям школу і зробив екскурс в 

історію України від князівських ча-
сів до сьогодення, пояснивши ім-
перські апетити Росії, від яких по-
терпає наша держава. З пісенни-
ми подарунками виступили друго-
класниця Христина Яцишин і вчи-
тель музичного мистецтва Михай-
ло Зелений. Учениця шостого кла-
су Ольга Дмитерко декламувала 
Шевченків “Заповіт”. Старшоклас-
ниці Оксана Гевко і Оксана Пеле-
шок подарували нідерландцям 
картини ручної роботи із зобра-
женням тюльпанів, які є символом 
Нідерландів. Окрім школи, волон-
тери побували в Баворівській діль-
ничній лікарні, яка розташована в 
приміщенні маєтку графа Віктора 
Баворовського. За інформацією 
головного лікаря Івана Смука, в 
лікарні проводиться амбулаторно-
поліклінічне лікування, працює 
стаціонар на 15 ліжкомісць. Най-
більшою проблемою Баворівської 
дільничної лікарні є застаріла 
матеріально-технічна база.

На завершення робочої поїзд-
ки представники нідерландської 

благодійної організації завітали в 
Мишковицьку ЗОШ І-ІІІ ступенів 
та Мишковицький дитячий ясла-
садок “Теремок”, де їх гостинно 
зустріли директор школи Андрій 
Чернець і завідуюча дитячим са-
дочком Наталія Кузьмак. На згад-
ку про школу п’ятикласники Ксе-
нія Вібла, Марія Николин, Марта 
Ропицька, Зоряна Гевко, Діана 
Боднарчук, Яна Войцехівська і 
Наталя Гуцал подарували іно-
земним гостям краватки-
метелики з вишитим українським 
орнаментом. Керівники, педаго-
гічні та учнівські колективи на-
вчальних закладів, які отримали 
гуманітарну допомогу з Нідер-
ландів, висловлюють щиру вдяч-
ність благодійникам.

— Ми вперше побували в 
Україні, — розповідає нідерланд-
ський волонтер, працівник тран-
спортної компанії Пол Долм. — 

Отримали від поїздки масу по-
зитивних емоцій, дізналися ба-
гато нового і цікавого. До цього 
часу ми не мали достовірної ін-
формації, щоб говорити про по-
дії, які сьогодні відбуваються в 
Україні. Українці талановиті, гос-
тинні, товариські, відкриті. При-
кро, що їм доводиться важко 
працювати заради мізерної 
зарплатні. В Україні помітний 
різкий контраст між надто бідни-
ми і надто багатими. Найбільші 
незручності, які нас спіткали, — 
це довгі черги на митниці і по-
гані українські дороги. 

— Третій рік поспіль отримуємо 
матеріальну допомогу від нідер-
ландської благодійної організації 
“Допомога Східній Європі”, — ка-
же голова Тернопільської район-
ної організації Товариства Черво-
ного Хреста України Ольга Ниж-
ник. — Нещодавно Тернопільська 
обласна організація Товариства 

Червоного Хреста України отри-
мала з Нідерландів двоярусні ди-
тячі ліжечка. Відповідно до плану 
розподілу, Тернопільському райо-
ну передадуть 50 ліжок. Щиро 
вдячна іноземним волонтерам за 
підтримку у важкий для України 
час.

— Уклали з нідерландською 
благодійною організацією дого-
вір про співпрацю, — зазначає 
голова Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександр Похи-
лий. — Спільно з європейськими 
партнерами плануємо реалізува-
ти низку соціальних проектів, зо-
крема, щодо покращення 
матеріально-технічної бази ліку-
вальних закладів Тернопільсько-
го району. Обговорили можли-
вість реабілітації учасників АТО в 
Нідерландах. Наступна зустріч із 
нідерландськими волонтерами 
запланована на наступне півріччя 
цього року.

Гуманітарний десант

Волонтери нідерландської благодійної організації  
“Допомога Східній Європі” відвідали Баворівську ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Крайній зліва — директор Баворівської школи Микола Костик.

Нідерландські волонтери з лікарями Баворівської  
дільничної лікарні (в центрі — головний лікар Іван Смук). 

Начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, 
голова Тернопільської районної організації Товариства Червоного Хреста України 

Ольга Нижник, Великогаївський сільський голова Олег Кохман, директор Великогаївської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Оксана Кость, педагоги та учні Великогаївської школи з волонтерами.

Ця тема кілька років поспіль 
хвилює українське суспіль-
ство й викликає низку протес-
тів серед власників землі. 
Тривоги селянства небезпід-
ставні. На думку членів Терно-
пільської обласної організації 
Аграрної партії України, оче-
видною є загроза, що землю 
у зубожілих селян за безцінь 
скуплять фінансово-олігархічні 
клани. Через різні маніпуляції 
новими власниками можуть 
стати зарубіжні товстосуми, 
яким байдуже до українського 
села — колиски нашої нації.

Але це питання, шановні края-
ни, за жодних обставин не може 
бути вирішене без вашої на те 
згоди. Саме тому організовано 
опитування жителів Тернопіль-
ської області. Прийдіть до імпро-
візованих урн, що будуть встанов-
лені в населених пунктах кожного 
району в палатках із символікою 
Аграрної партії України.

Вашу відповідь на це доленосне 
для всієї України запитання буде 
враховано при підбитті підсумків. 
Хоча опитування має дорадчий ха-
рактер, про його результати буде 
офіційно повідомлено Президента, 
Верховну Раду та Кабінет Міністрів 
України. Детальнішу інформацію 
можна отримати в офісі Аграрної 
партії України за телефоном: (050) 
377-35-75 або за електронною 
адресою: ternopil.apu@gmail.com

Прес-служба Тернопільської 
обласної організації  

Аграрної партії України.

Аграрна партія 
України ініціює 

опитування

Інформація про виведення 
Президентом бізнесу в офшо-
ри – вільні від сплати податків 
країни – неправдива. В цьому 
переконалися юристи.

У січні 2016 р. Порошенко повідо-
мив, що передав акції “Рошен” в 
управління “сліпому трасту” Інвести-
ційного банку “Ротшильд”. “Сліпий 
траст” – це передача капіталу в 
управління довіреним особам, які 
отримують повну свободу дій щодо 
цих активів. Основною умовою такої 
передачі є те, що ці люди не можуть 
спілкуватися із власником бізнесу, 
вони самостійно приймають рішен-
ня, мають право продати майно, а 
власнику у визначений термін  
надходить звіт і дохід, або збитки від 
діяльності. У звязку з тим, що в 
Україні “сліпий траст” не врегульо-
ваний законодавчо, передати акції 
“Рошен” напряму інвестиційному 
банку неможливо — відкрито  
офшорні компанії.

Звинувачення, що офшори були 
відкриті у розпал бойових дій 2014 
року, мають логічне пояснення: цією 
роботою займався не сам Прези-
дент, а ті, хто готував продаж акти-
вів. “У декларації за 2014 рік акції 
офшорів не були вказані, оскільки 
не мали номінальної вартості, — по-
яснює керуючий директор ICU Ма-
кар Пасенюк. — Насправді в той час 
статутний капітал однієї з фірм скла-
дав 85 доларів, іншої – 2 тис. дол. 
Саме ця неточність фінансових кон-
сультантів Петра Порошенка і ви-
кликала “бурю у склянці води”. Тоді 
як непоміченими залишилися явні 
факти, які свідчать про позитивні на-
міри передачі бізнесу Президента. В 
першу чергу, програму про офшори 
відкрито транслювали одразу три 
українські телеканали, що є доказом 
свободи слова в державі. Хоч  
офшорні компанії і були відкриті, 
жодна з них все ж не була викорис-
тана, а отже, сплати податків Петро 
Олексійович не уникнув. Більше то-
го, Порошенко – один із небагатьох 
політиків, а в цьому випадку і бізнес-
менів, хто регулярно декларує свої 
статки з 1998 року.

 
Прес-служба партії “Блок Петра 

Порошенка “Солідарність”  
у Тернопільській області.

Що насправді 
викликало 

розмови про 
офшори?

Резонанс ●

Земля на продаж:  
так чи ні?



Програма телепередачП’ятниця, 8 квітня 2016 року

11 квітня
Понеділок 

12 квітня
вівторок

13 квітня
середа

14 квітня
Четвер

15 квітня
П’ятниця

16 квітня
субота

17 квітня
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.50, 08.25 Смакота
06.25, 00.20 Телемагазин
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.35, 00.55 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.15 Уряд на зв’язку з громадянами
10.05 Д/ф “Латвiя. Слiдами балтiв”
10.40 Д/с “Вiзит до Кореї”
11.40 Чоловiчий клуб. Спорт
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.10 Т/с “Бiлявка”
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Word on the street
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 “Маша i ведмiдь “
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-8”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
          з Русланом Сенiчкиним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “ЧистоNEWS-2016”
21.00 Т/с “Матусi”
22.00 “Грошi”
23.30 “Мiнкульт”
00.00 Х/ф “Мандри блудницi”

інтер
06.10 Д/с “Слiдство вели... з Леонiдом 
        Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
         14.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20 Х/ф “Два Iвани” (1)
13.30, 14.20 “Судовi справи”
14.35 “Сiмейний суд”
15.20 “Жди меня”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Гречанка” (1)
22.50 Т/с “Культ” (2)
00.20 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 Межа правди
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Тато-невидимка”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.00 “Екологiчно чисте життя”
17.30 “Гал-клiп”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Єдина країна
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.40 Дiм книги
21.30 “Сiльський календар”
22.35 Х/ф “Люди-тiнi” (2)

ICTV
05.20 М/с “Скубi-Ду”
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
11.05 Без гальм
11.40 М i Ж
12.15, 13.20 Дивитись усiм!
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20 Х/ф “Ван Хельсинг” (2)
16.45 Х/ф “Форсаж-4” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Патрульнi. Цiлодобово
21.25 Т/с “На трьох-2” (2)
22.20 Свобода слова
00.55 Х/ф “Iнший свiт” (3)

стб
05.50 Профiлактика
16.00 “Все буде добре!”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 00.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”
22.35 “Детектор брехнi-9”
23.30 “Один за всiх”

новий канал
06.00, 07.20 Kids Time
06.02 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.22 Т/с “Друзi”
09.55 Х/ф “Пiтер Пен”
12.10 М/ф “Мадагаскар-3”
14.05 Хто зверху
18.00 Абзац!
19.00 Дешево i сердито
20.20 Ревiзор
23.05 Страстi за ревiзором

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)
13.30 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”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 18.13 Погода. Анонси
10.35 “Назбиране”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Азбука смаку”
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 “Вiнтаж”
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 “Зламанi долi”
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Я все пам’ятаю”
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Загублений свiт” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння” (2)
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.00, 20.10 “Орел i Решка. Незвiдана Європа”
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 “Хитрощi Норбiта” (2)
00.00 Х/ф “Наречений напрокат” (2)

“нтн”
06.05 Т/с “Полювання на Вервольфа” (1)
10.00 “Кримiнальнi справи”
10.55, 17.20 Т/с “Детективи” (2)
11.55 Х/ф “Час грiхiв” (1)
13.45, 14.20 Т/с “CSI: Нью-Йорк-6” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.35 Т/с “Морський патруль” (2)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
21.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк-7” (2)
23.45 Т/с “Детектив Босх” (3)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.50, 08.25 Смакота
06.25, 00.20 Телемагазин
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Авто перевiрено
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф “Два серця в грудях: нiмецькi турки 
         у пошуках батькiвщини”
10.40 Д/с “Вiзит до Кореї”
11.40 Перша студiя
12.30 План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
14.55 Фольк-music
16.00 Путiвник прочанина
16.10 Подорожнi
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.30 ДебатиPRO
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.40 Класики свiтової лiтератури
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
        з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
          19.30, 23.15 ТСН
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-8”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
        з Русланом Сенiчкиним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “ЧистоNEWS-2016”
21.00 Т/с “Матусi”
22.00 “На ножах-2”
00.00 Х/ф “Спадок блудницi”

інтер
06.05, 11.10, 12.25 Д/с “Слiдство вели...
         з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
         14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 21.00 Т/с “Гречанка” (1)
13.35, 14.20 “Судовi справи”
14.40, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Судите сами”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
22.45 Т/с “Культ” (2)
00.10 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 “Сiльський календар”
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 “Блакитний метелик”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Європа у фокусi
20.30 “Євромакс”
21.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
22.35 Х/ф “Крижана пам’ять” (2)

ICTV
05.15 Т/с “У полi зору-2” (2)
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.50 Антизомбi
11.50, 13.15 Х/ф “З усiх сил”
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с “Вiддiл 44” (2)
16.20, 21.25 Т/с “На трьох-2” (2)
17.20, 22.20 Т/с “На трьох” (2)
18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
23.20 Х/ф “Рембо. Перша кров” (2)
01.10 Т/с “Морська полiцiя: Новий Орлеан” (2)

стб
05.55, 16.00 “Все буде добре!”
07.55 “Битва екстрасенсiв-13”
12.10 “МастерШеф-2”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”
00.00 “Один за всiх”

новий канал
05.45, 07.05 Kids Time
05.50 М/с “Губка Боб - Прямокутнi Штани”
07.07 Т/с “Друзi”
09.55, 21.55 Київ вдень i вночi
10.50 Т/с “Щасливi разом”
18.00 Абзац!
17.00, 19.00, 20.00 Вiд пацанки до панянки
22.50 Х/ф “Темний свiт” (2)
00.50 Педан-Притула Шоу

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)
13.30 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”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 
          18.13 Погода. Анонси
10.35 “В об’єктивi ТТБ”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Нотатки на глобусi”
11.45 “Вони прославили наш край”
14.00 “Лесь Курбас. Дорога до слави”
14.30 “Легенди Запорiжжя”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Плекайте мову”
15.20 “Тернопiль у стилi ретро”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Замки Тернопiлля”
17.15 “Iсторичнi постатi”
17.45 “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 “Тернопiлля крiзь роки”
21.30 “Європа очима українця”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00 Т/с “Я все пам’ятаю”
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 “Сходи в небеса” (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00, 23.30 Т/с “ Я все пам’ятаю”
23.00 Подiї дня
00.25 Т/с “C.S.I. Мiсце злочину Майамi” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “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. 
           Незвiдана Європа”
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”
05.25 Х/ф “Трембiта” (1)
07.00 Х/ф “Золота баба” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.50, 17.20 Т/с “Детективи” (2)
11.20 “Страх у твоєму домi”
13.45, 14.20, 21.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк-7” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.35 Т/с “Морський патруль” (2)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
23.45 Т/с “Детектив Босх” (3)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
          21.00 Новини
06.10, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.50, 08.25 Смакота
06.25, 00.20 Телемагазин
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.35, 00.55 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.00 ДебатиPRO
11.30 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету мiнiстрiв України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
15.10 Х/ф “Залiзна сотня”
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.30 Т/с “Мафiоза”
20.30 Книга ua
21.30 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
        16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
         з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 12.20 “Мiняю жiнку-8”
10.50 “Мiняю жiнку-8
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
        з Русланом Сенiчкиним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “ЧистоNEWS-2016”
21.00 Т/с “Матусi”
22.00 “Мiняю жiнку”
00.00 Х/ф “Заповiт блудницi”

інтер
06.10, 11.10, 12.25 Д/с “Слiдство вели...
         з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
      12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 21.00 Т/с “Гречанка” (1)
13.30, 14.20 “Судовi справи”
14.40, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Судите сами”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
22.50 Т/с “Культ” (2)
00.15 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 Європа у фокусi
08.00 Програма “Євромакс”
08.30 Програма “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Гал-клiп”
12.40 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
13.00 Концерт ансамблю народної 
         музики “Росава”, м. Черкаси
14.00 Х/ф “Вiдсутня ланка”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Формула здоров’я”
21.30 “Музичнi делiкатеси”
22.40 Х/ф “Слова на вiконному склi” (2)

ICTV
05.50 Студiя Вашингтон
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.50 Антизомбi
11.45, 13.15 Х/ф “Рембо. Перша кров” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с “Код Костянтина” (2)
16.20, 21.25 Т/с “На трьох-2” (2)
17.20, 22.20 Т/с “На трьох” (2)
18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф “Рембо. Перша кров-2” (2)
01.10 Т/с “Морська полiцiя: 
         Новий Орлеан” (2)

стб
05.50, 16.00 “Все буде добре!”
07.50 “Битва екстрасенсiв-13”
12.05 “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
06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.27 Т/с “Друзi”
09.55, 22.05 Київ вдень i вночi
10.45 Т/с “Сашатаня” (2)
18.00 Абзац!
17.00, 19.00, 20.00 Хто зверху
22.55 Х/ф “Лара Крофт: 
        Розкрадачка гробниць”
00.45 Педан-Притула Шоу

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)
13.30 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 “Стародавнi культури”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 
         18.13 Погода. Анонси
10.35 “Крiзь призму часу”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Тернопiлля крiзь роки”
11.30 “Європа очима українця”
14.00 “Будьте здоровi”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15, 21.00 “Тема дня”
15.30 “Час змiн”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Дiловий ритм”
17.30 “ПрофStyle”
17.45 “Mortimer. English Club”
18.30 “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, 21.00, 23.30 Т/с “Я все пам’ятаю”
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 “Сходи в небеса” (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
23.00 Подiї дня
00.25 Т/с “C.S.I. Мiсце злочину Майамi” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “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. 
         Незвiдана Європа”
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”
05.20 “Правда життя. Професiї”
05.50 Х/ф “Призначаєшся внучкою” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.50, 17.20 Т/с “Детективи” (2)
11.15 “Страх у твоєму домi”
13.45, 14.20, 21.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк-7” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.35 Т/с “Морський патруль” (2)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
23.45 Т/с “Детектив Босх” (3)

ут 1
06.00 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.40 Золотий гусак
08.05 Свiт online
08.20 Смакота
08.45 Авто перевiрено
09.10 Путiвник прочанина
09.20 Гра долi
09.50 Мистецькi iсторiї
10.15 Спогади
10.50 Твiй дiм
11.30 Д/ф “Марiя Левитська. Театральний роман”
12.05 Театральнi сезони
12.35 Фольк-music
14.00 Тенiс. Кубок Федерацiї. Друга свiтова група.
          Матч плей-офф. Україна — Аргентина
18.10 Дорога до Рiо-2016
18.35 Чоловiчий клуб. Спорт
19.55 Д/ф “Нью-Йоркський вокзал 
         Гранд Централ”
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 Д/ф “Двобiй заради майбутнього”

канал “1+1”
06.10 “Однокласники”
07.05 “Українськi сенсацiї”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00 “Свiт навиворiт-5: Iндонезiя”
12.05 “На ножах-2”
13.25 “Чотири весiлля-4”
14.50 “Лiга смiху-2”
17.05 Х/ф “Чорне море”
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 “Голос країни-6”
23.20 “Свiтське життя”
00.20 Х/ф “Делiрiум”

інтер
05.30 “Подробицi”
06.00 Х/ф “Мiй ласкавий i нiжний звiр” (1)
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 “Вагома пiдстава для вбивства” (2)
15.20 Х/ф “Влiтку я надаю перевагу весiллю” (2)
17.15, 21.40 Т/с “Дурна кров” (2)
20.00 “Подробицi тижня”
21.30 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”
22.30 Д/ф “Гагарiн. Трiумф i трагедiя”
23.25 Х/ф “Погана сусiдка” (2)

TV-4
06.00 Х/ф “Якi ж ми були молодi”
07.30, 15.30, 17.40, 20.45 “Про нас”
07.45, 09.50 Ранковий фiтнес
08.00 Європа у фокусi
08.30, 11.55, 15.50, 19.35, 22.00 Оголошення. 
         Бюро знахiдок
08.40 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 “Готель для собак”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Погляд зблизька”
14.30 “Формула здоров’я”
16.00 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
16.30 “Слiдства. Iнфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.20 “Рекламна кухня”
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 “Гарячий кий” (2)
23.45 Час-тайм

ICTV
05.05 М/с “Муча Луча”
05.25 Факти
05.55 М/с “Скубi-Ду”
06.50 Х/ф “Вторгнення” (2)
08.40 Зiрка YouTube
10.15 Дивитись усiм!
11.15 Без гальм
11.50 М i Ж
12.15, 13.00 Труба мiстера Сосиски
12.45 Факти. День
13.25 Перший раз за кордоном
14.20 Х/ф “Форсаж-5. Шалена п’ятiрка” (2)
16.45 Х/ф “Суперфорсаж!” (2)
18.45 Факти тижня 
20.25 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України
20.35 Х/ф “Форсаж-6” Прем’єра (2)
22.45 Х/ф “Iнший свiт. Пробудження” (3)
00.10 Х/ф “Iнший свiт. Еволюцiя” (3)

стб
06.00 “Все буде добре!”
07.55 “Холостяк-6”
09.00 “Все буде смачно!”
10.10 “Караоке на Майданi”
11.05 “Україна має талант! Дiти”
15.00, 22.50 “Я соромлюсь свого тiла-3”
17.00, 00.15 “Слiдство ведуть екстрасенси”
19.00 “Битва екстрасенсiв”
20.40 “Один за всiх”
21.55 “Детектор брехнi-9”

новий канал
05.40, 07.30 Kids Time
05.42 М/с “Дак Доджерс”
07.32 Т/с “Пригоди Мерлiна”
13.10 Х/ф “Доа: Живим або мертвим” (2)
14.55 М/ф “Тарзан”
16.50 Х/ф “Конго” (2)
19.00 Х/ф “Дандi на прiзвисько Крокодил” (2)
21.00 Х/ф “Крокодил Дандi-2” (2)
23.05 Х/ф “Привиди Марса” (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. Пригоди в мiстi” (1)
11.35 М/с “Машинi казки”
12.20 М/ф “Клуб Вiнкс. Таємниця 
         загубленого королiвства” (1)
14.00 Одного разу пiд Полтавою
23.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.26, 17.55, 20.58, 22.56 Погода. Анонси
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Учнiвський щоденник”
11.30 “Думки вголос”
11.45, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
11.50 “У пошуках легенд”
14.00 “Поклик таланту”
15.30 “Смакота”
15.50 “Mortimer. English Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Дива цивiлiзацiї”
17.30 “Вивчаємо англiйську разом”
18.00 “Назбиране”
18.30 “Не перший погляд”
18.50 “Тиждень. Крок за кроком”
19.00 “Музичний калейдоскоп”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Подорожнi замальовки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Вiдвертi дiалоги”
21.55 “Духовнi скарби України”
22.00 “Загубленi у часi”
22.15 Д/ф “Iгор Бiлозiр. На зламi епох”

трк “украЇна”
07.00 Подiї
07.50 Агенти справедливостi
08.50 Т/с “Не вiдпускай мене” (2)
12.40 Т/с “Шукаю чоловiка”
16.15, 20.00 Т/с “Занадто гарна дружина”
19.00, 06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
19.40, 05.50 10 хвилин 
         iз Прем’єр-мiнiстром України
21.10 Т/с “Поверни мене” (2)
00.50 Т/с “Сходи в небеса” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.30 Х/ф “П’ятеро друзiв-2” (1)
11.15 Х/ф “Таємниця Мунакра” (1)
13.10 “Орел i Решка. На краю свiту”
18.10 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
19.10 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Весiльний розгром” (2)
22.50 “КВН”
00.50 “Розсмiши комiка”

“нтн”
06.15 “Правда життя. Професiї”
07.20 Х/ф “Загiн особливого призначення” (1)
08.50 Х/ф “Балада про доблесного лицаря 
          Айвенго” (1)
10.25 Т/с “Агентство НЛС” (2)
14.05 “Розсмiши комiка”
15.50 Х/ф “Ти — менi, я — тобi” (1)
17.25 “Легенди карного розшуку”
19.00 Т/с “Мертвий. Живий. 
        Небезпечний” (2)
23.00 Х/ф “Залiзна хватка” (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, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.50, 08.25 Смакота
06.25, 00.20 Телемагазин
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф “Днi, якi змiнили Європу: 
        Угорщина, серпень 1989 року”
10.40 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.15 Слiдство. Iнфо
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
16.20 Свiтло
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.30 Т/с “Мафiоза”
20.30 Prime time з Мирославою Гонгадзе
21.30 Новини. Спорт
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.15 Переселенцi
22.30 З країни в Україну
23.00 Пiдсумки

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-8”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
         з Русланом Сенiчкиним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “ЧистоNEWS-2016”
21.00 Т/с “Матусi”
22.00, 23.30 “Право на владу-2016”

інтер
06.10, 11.10, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
         з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 21.00 Т/с “Гречанка” (1)
13.30, 14.20 “Судовi справи”
14.40, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Судите сами”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
22.50 Т/с “Культ” (2)
00.15 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 “Формула здоров’я”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Соло”
13.00 Концерт ансамблю народної 
        музики “Росава”, м. Черкаси
14.00 Х/ф “Iсторiя Марти Стюарт”
17.30 “Музичнi делiкатеси”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Прямий ефiр з головою Тернопiльської 
ОДА Степаном Барною
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.35 Х/ф “Втеча з в’язницi” (2)

ICTV
05.50 Студiя Вашингтон
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.45 Антизомбi
11.40, 13.15 Х/ф “Рембо. Перша кров-2” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с “Слiдчi” (2)
16.20, 21.25 Т/с “На трьох-2” (2)
17.20, 22.20 Т/с “На трьох” (2)
18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
23.20 Х/ф “Рембо-3” (2)
01.15 Т/с “Морська полiцiя:
         Новий Орлеан” (2)

стб
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”
11.35 “МастерШеф-2”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Я соромлюсь свого тiла-3”
00.10 “Один за всiх”

новий канал
06.00, 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”
18.00 Абзац!
17.45, 19.00, 20.30 Суперiнтуїцiя
22.50 Х/ф “Лара Крофт-2: Колиска життя”
00.55 Педан-Притула Шоу

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)
13.30 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”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13 Погода. Анонси
10.35 “Надiя є”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Контрасти”
11.45 “Зроблено в Європi”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Фабрика iдей”
15.30 “ПрофStyle”
15.50 “Mortimer. English Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Подорож гурмана”
17.40 “Тернопiлля крiзь роки”
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 Т/с “Я все пам’ятаю”
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 “Сходи в небеса” (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.50 Футбол. Лiга Європи УЄФА. —
        фiналу “Шахтар” — “Брага”
00.00 Подiї дня
00.15 Х/ф “Загублений свiт” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння” (2)
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.00, 20.10 “Орел i Решка. 
        Незвiдана Європа”
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”
06.05 Х/ф “Велике золото мiстера
         Грiнвуда” (1)
07.30 Х/ф “Iнспектор Лосєв” (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 “День залежностi” (2)
21.10 Х/ф “Жага швидкостi” (2)
23.00 “Чоловiчий журнал”
23.55 Х/ф “Американський нiндзя-3: 
        криваве полювання” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.50, 08.25 Смакота
06.25, 00.20 Телемагазин
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.35 На слуху
08.35 Паспортний сервiс
08.40, 00.45 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф “Життєва артерiя Стамбула. 
        Один день на Босфорi”
10.40 Д/с “Вiзит до Кореї”
11.30 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
15.25 Вiра. Надiя. Любов
16.25 Гра долi
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.30 Т/с “Мафiоза”
20.30 План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
21.30 Новини. Спорт
21.45 Д/ф “Амнiстiя” iз циклу 
       “Слiдами революцiї”
22.20 “Амнiстiя”. Пiслямова
22.50 З перших вуст
23.00 Пiдсумки
23.25 Авто перевiрено

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-9”
12.20 “Мiняю жiнку”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
         з Русланом Сенiчкиним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.20 “Розсмiши комiка. Дiти”
22.15 “Свiтське життя”
23.15 Х/ф “Чорне море”

інтер
06.10, 11.10, 12.25 Д/с “Слiдство 
         вели... з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
        12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20 Т/с “Гречанка” (1)
13.30, 14.20 “Судовi справи”
14.40, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Судите сами”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.30 Х/ф “Вагома пiдстава для вбивства” (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 Ефiр з головою Тернопiльсько
        ї ОДА Степаном Барною
08.30 Програма “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40, 20.40 “Рекламна кухня”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Божi корiвки”
17.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.10 “Сiльський календар”
21.30 “Сад, город, квiтник”
22.35 Х/ф “Великий Медiчi: лицар вiйни” (2)

ICTV
05.45 Служба розшуку дiтей
05.50 Студiя Вашингтон
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.45, 20.20 Антизомбi
11.45, 13.15 Х/ф “Рембо-3” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с “Прокурори” (2)
16.20 Т/с “На трьох-2” (2)
17.20 Т/с “На трьох” (2)
18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
21.25 Дизель-шоу
23.15 Х/ф “Рембо-4” (2)
00.55 Т/с “Морська полiцiя: Новий Орлеан” (2)

стб
06.05 “Зiркове життя”
07.00, 18.30, 00.20 Т/с “Коли ми вдома” (1)
08.55 Х/ф “Дочка” (2)
10.50 Х/ф “П’ята група кровi” (1)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
20.00, 22.45 “Холостяк-6”

новий канал
06.05, 08.35 Kids Time
06.07 М/с “Дак Доджерс”
07.00 Х/ф “Три нiндзя: не здаватися”
08.37 Дешево i сердито
10.00 Ревiзор
12.45 Страстi за ревiзором
15.00 Вiд пацанки до панянки
17.00 Х/ф “Керування гнiвом” (2)
19.05 М/ф “Тарзан”
21.00 Х/ф “Конго” (2)
23.05 Х/ф “Сльози сонця” (2)

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)
13.30 Т/с “Якось у казцi” (1)
14.20 Вiталька
15.35 Країна У
17.00 Казки У
18.35 М/ф “Дiномама” (1)
20.00 М/ф “Мiстер Пiбодi та Шерман” (1)
21.30 Х/ф “Неймовiрне кохання” (1)
00.00 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 “Живi сторiнки”
11.30 “Захисник Вiтчизни-рятувальник”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 “Абетка здоров’я”
15.30 “Не перший погляд”
15.50 “Mortimer. English Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Словами малечi про цiкавi речi”
17.15 “Добрий господар”
17.30 Д/ф “Платон Костюк. Над океаном часу”
18.00 “Учнiвський щоденник”
18.30 “У пошуках легенд”
18.40 “Думки вголос”
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.30 “На вiдстанi душi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “Смакота”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.30 “Поклик таланту”

трк “украЇна”
06.00 Т/с “Я все пам’ятаю”
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 “Сходи в небеса” (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Х/ф “Я подарую тобi любов”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. Мiсце злочину Майамi” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “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. Незвiдана Європа”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. Ювiлейний-2”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 “КВН”

“нтн”
05.25 Х/ф “Я оголошую вам вiйну” (1)
07.00 Х/ф “Загiн особливого призначення” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.50, 17.25 Т/с “Детективи” (2)
11.20 “Страх у твоєму домi”
13.45, 14.20, 21.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк-7” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.35 Т/с “Копи-новобранцi” (2)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
23.45 Т/с “Детектив Босх” (3)

ут 1
06.00 Пiдсумки
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 Мистецький пульс Америки
10.30 Хто в домi хазяїн?
10.55 Хочу бути
11.15 Школа Мерi Поппiнс
11.35 Казки Лiрника Сашка
12.05 М/с “Казки Андерсена. 
        Сучасне прочитання”
14.00 Тенiс. Кубок Федерацiї. 
       Друга свiтова група. 
       Матч плей-офф. Україна — Аргентина
18.10 Чоловiчий клуб
18.45 Х/ф “Клятва Модо”
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”
07.05, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
         Служба Новин”
08.00 “Сніданок. Вихідний”
10.00 “Свiтське життя”
11.00 Т/с “Матусi”
13.15 “Голос країни-6”
15.30 “Вечiрнiй квартал”
17.30, 18.30 “Розсмiши комiка-7”
20.15 “Українськi сенсацiї”
21.15 “Лiга смiху-2”
23.20 “Розсмiши комiка. Дiти”

інтер
06.55, 20.00 “Подробицi”
07.40 Х/ф “Миленький ти мiй...” (1)
09.10 Х/ф “Сiм няньок” (1)
10.35 Х/ф “Мiй ласкавий i нiжний звiр” (1)
12.40 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя” (1)
15.15 Х/ф “Погана сусiдка” (1)
17.15, 20.30 Т/с “Дурна кров” (2)
22.35 Х/ф “Влiтку 
         я надаю перевагу весiллю” (2)
00.30 Х/ф “Сiм днiв до весiлля” (2)

TV-4
06.00 Європа у фокусi
06.30, 11.15 “Про нас”
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 11.50, 14.20, 16.50,
         20.00 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Х/ф “Якi ж ми були молодi”
09.00 Час-Tайм
09.30, 21.30 “Євромакс”
10.00 “Слiдства. Iнфо”
10.30 Блага звiстка з Р. Реннером
11.30 “Майстер-клас
         iз Наталкою Фiцич”
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Дрiбка перцю”
14.30 Мультфiльми
14.50 Х/ф “Готель для собак”
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 Концерт Фiла Коллiнза
22.00 Х/ф “Найстрiмкiший iндiан” (2)
00.10 Час-Тайм

ICTV
05.00 Т/с “У полi зору-2” (2)
06.35 М/с “Муча Луча”
07.15 Факти
07.45 М/с “Скубi-Ду”
08.25 Х/ф “Вторгнення” (2)
10.15, 16.50 Lабiринт. Мiстика поруч
11.10 Секретний фронт
12.05, 13.00 Антизомбi
12.45 Факти. День
13.20 Громадянська оборона
14.20 Iнсайдер
15.15 Х/ф “Рембо-4” (2)
17.45 Перший раз за кордоном
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф “Форсаж-5.
        Шалена п’ятiрка” (2)
22.35 Х/ф “Iнший свiт. Еволюцiя” (3)
00.30 Х/ф “Великий куш” (2)

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на Майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 Т/с “Коли ми вдома” (1)
13.15 “Холостяк-6”
15.15 “МастерШеф Дiти-5”
19.00 “Україна має талант! Дiти”
22.45 Х/ф “Службовий роман” (1)

новий канал
06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/с “Губка Боб — 
        Прямокутнi Штани”
07.27 Т/с “Друзi”
09.55, 22.00 Київ вдень i вночi
10.45 Хто зверху
12.40 Половинки
18.00 Абзац!
19.00 Аферисти в мережах
20.00 Х/ф “Темний свiт: Рiвновага” (2)
22.55 Суперiнтуїцiя
00.25 Проект Любов

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. 
         Пригоди в мiстi” (1)
11.35 М/ф “Клуб Вiнкс. Таємниця 
        загубленого королiвства” (1)
13.40, 21.15 Х/ф “Схiдна наречена” (1)
15.40 Х/ф “Неймовiрне кохання” (1)
18.10 М/ф “Мiстер Пiбодi та Шерман” (1)
19.50 М/ф “Дiномама” (1)
23.15 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Подорож гурмана”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13 Погода. Анонси
10.35 “Тернопiль вчора
        i сьогоднi. Вiйна”
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. English Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 Д/ф “Жар-зерна
         Миколи Руденка”
17.30 “Живi сторiнки”
18.30 “Не перший погляд”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Arte, viva!”
21.30 “Удосвiта”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
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 “Я подарую тобi кохання”
12.50, 15.20 Т/с “Поверни мене” (2)
16.50, 19.40 Т/с “Шукаю чоловiка” (2)
21.20 Х/ф “Чужi дiти”
23.15 Т/с “Сходи в небеса” (2)

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.30 Х/ф “П’ятеро друзiв” (1)
13.10 Х/ф “Таємниця Мунакра” (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 “Побачення наослiп” (2)
00.45 “КВН”

“нтн”
06.05 Х/ф “Велике золото 
         мiстера Грiнвуда” (1)
07.30 Х/ф “Iнспектор Лосєв” (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 “День залежностi” (2)
21.10 Х/ф “Жага швидкостi” (2)
23.00 “Чоловiчий журнал”
23.55 Х/ф “Американський нiндзя-3: 
          криваве полювання” (2)
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Фотоінформація ●

На виконання розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації 
від 16 березня 2016 року №146-од “Про організацію та проведення в області у 2016 році акції 

з благоустрою та озеленення”, доручення голови Тернопільської райдержадміністрації 
від 21 березня 2016 році №18 “Про проведення весняної акції з озеленення та благоустрою 

населених пунктів та придорожніх смуг автомобільних доріг”, з метою покращення санітарно-
екологічного стану населених пунктів 2 квітня в Тернопільському районі проведено День 

довкілля. В кожному селі і селищі здійснено прибирання та благоустрій території. Голова
 Тернопільської районної державної адміністрації Олександр Похилий, народний депутат 
України Тарас Юрик, перший заступник голови Тернопільської РДА Володимир Осядач, 

заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник спільно з працівниками структурних 
підрозділів Тернопільської районної державної адміністрації впорядкували Чистилівський ліс, 

зібравши 6,8 куб. м. побутових відходів.

Колегія ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

29 березня голова Терно-
пільської РДА Олександр 
Похилий провів колегію Тер-
нопільської райдержадміні-
страції. 

У роботі колегії взяли участь 
голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко,  
перший заступник голови Терно-
пільської РДА Володимир Ося-
дач, заступник голови Тернопіль-
ської РДА Андрій Колісник, на-
чальник фінансового управління 
Тернопільської РДА Світлана 
Марчук, начальник районного 
відділу Національної поліції Укра-
їни Петро Гукалюк, голова гро-
мадської ради при Тернопіль-
ській РДА Володимир Петрик.

Перед початком колегії голова 
Тернопільської районної ради  
Андрій Галайко і голова Терно-
пільської РДА Олександр Похи-
лий вручили начальнику служби у 
справах дітей Тернопільської 
РДА Олександру Романцову, 
який понад дев’ять місяців захи-
щав Україну на передовій, орден 
“Честь і слава” громадської орга-
нізації “Спілка бійців і волонтерів 
АТО “Сила України” за мужність, 
самовідданість, проявлені в бо-
ротьбі за незалежність України, 
та зразкове виконання службо-
вих обов’язків. 

Начальник відділу агропро-
мислового розвитку Тернопіль-
ської РДА Петро Смалюк допо-
вів про стан підготовки госпо-
дарств Тернопільського району 
до проведення комплексу вес-
няних польових робіт. Інформу-

ючи учасників колегії про вико-
нання районної цільової соці-
альної програми протидії за-
хворюванню на туберкульоз на 
2013-2016 роки, заступник го-
ловного лікаря Тернопільського 
районного територіального ме-
дичного об’єднання Ігор Войто-
вич зазначив, що у 2014 році в 
Тернопільському районі тубер-
кульоз діагностовано у 35 хво-
рих, у 2015 — в 20. У січні-
березні 2016 року туберкульоз 
виявлено в 12 хворих. Захворю-
ваність на туберкульоз серед ді-
тей і підлітків за цей час не реє-
струвалася. Протитуберкульозні 
препарати надходять у достатній 
кількості централізовано з об-
ласного тубдиспансеру і вида-
ються хворим безкоштовно. 
Спільно з Тернопільською ра-
йонною організацією Товариства 
Червоного Хреста України запо-
чатковано програму соціальної 
підтримки хворих на туберку-
льоз. За інформацією Ігоря Вой-
товича, в жовтні-листопаді цього 
року буде проведено масове 
флюорографічне обстеження на-
селення Тернопільського райо-
ну. На виконання районної про-
грами протидії захворюванню на 
туберкульоз на цей рік виділено 
470 тисяч гривень. 

Керівник центру надання адмі-
ністративних послуг Тернопіль-
ської РДА Ольга Ванчура допові-
ла про роботу ЦНАПу Тернопіль-
ської райдержадміністрації.

За підсумками роботи колегії 
прийнято відповідні розпоря-
дження та доручення голови 
Тернопільської райдержадміні-
страції. 

Олександру 
Романцову вручили 

орден “Честь і слава”

Шоста річниця світлої пам’яті  
Павла Дмитровича Бойка  

13.06.1971 — 10.04.2010
Як швидко, невблаганно летить час. Минає  

шостий рік, як пішов у вічність наш найдорожчий 
тато, чоловік, син — Павло Дмитрович Бойко. А біль 
невимовної втрати не вщухає. Не хочуть змиритися 
розум і серце, що Тебе більше нема. Ти пішов у  
засвіти зовсім молодим, 39-річним, ми не змогли 
Тебе врятувати від важкої невиліковної недуги. У пам’яті всіх, хто Тебе 
знав, Ти залишився назавжди доброзичливою, щирою, порядною  
людиною, справжнім лікарем з небайдужим серцем, турботливим  
чоловіком, люблячим батьком, найдорожчим сином і зятем.

Вічна Тобі любов і вдячність за чудові роки, впродовж яких Ти був 
з нами. Лебединим пухом хай буде Тобі земля, а душі — вічний спокій 
і Царство Небесне.

Не заросте ніколи та стежина,
Що провела Тебе в останню путь,
Похилиться зажурена калина
І добрим словом люди пом’януть.

Сумуючі дружина, син, батьки.

У зв’язку зі зростанням цін на електроенергію, сплатою податків та 
зменшенням обсягу реалізації послуг, КП Великобірківської селищної 
ради “Добробут” має намір здійснити зміну тарифів. Останній раз 
тариф корегувався у січні 2015 р. 

— послуги водопостачання з 7.41 грн. підвищено до 8.40 грн. (ріст 
— 13,36%);

— водовідведення: з 11.21 грн. до 13,60 грн. (21,32%).
Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: смт Великі 

Бірки, вул. Грушевського, 53, КП “Добробут”. Тел. 49-20-83.
Структура та рішення додаються.

Структура тарифу на послуги централізованого 
водопостачання та водовідведення

  Витрати в грн. на 1куб.м.

№
п/п

Статті витрат Для населення  
та бюджетних організацій

Для інших 
споживачів

Водопос та-
чання

В о д о в і д -
ведення

Водопоста-
чання

В о д о в і д -
ведення

1 Прямі матеріальні 
витрати на світло

2,81 3,61 2,81  
3,61

 
2

Прямі витрати на 
оплату праці

0.83 2,42 0,83 2,42

3 Інші прямі витрати 0,75 2,48 0,75 2,48

4 З а г а л ь н о -
виробничі витрати

1,42 1,25 1,42 1,25

5 Адміністративні
витрати

2,18 3,26 2,18 3.26

6 Витрати на збут 0,41 0,58 0,41 0,58

7 Повна собівартість 8,40 13,60 8,40 13,60

8 Прибуток 10% — — 0,84 1,36

9 Тариф 8,40 13,60 9,24 14,96

Директор КП “Добробут” П. В. СТРЕЛЬЦОВ.

Оголошення ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

30 березня близько 30 тонн 
продуктів харчування та меди-
каментів відправили на передо-
ву. Допомогу для військовос-
лужбовців за ініціативи голови 
Тернопільської ОДА Степана 
Барни та голови Тернопільської 
обласної ради Віктора Овчарука 
зібрали аграрії Тернопільщини 
спільно з тернопільськими ліка-
рями і Тернопільською облас-
ною організацією Товариства 

Червоного Хреста України. 
Перед відправленням на пе-

редову священики освятили  
вантаж. Військовослужбовці 
отримають продукти, які довго 
зберігаються, — цукор, крупи, 
борошно, аби щодня мати сві-
жий хліб. 

— Наші хлопці на передовій 
потребують належної уваги, — 
зазначив голова Тернопільської 
ОДА Степан Барна. — Ми нео-
дноразово організовували акції 
з передачі гуманітарної допо-
моги. Відновивши 44-ту окрему 

артилерійську бригаду Терно-
поля, взяли за мету подальшу її 
підтримку. Сьогодні в зоні про-
ведення АТО перебувають 
2,5 тисячі бійців 44-ої артиле-
рійської бригади, військовос-
лужбовці добровольчого ба-
тальйону патрульної служби по-
ліції особливого призначення 
“Тернопіль” та півсотні правоо-
хоронців зведеного загону Тер-
нопільської міліції. Напередодні 
Великодня волонтери знову від-
правлять на передову допомогу 
нашим солдатам.

Добрі справи ●

Тернопільські аграрії передали 
допомогу бійцям АТО

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, 
начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області  

Олександр Богомол, начальник УДСНС України в Тернопільській області,  
полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей та священнослужителі  

під час відправлення гуманітарної допомоги в зону АТО, 30 березня 2016 року.

Анонс ●

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

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

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

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

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

Передплачуйте газету  
“Подільське слово” в електронній версії
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Ювілеї ●

Книгозбірня ●

Незалежність України, прого-
лошену 24 серпня 1991 року, 
ми досягли завдяки тому, що 
українська нація у всі періоди 
історичного розвитку наро-
джувала і плекала патріотів, 
які служили рідній землі і на-
родові без особистої вигоди, 
завжди відстоювали інтереси 
громади, сповідували націо-
нальну ідею, дбали про роз-
виток Української держави. 
Саме таким є Казимир Петро-
вич Ярема — педагог, публі-
цист, правозахисник, громад-
ський і політичний діяч, про-
світянин Тернопільського 
краю.

Народився Казимир Ярема 
8 квітня 1946 року в с. Йосипівка 
Тернопільського району. Багата і 
щедра навколишня природа, почуті 
ще в дитинстві розповіді старших 
односельчан про визвольні змаган-
ня ОУН-УПА, читання свого часу за-
бороненої “Історії України” Михайла 
Грушевського, пережиті нестатки у 
важкі післявоєнні роки сприяли 
формуванню високої національної 
свідомості, співчуття, готовності до 
боротьби за справедливість.

Після здобуття середньої освіти, 
у 1964-1966 роках Казимир Ярема 
навчався у Чортківському педучили-
щі, в 1973 році закінчив Львівський 
державний університет ім. Івана 
Франка. За фахом Казимир Петро-
вич учитель початкових класів, му-
зики, історії і права. За плечима в 
нього – тридцять років педагогічно-
го стажу. Учителював на Волині, в 
селах Смолянка, Йосипівка та Ост-
рів Тернопільського району. Майже 
20 років був директором Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. Ініціював і органі-
зував будівництво Острівської се-
редньої школи у 1989-1993 роках. 
Школа будувалася за кошти агро-
фірми “Поділля” і завдяки авториту 
та підтримці її голови Стефанії Тис-
лицької. 

У 2000-2004 роках Казимир Яре-
ма працював головою правозахис-
ної організації “Спілка власників 
землі”, захищав права селян Терно-
пільщини щодо отримання майно-
вих паїв. З 2005 року працював 
провідним фахівцем Територіально-
го центру соціального захисту  
пенсіонерів та одиноких непрацюю-
чих громадян Тернопільського ра-
йону, гідно ставився до вирішення 
проблем літніх людей, брав участь в 
організації і проведенні благодійних 
акцій.

Казимир Петрович у тоталітарні 
часи пропагував українське слово, 

пісню, музику як учасник хорів, дра-
матичних гуртків, духового орке-
стру, ансамблю народних музик у 
селах Йосипівка та Острів. Особли-
во його громадська і політична  
активність зросла в роки відро-
дження України. У 1989 році в  
с. Острів Казимир Ярема був обра-
ний головою осередку Товариства 
української мови ім. Тараса  
Шевченка. 

У 1990 році домігся переймену-
вання частини тодішньої вулиці Ле-
ніна на сесії сільської ради на вули-
цю Василя Ярмуша, одного з пер-
ших виконавців заборонених тоталі-
таризмом українських пісень і авто-
ра літературних творів. Тоді ж Кази-
мир Петрович став членом Народ-
ного Руху України, брав безпосе-
редню участь у національно-
визвольних акціях у Тернополі, ба-
гатьох містах і селах краю, їздив на 
Донбас з агітаційною групою Тер-
нопільщини напередодні Всеукраїн-
ського референдуму 1 грудня 1991 
року. Був активним учасником По-
маранчевої революції і Євромайда-
ну.

У 2000 році очолив Тернопіль-
ську районну організацію УНП, 
був депутатом Тернопільської ра-
йонної ради. Багато років веде 
активну культурно-просвітницьку 
роботу щодо повернення в Украї-
ну спадщини Богдана Лепкого, 
Василя Ярмуша та інших видатних 
українців. В 2004 році обраний 
головою районного відділення  
Товариства “Просвіта” ім. Тараса  

Шевченка.
З 60-их років минулого 

століття активно співпрацює 
із засобами масової  
інформації. Його статті, за-
мальовки неодноразово 
друкувалися в районних,  
обласних газетах. У 2000 
році вийшли друком його 
перші  публіцистично-
художні повісті “Володимир 
Хома” (літературний пор-
трет), “Життя, мов спалах 
зорі” (про поета-патріота 
Василя Ярмуша). Тоді ж  Ка-
зимир Ярема впорядкував і 
видав поетичну збірку творів 
Василя Ярмуша “Україно 
моя барвінкова” і збірку пі-
сень на слова Василя Ярму-
ша “Мелодії, освячені 
любов’ю”. Зібрав, упорядку-
вав і сприяв оформленню в 
Острівській школі кімнати-
музею про життя і діяльність 
Василя Ярмуша.

У 2001 році Казимир 
Ярема написав і видав біо-

графічні повісті “Три музи Валерія 
Залізного” і “Душі пісенний світ”, у 
2005 році вийшла друком книжка 
“Василь Подуфалий. Життя і твор-
чість” (автори Казимир Ярема і Бог-
дан Кусень). 

Близько п’яти років працював 
Казимир Ярема над зібранням ма-
теріалів історії України від часів Ки-
ївської Русі до сьогоднішніх днів. У 
квітні 2016 року вийшла у видавни-
цтві “Принтер-інформ” книжка “Кри-
вава боротьба за волю України” на 
730 сторінках. Це історична праця 
про тернистий шлях боротьби укра-
їнського народу за здобуття Украї-
ною незалежності. В книжці показа-
но героїзм повсталого народу в дні 
Євромайдану та Революції гідності, 
висловлено співчуття родичам тих, 
хто загинув на Майдані і в АТО. 

Готові до друку нові книжки  
Казимира Яреми “Моє рідне село 
Йосипівка”, “Духовні скарби Остро-
ва”, “Спогади українців, які пережи-
ли голодомор”. 

Щиро вітаємо ювіляра Казимира 
Петровича Ярему з 70-річчям! Ба-
жаємо козацького здоров’я, благо-
получчя в сім’ї, творчих успіхів у 
виданні нових творів.

 
Богдан КУСеНь,  

Валерій ЗаліЗНий, Богдан 
СаВаК, Володимир КоліНець, 

Василь БолещУК, Богдан 
ГолоВиН, люба ВаСУСь, Марія 
ЗаМойСьКа, Марія РоМаНюК, 

оксана ТРеГУБ.

З Україною в серці
Казимиру Яремі — 70!

Педагог, публіцист, правозахисник, 
громадський і політичний діяч,  
просвітянин Казимир Ярема.

Так назвали літературно-
музичну композицію з нагоди 145-
ої річниці від дня народження Лесі 
Українки учні хорового гуртка 
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Поетеса залишила людству чудові 
ліричні поезії, філософські драма-
тичні твори, талановиту прозу, на-
укові статті.

Думки та ідеї Лесі Українки ак-

туальні для всіх поколінь, бо в них 
— загальнолюдський гуманістич-
ний початок, те, що в серці “не 
вмирає” — честь, гідність, щирість, 
любов. Десятикласники нагадали 
про те, що окреслило вимір непо-
вторності “дочки Прометея” (ке-
рівник Наталя Степанівна Архітка).
Учні 4 класу взяли участь у проекті 
“Леся Українка — поетична квітка 

України” (керівник Марія Зеновіїв-
на Митулинська).

Тернопільська поетеса, автор 
дитячих збірок Марта Чопик на при-
кладі горобчика з казки Лесі Україн-
ки “Біда навчить” переконала шко-
лярів, що важливо бути розумними. 
Учні хорового гуртка Мишковицької 
школи інсценізували казку під музи-
ку Володимира Войнарського.

Шкільний меридіан ●

Дівчинка з Полісся

Мишковицькі школярі інсценізували  
казку лесі Українки “Біда навчить”.

ольга ВаСилюК, 
директор Тернопільської 

районної централізованої 
бібліотечної системи.

Метою реформи місцевого 
самоврядування, що  
відбувається в Україні, є 
забезпечення належного 
рівня надання послуг у 
сфері культури. цим необ-
хідно керуватись у процесі 
організації надання бібліо-
течних послуг населенню в 
новостворених об’єднаних 
територіальних громадах.  

У центральній бібліотеці  
централізованої бібліотечної 
системи Тернопільського райо-
ну розглянуто варіанти органі-
зації бібліотечного обслугову-

вання населення у Великогаїв-
ській об’єднаній територіальній 
громаді, яка утворилися на те-
риторії Тернопільського району 
і включає 13 бібліотек. 

Встановлено сумарну  
вартість фонду кожної бібліоте-
ки окремо, здійснено безоплат-
ну передачу книжкового фонду 
з комунальної власності Терно-
пільського району в комунальну 
власність Великогаївської сіль-
ської ради згідно з вимогами 
чинного законодавства Украї-
ни.

У цьому випадку слід врахо-
вувати, що об’єднана територі-
альна громада повинна само-
стійно здійснювати комплекту-
вання та обробку бібліотечних 
фондів, а також методичне за-
безпечення своїх бібліотек. 

Публічні бібліотеки  
у процесі реформування 

місцевого самоврядування

Директор Тернопільської районної централізованої 
бібліотечної системи ольга Василюк (справа) і завідуюча 

відділом обробки та комплектування літератури 
Надія Мацелюх здійснюють передачу книжкового фонду 

з комунальної власності Тернопільського району 
в комунальну власність Великогаївської сільської ради —
 директору центральної сільської бібліотеки Надії Приймі.

Оголошення ●

Тернопільська районна державна адміністрація (організатор 
перевезень) вносить уточнення в оголошення про конкурс на право 
здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних авто-
бусних маршрутах загального користування у звичайному режимі 
руху, опублікованого в газеті “Подільське слово” від 1 квітня 
2016 року №14 (5169). 

Конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування відбудеться 12 травня 2016 року. Подання 
документів для участі в конкурсі продовжено до 20 квітня цього  
року включно.

Конкурсний комітет із перевезення  
пасажирів на автобусних маршрутах  

загального користування, що не виходять  
за межі Тернопільського району.

Проект рішення 
Про затвердження економічно обгрунтованих тарифів на 

послуги водопостачання та водовідведення комунального 
підприємства Великобірківської селищної ради “Добробут”

Розглянувши клопотання комунального підприємства Велико-
бірківської селищної ради “Добробут” про встановлення нових 
тарифів на послуги водопостачання та водовідведення відповід-
но до затрат, керуючись п.2 ч. 1 ст.7 Закону України “Про 
житлово-комунальні послуги” № 1875-IV від 24.06.2004 року, по-
становою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 
869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 
на житлово-комунальні послуги”, розпорядження голови Терно-
пільської облдержадміністрації № 770 Про забезпечення в об-
ласті єдиного підходу до формування тарифів на житлово-
комунальні послуги” від 21 вересня 2011 року, Наказу Міністер-
ства регіонального розвитку, будівництва та міністерства 
житлово-комунального господарства України “Про затвердження 
Порядку доведення до споживачів інформації про перелік 
житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/
тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування від-
повідної позиції територіальних громад” № 390 від 30.07.2012 
року, п.2 ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” (280/97), виконавчий комітет Великобірківської селищної 
ради вирішив:

1. Затвердити тарифи на послуги централізованого водопоста-
чання та водовідведення, надані комунальним підприємством Ве-
ликобірківської селищної ради “Добробут”

— для населення: 
1 куб. м водопостачання — 8 грн. 40 коп.
1 куб. м водовідведення — 13 грн. 60 коп.
— для бюджетних організацій:
1 куб. м водопостачання — 8 грн. 40 коп.
1 куб. м водовідведення — 13 грн. 60 коп.
— для інших споживачів: 
1 куб. м водопостачання — 9 грн. 24 коп.
1 куб. м водовідведення — 14 грн. 96 коп.

Великобірківський селищний голова Р. Є. МацелюХ.
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Духовність ●

громада
Об’єднана Видання Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

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

№12

Квітуча яблуня на березі річки Гніздечна в с. Стегниківці.

Ірина ЮРКО. 
Фото Володимира МАКУХА.

Як повідомив завідуючий 
сектором економічного роз-
витку та інвестицій Байко-
вецької сільської ради Во-
лодимир Атаманчук, станом 
на початок квітня ц. р. за-
вершено реалізацію проек-
ту “Капітальне будівництво 
системи зовнішнього елек-
тричного освітлення вулиці 
Корольова в с. Байківці”. 

— Розпочато будівельні робо-
ти щодо робочих проектів “Капі-
тальне будівництво системи зо-
внішнього електричного освіт-
лення вулиць Степова, Р. Шухе-
вича, Н. Яремчука в с. Байківці 
Тернопільського району”, “Ре-
конструкція (відновлення) елек-
тромережі 0,22 кВт для підклю-
чення електроустановок вулич-
ного освітлення в с. Стегників-
ці”, “Реконструкція (відновлення) 
електромережі 0,22 кВт для під-

ключення електроустановок ву-
личного освітлення у с. Лозова”, 
“Реконструкція (відновлення) 
електромережі 0,22 кВт для під-
ключення електроустановок ву-
личного освітлення в  
с. Курники”, які заплановано за-
вершити до кінця квітня 2016 
року, — зазначив Володимир 
Атаманчук. — На стадії розробки 
знаходиться проект “Будівни-
цтво вуличного освітлення в с. 
Гаї Гречинські”, який планують 
реалізувати до кінця 2016 року”. 
На ці роботи заплановано ви-
тратити близько 1 млн. грн. У 
випадку перевиконання плану з 
надходження коштів до бюджету 
Байковецької сільської ради бу-
демо розглядати можливість 
продовження робіт з будівни-
цтва чи відновлення вуличного 
освітлення по селах Байковець-
кої об’єднаної територіальної 
громади. Практично всі світиль-
ники та лампи, що використову-
ються у роботах – енергозбері-
гаючі.

Атрибути села ●

Нехай буде світло!

Завершено вуличне освітлення вул. Корольова 
с. Байківці, яка межує з Тернополем.

Курники
Як повідомив в. о. старости 

сіл Лозова і Курники Байковець-
кої сільської ради об’єднаної те-
риторіальної громади Володимир 
Гуль, понад 30 жителів Курників 
вийшли на сільську толоку мину-
лої суботи, 2 квітня. Серед них 
були діти, молодь, і навіть літні 
люди. Спільно навели лад на сіль-
ському кладовищі, обрізали сухі 
гілля, скосили суху торішню тра-
ву, прибрали опале листя, поно-
вили пішохідні доріжки. Молодь 
того дня впорядковувала джере-
ло і спортивний стадіон – саме у 
цих місцях проводять основні 
урочистості села, влаштовують 
спортивні змагання і футбольні 
баталії. Чисто і впорядковано ста-
ло на територіях фельдшерсько-
акушерського пункту, клубу,  
бібліотеки, продовольчих крам-
ниць. На минулому тижні у Курни-
ках за кошти Байковецької сіль-
ської ради об’єднаної територі-
альної громади змонтували дитя-
чий спортивно-розважальний 
комплекс, який планують відкри-

ти у п’ятницю, 8 квітня.

Лозова
Депутати Байковецької сіль-

ської ради об’єднаної територі-
альної громади та місцеві гро-
мадські активісти навели поря-
док на території, де знаходяться 
адміністративні будівлі с. Лозова, 
біля закладів культури, медици-
ни, освіти і торгівлі. Цієї суботи, 
9 квітня, відбудеться загально-
сільська толока на кладовищі. 

Стегниківці
Виконуючий обов’язки старо-

сти с. Стегниківці Байковецької 
сільської ради об’єднаної тери-
торіальної громади Олег Олійник 
разом з активом села навели лад 
на бічних вулицях, ліквідували 
стихійні звалища сміття, зрізали 
сухі дерева та гілля, щоб не за-
важали проїзду громадського та 
індивідуального транспорту. Те-
пер коткують місцевий стадіон, 
де відбуваються футбольні поє-
динки місцевих спортсменів із 
футболістами інших сіл району.

День за днем ●

“...бо й Христос страждав за 
вас також, лишивши вам при-
клад, щоб ви йшли його сліда-
ми”.

Святе Письмо.

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.

Хресна дорога – це свідо-
цтво вічної незгасаючої лю-
бові Ісуса Христа до людей, 
освячена невинною кров’ю, 
нечуваним стражданням та 
незліченними ранами  
Спасителя. 

Час перед Великоднем – осо-
блива нагода переосмислити 
життя, подумати над вічним, від-
кинути зайве та очиститись духо-
вно. На роздуми налаштувало 
духовне, театралізоване дійство 
“Хресна Дорога” у селі Курники 
24 березня. Місцевий клуб був 
заповнений вщент тутешніми і 
приїжджими із сусідніх сіл. В цей 
день кожен мав змогу краще 
зрозуміти Христові муки та 
смерть, які переніс наш Спаси-
тель за відкуплення кожного.

Хресна Дорога – це той духо-
вний скарб, який переносить нас 
думками у сиву давнину, коли 
Пилат засудив Ісуса на смертну 
кару. Духовне піднесення відбу-
лося у Курниках завдяки наполе-
гливій праці режисера театралі-
зованого дійства Дарії Ткач.  
“Я вирішила поставити Хресну 
Дорогу і відтворити цьогоріч по-
дії багаторічної давності, аби ра-
зом з усіма людьми осмислити 
жертовність Христа за нас. Ісусо-
ві було важко, але незважаючи 
на це, він казав: “Прийдіть до ме-
не всі обтяжені і втомлені і я за-
спокою вас”, – зазначила Дарія 
Михайлівна. – В цей час ми йде-
мо до Господа, бо нам також не-
легко у сучасному бурхливому 
житті, щоби вистояти у спокусі”.

Хресна Дорога почалась із 
молитви. Дарія Ткач прочитала 
вірш про Ісусові страждання. До-
рослі і діти були у сценічних кос-

тюмах біблійних персонажів. 
Впродовж 14 стацій у супроводі 
співів присутні пережили події 
двотисячолітньої давності. Діти  
віддавали честь Ісусові, залиша-
ючи запалені свічки як символ 
відданого Богові життя.

Акторами були: Марія Миц 
(Марія), Михайло Савіцький (Пи-
лат), Любов Солтис (Клавдія), 
Тетяна і Настя Ховрати (Вероніка 
з Донькою), Остап Бутрин (Про-
рок Ісая і воїн), Устим Бутрин 
(Ангел), Василь Бутрин (Іван), 
Володимир Рудий (Йосиф),  
Оксана Кізлик (Магдалина), 
Оксана Гуменна (ведуча), Жінки: 
Марія Кохан, Ольга Савіцька і її 
невістка Ольга Савіцька, Квітка 
– Сніжана Кобилюх, Земля – Алі-
на Гарнага, Сонце – Лілія Лучан-
ко, Дружина Петра – Тетяна  
Кізлик, Петро – Микола Бай, спі-
вала Наталя Миц. Діти: Владис-
лав Каліщук, Денис і Володимир 
Саланські, Володимир Воркун, 
Олександр Савіцький, Віталій 

Крись, Максим Рудий, Михайло 
Рудий і Діана Супрун. 

Майстерна гра авторів звору-
шила чимало людей. Під час дво-
годинного дійства висвітлено та 
інсценізовано всі події Хресної 
Дороги, якою на Голгофу йшов 
Ісус. З уст учасників лунали пісні 
про Ісуса, деякі з них покладені 
на музику Дарії Ткач. 

– Дякую за це важливе дій-
ство його організаторам, – ска-
зав того дня отець Мирон Сачик. 
– Нині ми пройшли слідом за  
Ісусом. Нехай Божа ласка, благо-
дать і майбутній світлий празник 
Христового Воскресіння напо-
внить вас радістю, миром і спо-
коєм.

Усіх акторів у Хресній Дорозі в 
Курниках було близько трьох де-
сятків. За словами режисера  
дійства Дарії Ткач, репетиції про-
водили майже кожного дня впро-
довж більш як місяця. 

Продовження на 9 стор.

Слідом за Спасителем
“Хресна Дорога” в Курниках

Учасники театралізованого дійства “Хресна Дорога”  
у клубі с. Курники, 24 березня 2016 року.

Під час “Хресної Дороги” у селі Курники кожен мав змогу 
краще зрозуміти Христові муки заради людства.
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“Найкращий спосіб зробити дітей хорошими –  
зробити їх щасливими”

Добрі справи ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора. 

Малеча села Дубівці, яке вхо-
дить до Байковецької 
об’єднаної територіальної 
громади, віднині має дитячий 
садок на базі Дубівецької 
ЗОШ І-ІІ ст. Урочисте відкрит-
тя відбулося 31 березня. 

На урочистості з нагоди відкрит-
тя дитсадка в Дубівці завітали  
Байковецький сільський голова 
об’єднаної територіальної громади 
Анатолій Кулик, перший заступник 
Байковецького сільського голови 
Микола Дума, заступник Байко-
вецького сільського голови Віктор 
Пулька, голова Тернопільської ра-
йонної ради Андрій Галайко, голова 
Тернопільської райдержадміністра-
ції Олександр Похилий, начальник 
відділу освіти Тернопільської рай-
держадміністрації Василь Цаль,  
місцеві священики о. Мирослав та 
о. Андрій, керівник ТОВ “Агрокомп-
лекс” Григорій Пінязь, головний зо-
отехнік ТОВ “Агрокомплекс” Воло-
димир Лучкевич, директор Дубі-
вецької ЗОШ І-ІІ ст. Ольга Яцюк, 
депутати Байковецької сільської 
ради Лариса Лучкевич та Богдан  
Ільків.

З нагоди відкриття дитячого сад-
ка “Пізнайко” с. Дубівці Анатолій 
Кулик від Байковецької сільської ра-
ди об’єднаної територіальної гро-
мади вручив колективу садка  
комплект комп’ютерної техніки та 
пообіцяв до літа ц. р. встановити 
поруч із садком новий ігровий дитя-
чий майданчик. З подарунками при-
їхала і районна влада. Священики 
передали садочку ікони. Від ТОВ 
“Агрокомплекс” друзі “Пізнайка” 
отримали портрет Тараса ченка і 

вишитий рушник. 
— Частково гроші на облашту-

вання цього дитячого садка були 
залучені із районного бюджету, 
частково із Дубовецької сільської 
ради, нині – з Байковецької сіль-
ської ради об’єднаної територіаль-
ної громади, — зазначив, звертаю-
чись до присутніх голова Терно-
пільської РДА Олександр Похилий. 
— Хочеться, щоб наша команда 
продовжувала рухатися уперед, не-
зважаючи на новий формат роботи 
органів місцевого самоврядування. 
Найкраща винагорода за роботу — 
це, звісно ж, посмішки дітей. Ба-
жаю усім здоров’я, щастя, легкої 
долі та мирного неба.

— Свого часу було прийняте му-
дре і виважене рішення щодо від-
криття дошкільного навчального 
закладу в с. Дубівці, яке підтримав 
депутатський корпус Тернопіль-
ської районної ради, — сказав го-
лова Тернопільської районної ради  
Андрій Галайко. — Дитсадок  
“Пізнайко” — вдалий приклад того, 
як правильно інвестувати в майбут-
нє. Вітаю батьків, громаду с. Дубів-
ці, а особливі вітання – діткам, не-
хай ростуть здоровими і щасливи-
ми!

Як зазначив перший заступник 
Байковецького сільського голови, 
колишній Дубовецький сільський 
голова Микола Дума, роботи щодо 
відкриття садочка у Дубівцях трива-
ли 10 років. Сюди спрямували 308 
тисяч гривень з районного бюдже-
ту, 28 тис. 600 грн. виділила Дубо-
вецька сільська рада, цьогоріч з 
бюджету Байковецької сільської ра-
ди на завершення облаштування 
дитсадка спрямовано 100 тис. грн.

— Дорогі діточки, даруючи вам 
портрет Тараса Шевченка, бажаю 
від імені колективу ТОВ “Агрокомп-

лекс”, щоб ви щиро любили Украї-
ну, так, як любив її  
Тарас. Нехай Господь допомагає 
вам бути будівничими нової євро-
пейської української держави. Сла-
ва усім, хто починав і завершив 
важливу справу відкриття цього ди-
тячого садка, – сказав того дня го-
ловний зоотехнік ТОВ “Агрокомп-
лекс” Володимир Лучкевич.

Завідуючою дитячим садком 
“Пізнайко” с. Дубівці призначено 
22-річну Надію Зіновіївну Кіндзер-
ську – уродженка Дубівців, яка з 
відзнакою закінчила місцеву шко-
лу, повну середню освіту закінчила 
в Лозівській ЗОШ І-ІІІ ст. Вищу 
освіту за спеціальністю “Вчитель 
початкових класів” здобула в Тер-
нопільському національному педа-
гогічному університеті ім. В. Гна-
тюка. Одружена, виховує 5-річну 
донечку Алінку.

У дитсадку “Пізнайко” с. Дубів-
ці наразі одна різновікова група з 
20 дітей від 3 до 6 років. Вихова-
телькою дитсадка “Пізнайко” пра-
цює Ольга Богданівна Вівчар, по-
мічник вихователя — Галина Ва-
силівна Відловська, кухар — Окса-
на Андріївна Лучкевич, медсестра 
— Галина Мирославівна Уніят, му-
зичний керівник — Світлана Іва-
нівна Ткачук, технічний працівник 
— Ірина Іванівна Бойцун, робітник 

з ремонту — Василь Андрійович 
Маринович. Графік роботи дит-
садка “Пізнайко” с. Дубівці: з 9.00 
до 18.00 год., крім суботи та неді-
лі. Харчування триразове: сніда-
нок, обід, підвечірок. Тут є про-
стора спальня, ігрова кімната, ка-
бінет завідуючої та медсестри, 
пральня, встановлено енергозбе-
рігаючі вікна — словом, все, як 
треба. 

Галина Миколаївна Каплун, ма-
ма вихованки “Пізнайка” шести-
річної Софійки: “Незважаючи на 
те, що донечка у вересні вже піде 
у перший клас, вже вміє читати, 
ми раді, що бодай кілька місяців 
вона зможе відвідувати дитячий 
садок. З однолітками цікавіше 
проводити час, тут є можливість 
для щоденного розвитку, вдоско-
налення умінь. Сподіваюся неза-
баром привести сюди наймолод-
шу донечку Валентину, нині їй 
рік”.

Анастасія Стадницька, мама 
одного з перших відвідувачів дит-
садка Максимка: “Дитсадок є 
першою сходинкою у формуванні 
основ особистості дитини, забез-
печення її всебічного розвитку 
відповідно до потенційних можли-
востей. І той, хто вважає, що до-
шкільна освіта необов’язкова, 
глибоко помиляється”.

“Пізнайко” у Дубівцях 

Під час відкриття дитячого садка “Пізнайко” у Дубівцях (зліва направо) місцеві священики  
о. Мирослав та о. Андрій, голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова  

Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий, Байковецький сільський голова об’єднаної 
територіальної громади Анатолій Кулик, музичний керівник дитсадка, завідуюча клубом с. Дубівці 

Світлана Ткачук, завідуюча дитячим садком “Пізнайко” с. Дубівці Надія Кіндзерська.

Вихованці та колектив дитячого садка “Пізнайко” с. Дубівці  
у день відкриття, 31 березня 2016 року.

Цікавий художній розпис дитсадка у Дубівцях виконали помічник вихователя Галина Відловська 
та вчитель біології і хімії Дубівецької ЗОШ І-ІІ ст. Ольга Василівна Каплун. 

Диретор ТОВ “Агрокомплекс” Григорій Пінязь (зліва)  
та головний зоотехнік ТОВ “Агрокомплекс”  

Володимир Лучкевич подарували колективу садка  
портрет Т. Шевченка і вишитий рушник.
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“Мистецтво бути щасливим полягає у здатності  
знаходити щастя у простих речах”

Vivat! ●

Сайт села Байківці http://bajkivci.org/

Конкурси  ●
Байковецька сільська рада оголошує конкурс на заміщення  

вакантних посад: 
* Головний спеціаліст відділу земельних відносин, будівництва та 

архітектури. 
Вимоги до кандидатів: повна вища освіта відповідного професій-

ного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,  
спеціаліста; стаж роботи в органах місцевого самоврядування (держав-
ній службі) на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж 
роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

* Головний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту.  
Вимоги до кандидатів: повна вища освіта за освітньо-квалі-

фікаційним рівнем магістра, спеціаліста; без вимог до стажу роботи.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 

заяву про участь у конкурсі; заповнену особову картку (форма П-2 ДС) 
з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6; копії докумен-
тів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, 
присудження наукового ступеня; декларацію про майно, доходи, ви-
трати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік; копію до-
кумента, що посвідчує особу; копію військового квитка для 
військовозобов’язаних.

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

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

Оголошення ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.

Одним з основних моментів 
у формуванні особистості 
учнівської молоді, як свідо-
мих та дієвих громадян  
сучасного суспільства,  
є екологічне виховання та 
екологічна освіта. 

Цьому напрямку виховної ро-
боти велику увагу надають у НВК 
“Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”. 
Педагогічний колектив через 
навчально-виховний процес 
сприяє формуванню в учнівської 
молоді усвідомлення, що людина 
— частина природи, яка повинна 
знати і дотримуватися законів 

природи. Тому педагоги і учні в 
Лозові у своїй співпраці намага-
ються вирішувати найважливіші 
питання екологічної ситуації на 
території рідного села. Діти, які 
вже мають досвід роботи еколо-
гічного напрямку організовують 
та проводять агітаційну роботу 
для учнів НВК з метою залучення 
учнівської молоді до вивчення та 
вирішення екологічних проблем 
нашої місцевості.

Творчий колектив агітбригади 
“Еколог” — Тетяна Гриньків, 
Устим Бутрин, Яна Воробель, 
Аліна Кубрак, Володимир Ост-
ровський, Уляна Ковалик, Павло 
Солонинка під керівництвом за-
ступника директора з виховної 

роботи Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст.-
ДНЗ Марії Петрівни Процик, 
педагога-організатора Людмили 
Зіновіївни Климів та вчителя му-
зичного мистецтва Світлани Пе-
трівни Ягнійчук взяли участь у 
районному етапі  всеукраїнсько-
го конкурсу учнівських колективів 
екологічної просвіти “Земля – 
наш спільний дім”, в рамках яко-
го мали можливість продемон-
струвати не тільки творчі зді-
бності, а й прозвітувати про еко-
логічні проблеми регіону та шля-
хи їх вирішення. Змагання відбу-
валися на базі Острівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Лозівчани виграли перше 
призове місце, показавши високі 
результати.  

Переможці – агітбригада 
“Еколог” з Лозови

Агітбригада “Еколог” НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” (зліва направо) Аліна Кубрак, 
Володимир Островський, Павло Солонинка, Яна Воробель, Устим Бутрин, Тетяна Гриньків із 

заступником директора з виховної роботи Марією Петрівною Процик, педагогом-організатором 
Людмилою Зіновіївною Климів, вчителем музичного мистецтва Світланою Петрівною Ягнійчук.

Ольга ПЕРКАТА,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

23 березня у Байковецькій 
ЗОШ І-ІІ ст. для учнів 2  
класу відбулася інте-
лектуально-гумористична 
гра “Клуб веселих і кмітли-
вих”. 

Учнів поділили на дві команди 

– “Трикутник” (капітан – Ростис-
лав Онуфреїв), “Чотирикутник” 
(капітан – Марта Чикало). На КВК 
прилетіли Ворони (у ролі –  
Денис Букартик (3 клас), Ростис-
лав Горак (3 клас), які супрово-
джували Царицю Математики (у 
ролі – Аліна Касарда (3 клас).

Ворони виконували функцію 
ведучих, які провели 10 конкур-
сів, кожна правильна відповідь 
оцінювалась 10 балами. За під-

сумками журі у складі заступ-
ника директора з навчально-
виховної роботи Наталії Рома-
нівни Гущиної, автора цих ряд-
ків, вчителя математики і  
інформатики Марти Михайлівни 
Юрчак у конкурсі КВК перемо-
гла дружба. “Трикутники” і  
“Чотирикутники” набрали рівну 
кількість балів – по 250. Кожна 
команда відзначена почесними 
грамотами і сувенірами. 

“Клуб веселих і кмітливих”
Учасники та журі “КВК” у Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст. 

Мінрегіон своїм наказом  
затвердив форму заявки на 
проект, який може реалізову-
ватися за рахунок коштів  
субвенції з державного  
бюджету місцевим бюдже-
там на формування інфра-
структури об’єднаних тери-
торіальних громад.

“Органи місцевого самовряду-
вання об’єднаних громад вже мо-
жуть готувати і подавати до Мінре-
гіону заявки на проекти, які вони 
планують реалізувати за рахунок 
державної субвенції. Ми надали їм 
шаблон подання документів та не-
обхідних додатків, який має спрос-
тити обробку заявок і прискорити 
процес виділення коштів”, — ска-
зав перший заступник Міністра 
регіонального розвитку, будів-
ництва та ЖКГ В’ячеслав  
Негода. 

Форма проектної заявки розро-
блена відповідно до затверджено-
го урядом 16 березня 2016 року 
порядку та умов надання субвенції 
з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфра-
структури об’єднаних територіаль-
них громад. Як повідомлялося ра-
ніше, об’єднані громади гаранто-
вано отримають субвенцію і самі 
вирішать, на які інфраструктурні 
проекти витратять ці кошти.

Раніше Мінрегіон запропонував 
об’єднаним громадам типову 
структуру плану соціально-
економічного розвитку, необхідно-
го для отримання державної  
субвенції.

Довідка
У 2016 році з Державного бю-

джету об’єднаним територіальним 
громадам на розвиток інфраструк-
тури передбачено субвенцію у  
розмірі 1 млрд. грн. Кошти субвен-
ції розподілилися між 159 
об’єднаними громадами за чіткою 
формулою: залежно  від кількості 
сільського населення і площі гро-
мади. Це — від 960 тис. грн. для 
найменшої об’єднаної громади до 
23 млн. грн. — для найбільшої.

За матеріалами прес-служби 
Мінрегіону України.

Нове в законодавстві ●

Об’єднані громади вже мають 
змогу подавати заявки  

на проекти, які планують 
реалізувати за рахунок 

державної субвенції

Продовження.
Початок на 7 стор.

“Хресна дорога для мене – 
це очищення від неприємних 
думок. У театралізованому  
дійстві я виконувала непросту 
роль Марії, довелося чимало 
попрацювати, щоб правильно 
розставити акценти в репліках, 
підібрати сценічний одяг”, – 
розповіла нашому кореспон-
денту завідуюча бібліотекою та 
клубом с. Курники Марія Миц.

“Хресний Хід – це дає насна-
гу жити, думати, радіти і  
щасливо виховувати наше по-

коління в дусі любові до Ісуса. 
Бо духовність привчає людину 
творити добрі справи. Відрад-
но, що у театралізованій поста-
новці в Курниках взяли участь 
старші люди і маленькі діти. 
Було б добре показати цю ви-
ставу і в сусідніх селах”, – ска-
зав житель села Курники  
Ярослав Рудько. 

Лозівчанка Марія Дмитрієв-
ська про виставу: “Гра на сцені 
була настільки реалістичною, 
що мені здавалось, наче я іду 
дорогою Єрусалиму, підіймаю-
чись з Ісусом на гору, відчува-
ючи Його падіння і біль”.

Слідом  
за Спасителем

“Хресна Дорога” в Курниках

Духовність ●
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“Мистецтво — це не те, що ти бачиш, 
 а те, що ти допомагаєш побачити іншим”

4 квітня святкувала день народження 
найстарша жителька села Дубівці  
93-річна Ганна Матвіївна ВІНЦКЕВИЧ. 
Щиро вітаємо іменинницю! 

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!

З повагою — родина, громада с.   Дубівці.

Щиро і сердечно вітаємо з 50-річчям водія 
ТОВ “Стегниківське” Бориса Васильовича 
КОРОЛЮКА. 

Ювілей — це не просто свято,

Це здобутки всіх років в житті,

Тож хай у Вас їх ще буде багато,

Щоб здійснилися задуми всі.

Щастя хай щомиті сприяє

Мати успіх, достаток, добро,

Серце радість й любов зігрівають,

Друзі й рідні дарують тепло!

З повагою — колектив ТОВ “Стегниківське”.

Щиро і сердечно вітаємо з днем народження 
фельдшера Шляхтинецької АЗПСМ Байковець-
кої сільської ради об’єднаної територіальної 
громади Галину Володимирівну ЛУШНЕЙ. 

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі!

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

Конкурси ●

Талановита молодь  ●

Соломія 
ДМИТРІЄВСЬКА.

У Байковецькій 
ЗОШ І-ІІ ст. є 
багато учнів, 
якими пишаєть-
ся школа.   
Олена Гелей є 
однією із них, 
навчається у 
дружньому шос-
тому класі, від-
мінниця, виши-
ває, в’яже, за-
ймається танця-
ми. 

Ще з початкових 
класів Оленка бере 
участь в олімпіадах і 
конкурсах, серед 
яких — районний 
конкурс знавців  
рідної мови імені 
Петра Яцика (у різні 
роки друге і третє 
призові місця), сво-
го часу перемогла у 
М і ж н а р о д н о м у 
м о в н о -
літературному кон-
курсі ім. Тараса 
Шевченка. За високі 
досягнення у навчанні неоднора-
зово отримувала похвальні листи 
т а  г р а м о т и .  
Улюблені уроки Оленки: матема-
тика, українська мова та літерату-
ра, англійська і німецька мови. 

— Аби добре навчатись і отри-
мувати хороші оцінки, потрібно 
мати терпіння і велике бажання 
—  тоді буде результат, — каже 
Олена Гелей. — Коли займаю 
призові місця у конкурсах, дуже 
тішуся, це додає стимулу вчитись 
ще краще. 

Юна байківчанка навчанню 
приділяє багато часу, але у віль-
ний від уроків час любить гуляти 
з друзями, відвідує драмтеатр, 
полюбляє переглядати комедії. 
Хобі Оленки — вишивання бісе-
ром і в’язання. В її “авторському 
гардеробі” уже є в’язані шарф і 
шапка, вишила одну картину. За-
раз працює над іконою Божої Ма-
тері з бісеру. “До рукоділля влас-
ним прикладом мене заохотила 
подруга, — розповіла Оленка. — Я 
і собі спробувала, сподобалось”. 

Крім цього, майже три роки 
Оленка займається танцями у на-

родному аматорському ансамблі 
танцю “ГлоріяБай” БК с. Байківці 
(художній керівник — Лілія  
Вельган). 

У людях школярка цінує ві-
рність, доброту, чесність, відкри-
тість. Ці якості, каже, є у її най-
кращих друзів. Кумир Оленки Ге-
лей — українська співачка Джама-
ла. Переважно слухає вітчизняних  
музичних поп-виконавців. Мрія 
Оленки: “Щоб закінчилася війна, 
щоб люди були добрі один до  
одного. Мрію успішно закінчити 
школу, здобути вищу освіту юрис-
та і багато-багато подорожувати 
по світу”, — поділилася планами  
байківчанка. 

 “Оленка — розумна, таланови-
та, акуратна, виважена, завжди 
усміхнена, — каже про свою уче-
ницю вчитель української мови та 
літератури Байковецької ЗОШ І-ІІ  
ст. Галина Мар’янівна Сьомер. — 
Для мене вона ідеальна дитина. 
Має здібності до гуманітарних  
наук. Працелюбна і старанна у 
навчанні, часто отримує призові 
місця в олімпіадах і конкурсах”.

Так тримати, Оленко!

Олена Гелей:  
“Призові місця 
додають стимулу 
вчитися краще”

Учениця 6 класу Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. Олена Гелей.

Рибні кульки  
під гострим соусом

Інгредієнти для кульок
500 г рибного філе;
150 г білого хліба;
1 ст. л. манки;
2 цибулини;
сіль, спеції, соняшникова олія, панірувальні 

сухарі, лимонний сік за смаком.
Інгредієнти для соусу
2 морквини;
3 помідори;
100 г томатної пасти;
2 цибулини;
1 перець чилі;
соняшникова олія, сіль, перець, спеції за 

смаком.
Спосіб приготування кульок
Хліб замочити у воді і віджати. Філе пропус-

тити через м’ясорубку разом з цибулею і хлі-
бом. Додати манку, спеції, сіль, кілька капель 
лимонного соку і знову ретельно вимішати, щоб 
фарш легко відставав від рук. Сформувати  
кульки. Обкачати в панірувальних сухарях і сма-
жити до золотистої скоринки на рослинній олії. 

Для соусу 
У рослинній олії впродовж 3-5 хв. протушити 

дрібно нарізану цибулю і терту моркву, додати 
терті помідори, томатну пасту, перець чилі,  
посолити, тушити ще кілька хвилин.

Смачного! ●

Яблучний пиріг  
з мигдалем і вершками

Інгредієнти
  125 г вершкового масла;
  250 г борошна;
  100 г цукру;
  1 яйце;
  1 кг невеликих яблук;
  500 мл молока;
  500 мл вершків;
  2 пакетика сухої суміші для пудингу;

2  яєчних жовтки;
4 ст. л. подрібненого мигдалю;
сіль за смаком.
Спосіб приготування
Розм’якшене вершкове масло змішати з му-

кою, 60 г цукру, сіллю і яйцем. Між шарами харчо-
вої плівки розкачати тісто круглої формі. В змаще-
ну жиром форму викласти тісто, утворивши бортик, 
і покласти на 30 хв. в холодильник. Яблука очисти-
ти від шкірки та насіння і викласти на тісто. Налити 
в окрему посудину 8 ст. л. молока. Молоко, що за-
лишилося, вершки і 40 г цукру довести в каструлі 
до кипіння. Помішуючи, додати молоко з окремого 
посуду, змішане з порошком для пудингу і жовтка-
ми, потім знову довести до кипіння. Залити цією 
сумішшю яблука. Посипати мигдалем і випікати в 
розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин. В 
останні 15 хв. випікання накрити пиріг фольгою. 
Коли схолоне — витягти з форми. 

Світлана СЕНЬКІВ, с. Лозова.

Ольга ПЕРКАТА,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

У березні в Байковецькій 
ЗОШ І-ІІ ст. відбувся тиждень 
біології під гаслом “Знай і 
люби природу рідного 
краю”.

У рамках цього тижня проведе-
но ряд заходів з метою узагаль-
нення і поглиблення знань учнів 
про рослинний і тваринний світ 
своєї місцевості і зокрема про чер-
вонокнижних представників флори 
та фауни Тернопільського краю.

Враховуючи вікові особливості 
учнів, педагоги розробили для 
кожного класу цікаві конкурси та 
завдання. У початковій школі прак-
тиканти провели уроки природо-
знавства з акцентом на реалізацію 
основної мети предметного   
тижня. Учням 1-4 класів запропо-
новано підготувати міні-проект 
“Рослина чи тварина Тернопіль-
ської області, яка занесена до Чер-
воної книги”. Учні 5-9 класів взяли 

участь у конкурсі “Чи знаєш ти рос-
линний і тваринний світ рідного 
краю?” та в природничому квесті 
“Знай і люби біологію”. Учні стар-
шої школи підготували шкільну 

газету “Берегти природу — наш 
святий обов’язок”. Наприкінці тиж-
ня біології кожну команду відзна-
чено грамотами Байковецької  
ЗОШ І-ІІ ст.

Бути природі другом
Директор Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Ольга Зіновіївна Пулька 

із старшокласниками під час тижня біології у Байковецькій школі.

Під час тижня біології “Знай і люби природу 
рідного краю” у Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст.
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Вітаємо! ●

Шевченківські дні ●

Педагог ічний 
колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з 
55-річчям учителя 
початкових класів 
Марію Зеновіївну 
МИТУЛИНСЬКУ, з 
40-річчям учителя  
біології та основ здоров’я  
Віру Ігорівну ДЗЮБАК.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

Щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

Колектив НВК “Грабовецька 
ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” щиро вітає з 
65-річчям учителя початкових 
класів Любов Василівну  
СКОЧЕЛЯС.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо завідуючій 
клубом с. Домаморич Надії  
Іванівні КАПЛУН. Бажаємо Вам 
міцного здоров’я, бадьорості та 
завзяття, злагоди в усьому. Аби 
кожен прожитий день дарував 
безмежну радість, натхнення та 
задоволення від праці. Хай  
Господь примножує Ваші сили на 
многії літа!  

З повагою – працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження 
робітника з ремонту Мирона  
Йосиповича ПІПАНА.

Здоров’я міцного на довгі роки 

Бажаємо Вам ми усі залюбки.

Хай доля дарує щастя довіку,

Достатку і миру у домі без ліку.

Калиною радість у душі хай квітує,

Сопілка любові серце хвилює,

Назавжди відійдуть печалі й тривоги,

А роси ранкові безмежно і щиро

Щоденно дарують наснагу і силу. 

Вітаємо з днем народження 
члена виконкому Ігровицької  
сільської ради, завідуючу 
бібліотекою-філією с. Ігровиця 
Наталію Тарасівну ДІДУХ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав 

Лише щасливий зорепад!

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з днем народження 
терапевта ТРТМО Пелагею  
Михайлівну ГНІДУ, медичного 
статиста Євгенію Петрівну  
ДМИТЕРКО, лікаря медицини не-
відкладних станів Олега Степа-
новича СУСЛУ, медичного  
реєстратора Марію Богданівну  
ЛАЗУТУ, бухгалтера Людмилу 
Анатоліївну БАЛАБУШКУ,  
медсестер Олену Олександрів-
ну КОЗЛОВУ, Галину Романівну 
ГЕВЧУК, Ольгу Броніславівну 
ВОЛОСКОВСЬКУ, Іванну  
Романівну ТИХОЛІЗ, молодших 
медсестер Галину Володими-
рівну ПАХОЛОК, Наталію Воло-
димирівну СЕМЕНЧУК, Галину  
Михайлівну КОВАЛЬЧУК,  
Тетяну Йосипівну ФРИС, молод-
шу медсестру ФАПу с. Жовтневе 
Ірину Дмитрівну МИРУЦЬКУ, 
стоматолога Великоберезовиць-
кої АЗПСМ Віктора Петровича 
ЗАМРИГУ, акушера ФАПу  
с. Підгороднє Ольгу Миколаївну  
ЛІТКОВЕЦЬ.

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.

Вікторія ТАРНАВСЬКА, 
учениця 7 класу  

Товстолузької ЗОШ I-III ст.

“У дні перемог і в дні пора-
зок, у щасливі дні і в дні 
сумні іду з дитинства до Та-
раса. Крізь глум юрби і  
суєту ні, не в минуле, а в 
майбутнє до тебе я, Тарасе, 
йду”, – такими поетичними 
рядками розпочалися уро-
чистості “Стежка моя йде 
до Тараса” у Товстолузькій 
ЗОШ I-III cтупенів. 

У перші дні березня за тради-
цією у нашій школі відбулися 
Шевченківські дні. Протягом  

тижня діяли виставка малюнків 
“Наша творчість тобі, Тарасе”, 
літературна світлиця “Шевченків-
ське слово”, виставка творів ве-
ликого поета і художника. 

Завершився тиждень 
літературно-музичним заходом 
“Стежка моя йде до Тараса”, 
який підготувала вчителька укра-
їнської мови і літератури Марія 
Кирилівна Пелехата. Ведучими 
заходу були учениці 9 класу Юлія 
Саламандра і Зоряна Шуповал. 

У заході взяли участь учні по-
чаткових, середніх і старших кла-
сів. На урочистостях згадали мо-
менти з життя Тараса Шевченка, 
читали його твори, співали пісні. 
На завершення вчителі нашої 

школи Ірина Богданівна Сміль-
ська, Оксана Володимирівна По-
врознік, Ольга Іванівна Тичин-
ська, Наталія Григорівна Андруш-
ків прочитали “Заповіт” п’ятьма 
мовами – українською, іспан-
ською, англійською, німецькою, 
польською. Під час концерту па-
нувала урочиста атмосфера.  
Горді за те, що ми, українці,  
маємо в історії таку світову ве-
лич. 

Від Шевченківських днів у  
Товстолузькій школі у мене неза-
бутні враження. Особливо при-
ємним був процес підготовки до 
урочистостей. Вважаю, про ви-
датних людей нашої країни до-
стеменно повинні знати всі.  

У Товстолузі “Заповіт”  
читали п’ятьма мовами

Під час заходу “Стежка моя йде до Тараса” у Товстолузькій ЗОШ I-III ст.

Іванна ШИМКО,  
педагог-організатор 

НВК “Домаморицька ЗОШ 
І-ІІ ст.-ДНЗ”.

8 березня Юлія Луківна Грин-
чук із села Домаморич  
Тернопільського району  
відзначила 106-ий день  
народження. 

З нагоди знаменної події до 
іменинниці завітали Домамориць-
кий сільський голова Олег Яросла-
вович Ладика, директор НВК “До-
маморицька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” Ми-
кола Іринейович Васильків та ав-
тор цих рядків. Вони побажали 
іменинниці міцного здоров’я, до-
бробуту, щастя її родині. Юлії 

Гринчук вручили квіти, солодощі 
та улюблену каву. Бабуся не спо-
дівалася, що доживе до такого 
поважного віку. Каже, що, ма-
буть, допомогла їй у цьому віра в 
Бога та молитва. Рідні розповіда-
ють, що старенька може цілий 
день молитися. Бабуся побажала 
всім здоров’я, щастя, спокою у 
світі, жити в незалежній Україні, 
сильної віри в Бога, яка допома-
гає перебороти найважчі хвили-
ни в житті. 

Про життя бабці Юлі учні Дома-
морицької школи зняли відеоро-
лик, який можна переглянути за 
посиланнями: http://ivannashymko.
blogspot.com/2015/12/blog-
post_66.html, https://www.youtube.
com/watch?v=QIXl79IAw7M.

106-та весна  
Юлії Гринчук

Життя прожити... ●

Домаморицький сільський голова Олег Ладика (зліва), 106-річна 
іменинниця Юлія Гринчук, директор НВК “Домаморицька ЗОШ 

І-ІІ ст.-ДНЗ” Микола Васильків, дочка іменинниці Любов Мовчій.

13 березня у клубі села 
Смолянка відбувся  тема-
тичний вечір, присвячений 
202-ій річниці від дня наро-
дження Тараса Шевченка. 
Як і годиться, урочистості 
розпочали з молитви, яку 
прочитала Мар’яна Дерев-
ляна. У виконанні ансамб-
лю дівчат прозвучала пісня 
“Молитва за Україну”. 

Щирими оплесками зустріли 
глядачі наймолодших учасників 
вечора — Максимка Дерлицю та 
Софійку Куш. Вони прочитали 
вірші Т. Г. Шевченка “Думка” і 
“Рідна мова”. 

Щиро та натхненно донесли 
до глядачів Шевченкове слово 

читці Юлія Курило, Соломійка 
Куш, Юлія Жигал, Катя Курило, 
Мар’янка Деревляна, Христина 
Тимчак, Анастасія Гарник. У  
їхньому виконанні прозвучали 
пісні “Дитяча присяга”, “Садок 
вишневий коло хати”, “Пісня про 
Кобзаря”, “Ми за волю, ми за 
мир”. Пісню “Зацвіла в долині 
червона калина” виконали Соло-
мійка Куш і Катя Курило. 

Зі сцени лунали пісні у вико-
нанні старших учасників вечора 
— Олени Курило, Олександри 
Мар’яш, Олега Сеня, Оксани Ку-
рило, Михайла Старащука, Га-
лини Куш, Євгена Литвинчука, 
Тетяни Римар, Степана Задо-
рожного, Ігоря Москаля. Вони 
виконали пісні “Реве та стогне 

Дніпр широкий”, “По діброві ві-
тер віє”, “На високій дуже кручі”, 
“І нам Бог допоможе”, “Думи 
мої, думи мої”, “Ой, у полі три 
тополі”. Композицію “Свіча”  ви-
конали Олена Курило і Тетяна 
Римар. 

Сподобався глядачам уривок 
з повісті Степана Васильченка 
“В бур’янах”. Ролі виконували: 
Ростислав Гарник (Тарас), Юлія 
Курило (Оксана), Євген Литвин-
чук (Дяк). 

На закінчення заходу у вико-
нанні учасників вечора прозву-
чав “Заповіт”. Після виступу 
Оксана Курило ознайомила ко-
ристувачів бібліотеки з книжко-
вою виставкою “На вічному шля-
ху до Шевченка”. 

Провісник долі 

Учасники урочистостей з нагоди 202-ої річниці  
від дня народження Тараса Шевченка у клубі села Смолянка. 

Підгороднянська сільська рада Тернопільського району  
Тернопільської області оголошує конкурс на оренду земель  
водного фонду площею 9,89 га. Термін подачі пропозицій встанов-
люється до 1 червня 2016 року за адресою: с. Підгороднє Терно-
пільського району Тернопільської області, вул. Зелена, 2.

У пропозиціях пропонується вказати на економічний та соціальний 
ефект для Підгороднянської сільської ради від зазначеної оренди.

Тел. для довідок: 55-04-97, 55-03-50.
Підгороднянський сільський голова С. В. ЧАПРАК.

www.trrada. te.ua 

— веб-сторінка  

Тернопільської 

районної ради
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Благодійність ●На прийом до лікаря ●

Весняний період ха-
рактеризується авіта-
мінозом, виснажен-
ням організму, осла-
бленням імунітету. 
Внаслідок цього заго-
стрюються недуги. 
Особливо страждає 
шлунково-кишковий 
тракт. Через важку 
їжу, стреси та мало-
рухливий спосіб жит-
тя люди потрапляють 
у зону ризику гастро-
ентерологічних захво-
рювань. Які хвороби 
травної системи  
найбільш поширені, 
як уберегти себе від 
них та підтримати  
організм? На ці та інші 
питання ми запросили 
відповісти лікаря-
гастроентеролога 
Т е р н о п і л ь с ь к о г о  
районного територі-
ального медичного 
об’єднання Миросла-
ву Вересюк.

—  Мирославо Васи-
лівно, розкажіть, будь 
ласка, лікування і про-
філактика яких захво-
рювань у Вашій компетенції? 

—  Насамперед, це кислото-
залежні захворювання, такі, як 
виразка шлунка, 12-палої киш-
ки, хронічний гастродуоденіт, 
гастроезофагеальна хвороба, 
хронічні панкреатити, захворю-
вання печінки, жовчно-кам’яна 
хвороба тощо.

— Які з них найбільш  
небезпечні? 

— Кожна недуга є небезпеч-
ною, особливо якщо з байдужіс-
тю ставитися до свого здоров’я 
і вчасно не звертатися до лікаря. 
Ось, наприклад, виразка шлунка  
та  12-палої кишки. Начебто, ці 
захворювання не важкі, але ма-
ють небезпечні ускладнення, як 
от кровотеча, злоякісні утворен-
ня. У Тернопільському районі за-
гальна захворюваність на вираз-
ку низька, але частота усклад-
нень не зменшилася. Особливе 
занепокоєння викликає той факт, 
що ця хвороба все частіше вра-
жає молодих людей.

— Які фактори впливають 
на рівень здоров’я шлунково-
кишкового тракту? 

— Це екологія, стреси, непра-
вильне харчування. Багато про-
дуктів є шкідливими і виклика-
ють різноманітні захворювання. 
На жаль, ми не завжди приділя-
ємо увагу їх якості, через що 
страждає весь організм. 

— Те, що запорукою добро-
го здоров’я є повноцінне  
харчування, відомо всім. А що 
означає правильно харчувати-
ся? 

— Їсти збалансовано і за раці-
оном. Що характерно, енерге-
тична цінність продуктів має від-
повідати енергетичним затратам 
людини, містити білки, жири, 
вуглеводи, мікроелементи, віта-
міни. Добова потреба білка у 
людини 1-1,5 грама на кілограм 
ваги, вуглеводів — 4-6 г, жирів 
— 1,2-1,5 г. У харчуванні має бу-

ти більше тваринних жирів 
(70%). Овочів на добу слід вжи-
вати 500-600 г, фруктів менше: 
200-300 г. Все ж, що і скільки 
споживати, треба визначати ін-
дивідуально. 

— За даними статистики, 
кількість хворих на вірусний 
гепатит у світі в 14-15 разів 
перевищує кількість ВІЛ-
інфікованих. Яка ситуація з 
гепатитом на Тернопільщині?

— У Тернопільському районі 
зареєстровано 22 пацієнти з ві-
русним гепатитом С і шестеро 
— з В. Хворих ми обстежуємо 
методом імуноферментного ана-
лізу, тобто визначаємо маркери 
гепатиту В і С. За наявності по-
зитивних показників ідентифіку-
ємо вірус і призначаємо лікуван-
ня.

— Що може стати причиною 
захворювання на гепатит, і що 
робити, аби не захворіти? 

—  Заразитися можна під час 
проведення пірсингу, татуажу, 
голкорефлексотерапії, в косме-
тичних салонах (манікюр, педи-
кюр, проколювання вух), під час 
стоматологічних втручаннь, а та-
кож під час спільного з хворим 
використанням бритви, манікюр-
них інструментів, зубних щіток. 
Високий ризик інфікування — у 
місцях позбавлення волі. Важли-
ве значення мають статеві сто-
сунки, а також передача хворо-
би від інфікованої матері до ди-
тини через годування. Іноді па-
цієнт не знає, що він захворів і 
не розуміє, яким саме шляхом 
заразився, адже хвороба прояв-
ляється не одразу. Щоб завади-
ти цьому захворюванню, потріб-
но відповідально і з великою 
обережністю ставитися до будь-
яких маніпуляцій зі своїм тілом і 
своєчасно обстежуватися. За-
вдяки сучасній діагностиці, за-
хворювання можна виявити на 
початковій стадії. 

— Мирославо Василівно, 

деталізуйте, будь ласка, які, 
вітаміни слід вживати весною 
— у період сезонного осла-
блення організму?

— Вітаміни проявляють себе 
не присутністю, а відсутністю. У 
зимово-весняний період добре 
вживати вітамін С, який підтри-
мує імунну систему, його джере-
ло: смородина, шипшина, аґрус, 
цитрусові, капуста, перець і пе-
трушка. Потрібні зараз вітаміни 
групи В: бобові, м’ясо, молоко, 
яйця, сир, зелені овочі, риба, 
зерно злакових, арахіс. Вітамін 
А — жиророзчинний, природнє 
джерело: яєчний жовток, верш-
кове масло, печінка тріски. Ба-
гато продуктів рослинного похо-
дження містять корисний прові-
тамін А — каротин: морква, пе-
трушка, шпинат, зелена цибуля, 
червоний перець, чорниці і  
персики. 

— Яких продуктів краще 
уникати? 

— Смажену, жирну, копчену 
їжу. Варто зменшити вживання 
напівфабрикатів і консервованих 
продуктів, харчів з вмістом  
легкозасвоюваних вуглеводів 
(хлібобулочні вироби, картопля 
та крупи, солодкі сорти фруктів, 
кондитерські вироби).

— Дуже популярними серед 
дівчат та жінок сьогодні є  
дієти для схуднення. Як Ви до 
цього ставитеся? 

— Звісно, не маю нічого проти 
низькокалорійного харчування 
та стрункої фігури. Добре за-
вжди залишатися в формі, але 
худнути потрібно з розумом. Пе-
ред тим, як розпочати цей про-
цес, краще проконсультуватися 
з лікарем, з’ясувати, чи в нормі 
шлунково-кишковий тракт, пе-
чінка. Тільки лікар може пра-
вильно визначити, чи здатен ор-
ганізм пацієнта пристосуватися 
до певного раціону харчування. 

— Що порадите тим, хто хо-
че схуднути і не втратити 
здоров’я?

—  Контролюйте калорії. Ма-
лий вміст вуглеводів є у кабач-
ках, капусті, гарбузі, кавуні, смо-
родині, чорниці, огірках. Худнути 
— не означає лише обмежити 
себе в їжі, треба також збільши-
ти і фізичне навантаження та, 
знову ж таки, порадитись щодо 
цього з лікарем. Адже і наванта-
ження не кожен, за браком 
здоров’я, зможе витримати.

— Як часто потрібно прохо-
дити обстеження, аби трима-
ти організм під контролем? 

— Перш за все, людна пови-
нна звернутися до сімейного лі-
каря. При цьому, кожен має роз-
повісти лікарю про симптоми, 
які можуть свідчити про пору-
шення шлунково-кишкового 
тракту: болі в животі, порушення 
травлення, гіркота у роті, здуття, 
проноси, невмотивована втрата 
ваги. Якщо ж видимих ознак за-
хворювання немає, для профі-
лактики потрібно хоча б один 
раз на рік відвідувати лікаря.

— Дякую за розмову,  
Мирославо Василівно! 

 
Розмовляла Соломія ТКАЧУК.

Мирослава Вересюк:  
“Худнути треба з розумом”

Лікар-гастроентеролог  
Тернопільського районного  
територіального медичного 

об’єднання Мирослава Вересюк.

Третій медичний гуманітар-
ний вантаж отримала Тер-
нопільська обласна лікарня 
завдяки співпраці Благо-
дійного фонду “Міжнарод-
на асоціація підтримки 
України” та благодійного 
фонду “МРІЯ Агрохолдинг”. 
Організації уклали угоду 
про співпрацю та регулярно 
реалізовують спільні ініціа-
тиви. 

За словами керівника благо-
дійного фонду агрохолдингу 
“МРІЯ” Василя Мартюка, одним 
з найбільших та найважливіших 
спільних проектів є забезпечен-
ня необхідним медичним облад-
нанням обласних лікарень, що 
дозволяє організувати повноцін-
ний процес лікування.

“Благодійний фонд агрохол-
дингу “МРІЯ” допоміг з переве-
зенням та розмитненням цього 
дороговартісного обладнання, 
яке вкрай необхідне для розви-
тку та підтримки медицини, і, 
зокрема, проходження реабілі-
тації учасників АТО. Загалом, на 
ці потреби ми виділили більше 
200 тис. грн.”, — зазначив Ва-
силь Мартюк.

Побачити, як на практиці ви-
користовують придбане медич-
не обладнання, прибула голова 
правління благодійного фонду 
“Міжнародна асоціація підтрим-
ки України” Оля Чуйко-Дурбак, 
яка 24 березня перебувала на 
Тернопільщині з робочим візи-
том. Вона зазначила, що вже не 
вперше проблему медичного за-
безпечення українських лікарень 
доводиться вирішувати неурядо-
вій організації, яка набагато 
ефективніше працює, виконуючи 
державні функції, адже довіра 
іноземних країн до благодійної  
організації “Міжнародна асоціа-
ція підтримки України” дуже ви-
сока через успішну і прозору 
діяльність. 

“Медичні прилади — це під-
тримка, але не стратегія. Страте-
гія — це нові технології. Головне 
— це розвиток громад, зміна сві-
тогляду на позицію “робити те, 
що ми можемо самі зробити”, — 
підкреслила Оля Чуйко-Дурбак. 
На її думку, саме активна позиція 
громади може сприяти приско-

ренню змін: запитання до влади і 
демонстрація досягнень громад-
ських організацій у медичній 
сфері спонукатиме урядовців 
працювати ефективніше.

За словами головного лікаря 
Тернопільської університетської 
лікарні Василя Бліхара, партія 
техніки, яку отримав медичний 
заклад 24 березня, вже третя за 
рахунком.

“Усе, що ми отримали сьо-
годні, вкрай потрібне: дихальний 
апарат, моніторні системи, кон-
центратори кисню, розхідні ма-
теріали та меблі. Все потрапило 
в палати “з коліс”. Відсутність 
дихальної апаратури — це про-
блема для наших лікувальних 
установ. В реанімаційних відді-
леннях, в ідеалі, має бути один 
апарат на кожне ліжко, однак, на 
жаль, в жодній реанімаційній 
України немає такого забезпе-
чення. Концентратори кисню до-
зволяють проводити кисневу те-
рапію пацієнтам, яких ми зніма-
ємо з штучної вентиляції легень, 
або допоміжної. Також викорис-
товуємо їх у відділеннях для 
важкохворих. Монітори працю-
ють цілодобово, тому у них є 
особлива потреба. Тож це об-
ладнання буде використовува-
тися, однозначно”, — наголосив 
Василь Бліхар.

Загалом Тернопільська об-
ласна лікарня отримала опера-
ційний рентгенівський апарат, 
сучасний апарат штучного ди-
хання, сім концентраторів кис-
ню, вісім моніторів стану пацієн-
та, перев’язувальний матеріал, 
обладнання для анестезії, хірур-
гічний інструментарій, а також 
інший медичний інвентар та ме-
дзасоби.

У Тернопільській університет-
ській лікарні діє проект “Палата 
для АТО”, де учасники АТО та 
члени їхніх родин зможуть отри-
мати медичні послуги кращого 
рівня. Такі палати обладнані су-
часним медобладнанням, зокре-
ма, багатофункціональними ліж-
ками з протипролежневими ма-
трацами. Інше дороге медо-
бладнання зможе покращити рі-
вень послуг, які надаватимуть у 
медичному закладі.

Прес-служба компанії  
“МРІЯ Агрохолдинг”.

Дороговартісне медичне 
обладнання від “Мрії”

Фахівці Тернопільської обласної університетської лікарні  
оглядають нове медичне устаткування.  

Овочеві котлети
Інгредієнти: 200 г капусти, 2 моркви, 5 

варених картоплин, 5 зубчиків часнику, 
100г манної крупи, сухарі для панірування, 
сіль і чорний мелений перець за смаком, 
олія для смаження, зелень.

Овочі (капусту, моркву, картоплю, час-
ник) подрібніть в комбайні. Якщо у суміші 
багато соку, його слід злити. Овочевий 
фарш посоліть, поперчіть, додайте манну 
крупу і добре перемішайте. Сформуйте 
котлети. Паніруйте котлети в суміші манної 
крупи з сухарями. З обох боків обсмажте 
на олії. Подавайте, прикрасивши зеленню.

Салат “Гарний настрій”
Інгредієнти: 300 г пекінської капусти, 

200 г маринованих шампіньйонів, 1 болгар-
ський перець, 200 г корейської моркви, 
зелень петрушки, 2 ст. л олії, сіль, оцет — 

за смаком.
Капусту поріжте або порвіть на невеликі 

шматки. Печериці поріжте пластинками, 
перець — кубиками. Петрушку подрібніть. 
Змішайте всі складники, посоліть, попер-
чіть, заправте олією. За бажанням можна 

скропити салат оцтом або лимонним со-
ком. Дайте йому настоятися 15 хв.

Грибні голубці
Інгредієнти: 1 білокачанна капуста, 1 

скл. відварених опеньок, 200 г шампіньйо-
нів, 1, 5 скл. рису, 1 цибулина, олія, сіль, 
перець чорний.

Проваріть головку капусти у підсоленій 
воді 10 хв. Розберіть на окремі листки, з 
яких зріжте товсті прожилки. 

Шампіньйони з цибулею тушкуйте на 
олії, потім додайте перемелені на м’ясорубці 
варені опеньки.

Промитий рис залийте окропом, на-
крийте кришкою і дайте настоятися 20 хв. 
Зайву воду злийте, додайте гриби, все ре-
тельно вимішайте, посоліть, поперчіть — до 
смаку.

На підготовлені листочки капусти викла-
діть фарш і загорніть рулетиком. Варити до 

готовності, як звичайні голубці. Подавати з 
підсмаженою на олії цибулею.

Картопляники з капустою
Інгредієнти: 500 г картоплі, 4-5 ст. л. 

борошна, сіль — 1 ч. л., 200 г квашеної ка-
пусти, 1 цибулина.

Картоплю відваріть і зробіть пюре. Коли 
вона охолоне, додайте борошно, посоліть і 
замісіть тісто.

Для начинки: промийте квашену капус-
ту, цибулю поріжте півкільцями. Підсмажте 
цибулю на сковорідці з олією, додайте ка-
пусту. Накрийте сковорідку кришкою і туш-
куйте капусту з цибулею протягом 25-30 
хвилин.

Із тіста сформуйте ковбаску, поріжте на 
шматки і розкачайте. На середину викла-
діть начинку з капусти, зщепіть краї пиріж-
ка. Обсмажте на олії з обох боків до готов-
ності.

Пісні страви ●
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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.

* 2 ц пшениці ярої насіннєвої 
сорту “Шірокко” першої репро-
дукції, 3 ц кормового буряка, 
картоплю. Ціна договірна, мож-
лива доставка. Тел. (097) 317-
15-23, (097) 440-06-04. 

* 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. Сайт: www.
tractor_c.com ua 

КУПЛЮ
* цуценя породи німецька ві-

вчарка. Тел.: (097) 317-15-23.

РОБОТА
* водії категорії “С”, тракто-

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

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

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

* на роботу СТО потрібні: 
інженер-електрик, інженер-
електронщик, автоелектрик,  
автослюсар. 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  

легкових 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 ●

При греко-католицькій гро-
маді с. Ігровиця 16 березня 
ц. р. презентували першу в 
Тернопільській області ву-
личну академію з футболу. 

За інформацією організато-
рів, мета цього заходу — пропа-
гувати здоровий спосіб життя 
під гаслом “Здорова молодь — 
здорова Україна”.

На дитячому спортивному зі-
бранні в храмі Параскеви  

Тарновської с. Ігровиця були 
присутні заступник голови  
Тернопільської облдержадміні-
страції Юрій Юрик, начальник 
департаменту служби у справах 
сім’ї, молоді і спорту ОДА Віктор 
Мацикур, президент фундації зі-
рок світового футболу “Діти” 
Ярослав Нестерович, парох  
с. Ігровиця о. Роман Дутчак, ме-
тодист Тернопільського РМК 
Анатолій Івасюк, голова Терно-
пільської РО Товариства Черво-

ного Хреста України Ольга  
Нижник, директор Ігровицької 
ЗОШ І-ІІ ст. Ігор Пелішко, Ігро-
вицький сільський голова Гали-
на Голик, депутат Тернопільської 
районної ради, вчитель трудово-
го навчання Ігровицької школи 
Євген Грицишин.

У склад вуличної академії з 
футболу ввійшли учні Ігровиць-
кої ЗОШ І-ІІ ст. та учні Мшанець-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. Зборівського 
району, які живуть у с. Хомівка. 

Вулична академія  
з футболу в Ігровиці

Під час відкриття вуличної академії з футболу на подвір’ї  
церкви Параскеви Тарновської в Ігровиці, 16 березня 2016 р.

З приходом весни 
з’являється проблема  
підпалів сухого листя,  
рослин і сміття. Великої го-
строти ця проблема набула 
на Тернопільщині. З початку 
цього року на території Тер-
нопільського району вини-
кло 40 пожеж, з них 22 у 
природних екосистемах. За-
вдано збитків на суму 1,7 
мільйона гривень. Громадя-
ни безпечно поводяться з 
вогнем на присадибних ді-
лянках, дачах, під час відпо-
чинку в лісопаркових зонах.

Безвідповідальна поведінка 
призводить до горіння неподалік 
лісових масивів, поблизу житло-
вих будівель, АЗС. Люди не усві-
домлюють, що звичайне, на пер-
ший погляд, спалювання може 
призвести до великих пожеж і 
несе загрозу займанню буді-
вель, загибелі людей, свійських 
та диких тварин.

Вогонь, який швидко розпо-

всюджується в суху погоду, мо-
же перекидатись на зелені на-
садження та досягає загрозли-
вих розмірів, переходячи в лісові 
та торф’яні пожежі, в місцях, де 
є поклади торфу. Якщо горить 
суха рослинність на полях, через 
які проходять високовольтні лінії 
електропередач, постає нова 
загроза: дим і вогонь – напів-
провідники і за відповідних умов 
здатні стати причиною закоро-
чення ліній електропередач, що 
несе за собою руйнівні наслідки 
для промисловості, населених 
пунктів, регіонів. Дим від  
вогнищ, особливо в туманні дні 
може утворювати смог і надовго 
затримуватися у повітрі. В цьому 
випадку погіршується видимість 
на дорогах, що призводить до 
ДТП.

Вогняна стихія не лише по-
глинає все живе на своєму шля-
ху. Шкода від спалювання сухої 
трави, листя та інших рослинних 
залишків має багато негативних 
наслідків. За спалювання сухої 

рослинності ст. 77 та 77-1 Кри-
мінального Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
передбачено відповідальність у 
вигляді штрафів.

Необхідно розуміти, що на 
ліквідацію пожеж сухої рослин-
ності та сміття держава щороку 
витрачає значні кошти. В той 
час, коли пожежний підрозділ 
ліквідовує запалену траву чи 
сміття, хтось може потрапити в 
біду.

Шановні краяни! Дотримуй-
тесь правил пожежної безпеки, 
відмовтеся від спалювання сміт-
тя й рослинних залишків. Поба-
чивши горіння сміття чи сухої 
трави на початковій стадії, спро-
буйте загасити його самотужки, 
за допомогою підручних засобів, 
якщо не вдасться, негайно теле-
фонуйте на номер служби поря-
тунку “101”. 

Тернопільський 
РВ УДСНС України  

в Тернопільській області.

Служба 101 ●

Спалювати  
сухостій небезпечно!

Податкова 
застерігає: шахраї 

не сплять
Відділ внутрішньої безпеки Го-

ловного управління Державної  
фіскальної служби у Тернопільській 
області доводить до відома громад-
ськості Тернопільщини: останнім 
часом почастішали спроби теле-
фонного шахрайства. 

Зловмисники телефонують по-
садовим особам суб’єктів господа-
рювання, представляючись службо-
вими особами Головного управлін-
ня ДФС в Тернопільській області, 
його територіальних органів чи їх 
довіреними особами, вимагають 
гроші для залагодження так званих 
“перевірок”, надання матеріальної 
допомоги чи на інші “нагальні по-
треби”.

Звертаємо Вашу увагу, що служ-
бові особи Головного управління 
ДФС у Тернопільській області, його 
територіальних органів та Терно-
пільської митниці  жодних вказівок 
збирати гроші від свого імені, чи від 
імені довірених осіб не давали і да-
вати не можуть.

Наполегливо радимо бути пиль-
ними та обачними, не вірити сум-
нівним пропозиціям. Про випадки 
вимагання грошей слід негайно 
повідомляти місцеві органи націо-
нальної поліції, або ж відділ вну-
трішньої безпеки Головного управ-
ління ДФС у Тернопільській облас-

ті за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Білецька, 1, телефони: 43-46-38, 
(098) 992-42-82.

Продали 
транспортний засіб 

– подайте 
декларацію

Якщо фізична особа продає чи 
обмінює протягом звітного (подат-
кового) року два та більше об’єктів 
рухомого майна у вигляді легкового 
автомобіля чи мотоцикла, або мо-
педа – сума доходу підлягає опо-
даткуванню за ставкою 5%. Окрім 
цього, громадяни повиннні сплати-
ти 1,5% військового збору.

Дохід, отриманий платником по-
датку від продажу (обміну) протя-
гом звітного (податкового) року  
одного з об’єктів рухомого майна у 
вигляді легкового автомобіля (мо-
тоцикла, мопеда), – не оподаткову-
ється. 

Декларація про отримані в мину-
лому році доходи подається до  
1 травня 2016 року в податкову  
інспекцію за місцем реєстрації.

Консультації, тренінги, практична 
допомога в заповненні декларації 
про майновий стан і доходи нада-
ються у центрі обслуговування плат-
ників, телефони для довідок:  
43-46-10, 43-46-46.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

З 1 лютого Укрпошта пропо-
нує клієнтам нову послугу з 
пересилання великовагових 
відправлень – від 30 до 
400кг, які доставлятимуть на 
палетах між всіма обласними  
центрами України та по місту 
Києву. Доступність, зручність 
та надійність стали для  
Укрпошти визначальними у 
розробці нової послуги. 

Тарифи на послугу неодмінно 
порадують замовників, оскільки ці-
на за доставку залежить як від 
кількості відправлень, так і виду та 
місця доставки. Для прикладу,  
якщо ви замовляєте доставку  
кахлю у коробках або мішків із це-
ментом (загальною масою 399 кг) 
за принципом “двері-двері” в  
межах обласного центру до  
12 год., доставка буде здійснена 
на наступний день. При цьому ціна 
доставки складе 300 грн. (без 
ПДВ). Детальніше про терміни до-
ставки та тарифи на послугу мож-
на дізнатися на сайті Укрпошти. 

Йдучи назустріч клієнтам, які 
будуть пересилати великі обсяги 

відправлень, в Укрпошті створили 
гнучку тарифну політику – чим 
більша кількість відправлень від 
одного клієнта, тим менша ціна на 
доставку кожного відправлення. 

Для замовлення послуги необ-
хідно звернутися в дільницю 
кур’єрської доставки та залишити 
там заявку. Після цього вам зате-
лефонує кур’єр та домовиться про 
зручний для вас час подачі авто-
мобіля для забору вантажу. Весь 
шлях відправлення можна відслід-
кувати на сайті Укрпошти. 

Важливою умовою здійснення 
доставки є те, що відправлення 
має бути запаковане плівкою і зна-
ходитися на палеті. Також необхід-
но врахувати габаритні розміри 
вантажу, які не повинні виходити 
за межі стандартного палета 
(ДШВ:1200/80/1800мм).

Адреса дільниці кур’єрської  
доставки: м. Тернопіль, майдан 
Привокзальний, 4. Телефони для 
довідок: 52-54-78, 42-24-15, (067) 
46-25-219.
Тернопільська дирекція УДППЗ 

“Укрпошта”.

Новації ●

Укрпошта запустила 
доставку відправлень 
масою понад 30 кг

Великобірківська селищна рада оголошує конкурс із надання в 
оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Ве-
ликі Бірки — частину приміщення адмінбудівлі селищної ради площею 
2 кв. м. під розміщення банкомату. Охочі взяти участь у конкурсі повинні 
подати до конкурсної комісії селищної ради такі документи: копію доку-
мента, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; 
заяву на участь у конкурсі; копію свідоцтва про державну реєстрацію 
суб’єкта господарювання. Документи приймаються до 8 травня 2016 р. 

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: 49-23-60.
 

Великобірківський селищний голова Р. Є. МАЦЕЛЮХ.
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Гороскоп ●

Початок тижня передбачається дуже 
напруженим. Будуть потрібні оператив-
ність, наполегливість. Проявіть войов-
ничість. Усе зміниться до четверга, коли 
можна буде дати слабинку і відпочити. 
Матимете втіху від родини, яку згурто-
вують ваші добрі почуття та енергійна 
допомога.

Не демонструйте всім своїх намірів, 
але енергійно візьміться за роботу, ще 
не час жити по-новому, але до цього 
потрібно готуватися. Невдалі моменти 
швидко минуть, все стане на свої місця. 
Не розпочинайте нову справу, особли-
во, якщо почуваєтеся невпевнено. В 
кінці тижня відчуєте приплив сил.

Добре самопочуття, спокійна атмос-
фера в сім’ї, невеликі прикрощі на ро-
боті і незначні витрати фінансового ха-
рактеру будуть у більшості представни-
ків цього знаку. Робочий тиждень буде 
звичайним, у п’ятницю і в суботу 
з’явиться перспектива корисних змін, 
обмірковуватимете майбутні дії. У побу-
ті остерігайтеся дрібних шахраїв.

Чимало клопоту завдадуть сімейні 
проблеми, невизначеність стосунків з 
коханою людиною. Це походить від то-
го, що ви не виконуєте обіцяного, ухи-
ляєтесь від відвертості. Подбайте про 
збереження особистого майна, цінних 
паперів.

Сприятливий час для укладання угод, 
організації нової справи. Вдале завер-
шення попередньої справи принесе неве-
ликий прибуток. В особистому житті все 
складеться добре. Одначе, якщо не 
контролюватимете своїх вчинків, можливі 
проблеми з нервами.

Якщо ви не закінчили справи, поїздок, 
особливо далеких, планувати небажано. 
Змінити задумане буде важко, різні ситуа-
ції будуть сприяти гальмуванню ваших за-
думів. Старайтесь дотримуватись угод і 
домовленостей з партнерами по роботі. 
Дбайте про здоров’я, принагідно підліко-
вуйтесь, робіть профілактику.

Зараз у вас великі можливості покра-
щити своє матеріальне становище, тож 
скористайтеся цим, не відкладайте нічого 
на потім. Може, у ці дні менше приділяти-
мете увагу особистому життю, однак коха-
на людина, рідні вас зрозуміють і підтри-
мають.

У вас складні стосунки з керівництвом, 
колегами. Дійте наполегливо, якщо по-
трібно, йдіть обхідним шляхом, шукайте 
компроміс. Фінансові операції будуть 
успішними, або принаймні отримаєте фі-
нансову допомогу. Будьте обережні, пе-
реходячи вулицю.

Ви дещо усамітнилися, чимало про-
блем, брак грошей вибивають вас із колії. 

Складним буде кінець тижня, але, почина-
ючи з вихідних, настане світла полоса 
життя. Постарайтесь добре відпочити, бо 
вас чекає бурхливий і результативний 
час.

Облиште ревнощі, недовіру і 
дріб’язковість щодо коханої людини, бо 
це вносить неспокій у ваші стосунки. В 
середині тижня можливий невеликий за-
робіток, або тимчасова робота. Когось 
чекає визнання, подарунки, винагорода. 
Час сприятливий для знайомств і пізнання 
чогось нового.

Ви активні, як ніколи, і вам таланить. 
Отже, можете ризикувати, приймати смі-
ливі рішення, вирушати в поїздку. Не ви-
трачайте часу на самоствердження, що-
правда за цим може настати перемога. Не 
слід нехтувати добрим перепочинком, змі-
ною роду занять.

 
Тиждень для більшості риб сприятли-

вий, сонячний і щасливий. Єдина «тінь» 
— забракне грошей. Щоправда, це тим-
часово, тому постарайтеся не брати в 
борг. Цей тиждень вдалий для особис-
тих змін.

від Івана Круп'яка з 11 по 17 квітня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №14 

від квітня 2016 року.

Дитині подарували іграшковий набір 
інструментів лікаря. У кота почався період 
важковиліковних “хвороб”. 

На перерві хлопець каже однокласниці:
— Я запалю, не заперечуєш?
— Що ж, почувайся, як удома.
Хлопець важко зітхнув і заховав цигар-

ки.

— Лікарю, мені другий тиждень снить-
ся, що я штовхаю двері і ніяк не можу їх 
відчинити.

— А що написано на дверях?
— «До себе».

Приземлився літак. Виходить з нього 
чукча, в якого падають штани. Стюарде-
са:

— Як вам не соромно! Чого це у вас 
штани впали?

— Вас не зрозумієш: то “паски застіб-
ніть”, то “паски розстібніть”.

Інопланетяни, яких викрали інопланетя-
ни, почувають себе не в своїй тарілці.

Б’ють мурахи слона. Перша мураха за-
лазить на дерево і кричить:

— Розійдіться, я йому хребта ламати 
буду.

— Мамо, якщо черв’яка розрізати, його 
половинки будуть дружити?

— З тобою ні.

Дівчата поділяються на два типи:  
господарські та романтичні. Перші, поба-
чивши брудну поверхню, протирають її, 
другі малюють на ній пальцем сердечко.
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Вітаємо! ●

Шевченківські дні ●

Юлія ПРОКОПИШИН.  
Фото автора. 

Згадати актуальні слова  
Шевченка та вшанувати 
пам’ять українського Кобза-
ря з нагоди 155-річчя від дня 
його смерті велелюдно зі-
бралися в селі Скоморохи 
Тернопільського району. Від-
значення шевченківських 
днів у селі відбулося 13 бе-
резня у стилі музично-
літературного вечора “Ми 
тебе не забули, Тарасе!”.

Сплетіння народних музичних 
співанок та пророчих рядків із 
Шевченкових поем та віршів, вша-
нування пам’яті убієнних на фрон-
ті, демонстрація і досі актуальних 
проблем за допомогою інсценіза-
ції поеми “Катерина” та сучасні 
патріотичні пісні про Україну зму-
сили весь зал і сором’язливо усмі-
хатися, і тихцем ховати сльози, і 
гучно аплодувати своїм артистам. 

Надзвичайно потішно з того, 
що у святковому концерті пере-
плелися дорослі мудрість, серйоз-
ність та дитячі щирість і безпосе-
редність, адже цьогоріч глядачів 
радували літературними та музич-
ними виступами як дорослі, так і 
діти.

— Ми тішимося з того, що до-
рослі ще мають бажання робити 
концерти для села, а молоді бать-
ки — прививають дітям цікавість 
до таких заходів, любов до країни 
та її літературних класиків. Поезія  
Шевченка сьогодні не є архаїчним 
пластом чи не цікавим для сучас-
ників, як чомусь спостерігалося 
останніми роками. Навпаки —  
сьогодні Шевченкові слова звучать 
як ніколи актуально і могутньо, — 
вважає завідуюча бібліотекою-
філією села Скоморохи, співорга-
нізатор концерту Алла Юзва.

Великогаївський сільський го-
лова об’єднаної територіальної 
громади Олег Кохман перекона-
ний, що такі заходи здатні оживи-
ти село, окультурити його та 
яскраво розбавити сіру буден-
ність.

— З кожним тижнем, із кожним 
місяцем такі концертні програми 
повинні збирати все більше лю-
дей, — зазначив Олег Кохман. — 
Люди мають розвиватися, брати 
активну участь у житті села. Від 
цього, вважаю, повинна розквітну-
ти Україна.

“Ми тебе не забули, Тарасе!”

В інсценізації за творами Шевченка ролі виконують: Катерина – Галина Безпалько,  
Батько і Мати – Олег Гупенталь та Оксана Кавалір, Кума – Ніна Прокопишин.

Героям слава! ●

Оксана ЯРЕМКО, 
вчитель християнської етики 
Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Швидко спливає час. Тільки 
нещодавно розпочався на-
вчальний рік, як на порозі  
– весняні канікули. Кожного 
дня учні школи  
черпають нові знання. Все 
ніби добре…  Але шкільний 
дзвінок щоранку збирає 
шкільну родину до молитви, 
тоді всі одразу згадують, 
що на сході України триває 
війна.  

З перших днів війни наші учні 
стали активними учасниками 
всеукраїнських акцій — збирають 
солодощі, теплі речі, засоби по-
бутової гігієни, які передають 
воїнам АТО.

У лютому ц. р. парох місцевої 
церкви Івана Богослова отець 
Михайло Живчак вдруге здійснив 
духовну місію в зону АТО. Після 
першої поїздки він  багато роз-
повідав школярам про війну та її 
учасників-героїв. Щоб бійці від-
чули нашу підтримку, учні стар-
ших класів виявили ініціативу пе-
редати малюнки, листівки, соло-
дощі. Молодші школярі із класо-
водами виготовили ангеликів-
оберегів. Перед поїздкою отець 
Михайло провів урок духовності. 

Усі з нетерпінням чекали по-

вернення отця Михайла. Нещо-
давно він знову прийшов на урок 
духовності в Довжанківську шко-
лу. Повернувся о. Михайло із зо-
ни АТО не з порожніми руками – 

від воїнів привіз український 
прапор із автографами бійців. 
Розповів учням чимало цікавих 
історій. Наприкінці розмови свя-
щеник побажав, щоб війна швид-

ко закінчилася, а українська мо-
лодь більше ніколи не відчула 
того, що відчувають захисники – 
патріоти нашої Батьківщини, вої-
ни АТО.

о. Михайло Живчак вдруге  
здійснив духовну місію у зону АТО

Учасники музично-літературного вечора “Ми тебе не забули, Тарасе!” у с. Скоморохи.

Директор Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст. Ірина Петрівна Василик, учитель християнської етики 
Оксана Романівна Яремко, учні під час зустрічі із о. Михайлом Живчаком.

Щиро вітає-
мо з днем  
н а р о д ж е н н я  
Петра Анатолі-
йовича ТКАЧА 
з с. Ігровиця 
Тернопільсько-
го району.

Дай Вам, Боже, 

               днів щасливих,

Дай добра, здоров’я, сили.

Дай любові, згоди, втіхи.

Змоги дай життю радіти

І ділитись словом щирим,

Теплим, радісним, правдивим.

А сьогодні у це свято

Щастя зичим Вам багато.

Хай Вас Бог благословляє

Многих літ Вам посилає. 

З повагою — свати Загалюки  
з села Ігровиця 

Тернопільського району.

6 квітня 
в е т е р а н у 
п ожежно ї 
о х о р о н и 
Григор ію 
Михайло-
в и ч у  
Д Е М Ч И -
ШИНУ ви-
повнилося 
80 років.
Ювіляра ві-
тають — керівництво, особовий 
склад управління Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій у Тернопільській облас-
ті, ветерани пожежної охорони. 
Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
родинного тепла, щастя та бла-
гополуччя. Щира подяка і низь-
кий уклін Вам за багаторічну 
сумлінну працю!

Вітаємо з днем народження 
завідуючу бібліотекою-філією  
с. Ігровиця Наталію Тарасівну 
ДІДУХ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття.

З повагою — подруги Марія 
Легета та Галина Ониськів.

Колектив Острівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з 45-річчям учителя 
трудового навчання Тараса  
Михайловича СЕМЧИШИНА.

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає 
з днем народження вчителя  
інформатики та математики  
Ольгу Орестівну ПЕЛЕШОК.

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! 

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження вчителя української мови 
і літератури Надію Михайлівну 
ЗАЛЕЩИК, технічного працівни-
ка школи Івана Йосиповича 
ЛІП’ЯНІНА.

Бажаємо здоров’я міцного, 

Щастя без краю, 

Всього найкращого щиро бажаєм. 

Щоб серце Ваше зігрівало тепло, 

Щоб завжди в душі панувало добро. 

Краси і наснаги, здоров’я без ліку, 

І довгого-довгого щедрого віку!

Колектив Острівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з 70-річчям учителя-
пенсіонера, колишнього директо-
ра школи Казимира Петровича 
ЯРЕМУ.

Спинити час ніщо не в змозі.

І шумить ліс, і цвіте сад,

На сонячнім Вашім порозі

З’явилось мудрих 70.

Ваш ювілей — важлива дата,

Про це забувати не слід.

Хочем щиро побажати

Щастя, здоров’я і довгих літ!


