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“Селопроектбудсервіс”
Виготовлення проектів  

індивідуальних житлових  
будинків: розробка генераль-
них планів населених пунктів; 
детальних планів територій, 
всіх видів проектних робіт. 
Найнижчі ціни в регіоні.

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

(066) 045-69-37.

  6 стор.

Олеся Лашин — 
дівчина, яка малює 

троянди.

“За корівку замовте 
слово” — у 

“Сільських обріях”.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

2 
квітня минув рік, 
відколи Президент 
України Петро 
Порошенко на поса-

ду голови Тернопільської 
обласної державної адмі-
ністрації призначив 
Степана Барну. 11 квітня 
ц. р. Степан Степанович 
відзвітував перед медіа 
Тернопільщини про резуль-
тати роботи за 365 днів. 
Участь у заході взяли голо-
ва Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександр 
Похилий та депутат 
Тернопільської районної 
ради Володимир 
Дзудзило.

Оборона: 
боєздатна армія та 

соціальна 
підтримка бійців 

АТО
Захід відбувся на території 

колишньої військової частини в 
місті Теребовля. За словами 
Степана Барни, саме 12 квітня 
тут розпочалися роботи щодо 
відновлення військової частини. 
Зокрема, Міністерство оборони 
України на це вже виділило 14 
мільйонів гривень. За попере-
дніми даними, у цій військовій 
частині служитимуть щонаймен-
ше півтисячі військовослужбов-
ців. До слова, ця військова  
частина стоїть без діла з 2004 
року – тоді особовий склад та 
військову техніку перевели у 
місто Стрий. Раніше тут базува-
лася зенітно-ракетна бригада 
протиповітряних сил України, 
територія становить більш як 40 
гектарів. За словами голови 
ОДА, загалом на території об-
ласті діє 5 військових частин 
ЗСУ та одна — Нацгвардії Укра-
їни. Для бійців, які зараз несуть 
службу на передовій, розпочато 
процес відновлення ще чоти-
рьох місць дислокації, у тому 
числі одне з них на базі колиш-
ньої колонії у м. Бережани для 
500 військових.

— Бійцям, які протистоять 

агресору на Сході України, на-
дається соціальна та патронат-
на підтримка, — зазначив Сте-
пан Барна. — Систематично 
здійснюються виїзди на пере-
дову з гуманітарною допомо-
гою. Виконуючи свій обов’язок, 
наші бійці можуть бути впевнені 
у належному соціальному за-
хисті та підтримці їхніх сімей: 
мобілізованим працівникам ви-
плачено компенсацію серед-
нього заробітку на майже 17 
млн. грн., загальна сума одно-
разової грошової допомоги 
членам сімей загиблих військо-
вослужбовців становить 26,6 
млн. грн. Станом на сьогодні, 1 
137 учасників АТО вже оформи-
ли право власності на земельні 
ділянки. Ще 2 634 особам нада-
но дозволи на розробку зем-
левпорядної документації. При-
дбано квартири для трьох сімей 

загиблих та одного учасника 
АТО з інвалідністю. Минулоріч 
385 дітей учасників АТО від-
правлено на оздоровлення та 
відпочинок в межах України, в 
тому числі 202 дітей – в країни 
Європи.

Гроші і результат
Як зазначив Степан Барна, 

фінансові надходження у Тер-
нопільську область в 2015 році 
склали 127,6 млн. грн. на 
соціально-економічний розви-
ток, реалізацію інвестпроектів 
та програм. Зокрема, 95 млн. 
грн. – з Державного фонду ре-
гіонального розвитку, 5 млн. 
грн. – державні капітальні ви-
датки, 27,6 млн. грн. – субвен-
ція з Держбюджету. Результат: 
завершено 45 об’єктів щодо бу-
дівництва, реконструкції, ре-
монту.

Гуманітарний 
сектор: освіта, 

медицина, 
культура

— 30,9 млн. грн. освоєно для 
здійснення робіт з реконструк-
ції та ремонту освітніх закладів 
області, — сказав голова Тер-
нопільської ОДА. — Відновлено 
роботу 14 дитсадків, введено в 
дію нову школу в с. Соколів Те-
ребовлянського району. Під час 
вступної кампанії 2015 року до 
вищих навчальних закладів  
області зараховано 30 учасни-
ків та 83 дітей учасників АТО.

Завершено реконструкцію 
“Тернопільського обласного 
клінічного перинатального цен-
тру “Мати і дитина”.

Продовження на 2 стор.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна  
під час звіту про роботу за 365 днів на посаді.

  3 стор.

На сесії 
Тернопільської 
районної ради  

12 квітня 2016 р.

  12 стор.

Роман Лотецький — 
воїн-афганець, 

автор і виконавець 
власних пісень.
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Продовження.
Початок на 1 стор.

 Розпочали роботу три сате-
літні відділення гемодіалізу в 
Заліщицькому, Кременецькому, 
Бучацькому районах. Відкрито 
новий пункт постійного базуван-
ня бригад КЗТОР “Центр екс-
треної медичної допомоги та 
медицини катастроф” (с. Озер-
на, Зборівського району). Від-
крито два приймально-
діагностичні відділення (Монас-
тирський, Підволочиський райо-
ни). Після капремонту відкрито 
фельдшерсько-акушерський 
пункт (с. Тарасівка, Збаразький 
район). Почав функціонувати 
Збаразький центр первинної 
медико-санітарної допомоги  та  
три амбулаторії загальної прак-
тики сімейної медицини. 

Проведено три масштабних 
фестивалі, які зібрали понад 2,5 
тис. учасників. У п’яти районах 
відбулися творчі звіти майстрів 
мистецтв та аматорських худож-
ніх колективів. Організовано три 
Всеукраїнські художні пленери 
на підтримку захисників. В об-
ласті активізовано роботу з 
фандрайзингу в галузі культури: 
$155, 270 отримав Національ-
ний заповідник “Замки Терно-
пілля” для реставрації  
Дзеркальної зали палацу та під-
пірної стіни Вишнівецького  
замку ХVІ століття. 

Реформи на 
користь громад

Під час головування Степана 
Барни у Тернопільській області 
створено 26 об’єднаних терито-
ріальних громад. Починаючи з 
2015 року, в Тернопільській  
області розвиток електронного 
урядування став одним із голо-
вних пріоритетів реформування 
системи державного управлін-
ня. “Розроблено 8 ексклюзив-
них електронних послуг, які на-
даються на місцевому рівні.  
ІТ-волонтери безкоштовно ство-
рили веб-портал електронних 
послуг Тернопільської області, 
— зазначив Степан Степанович. 
— Тут можна отримати 57 елек-
тронних послуг, в тому числі 
загальнодержавні. Область  
активно бере участь в реалізації 
проекту ProZorro.org”.

Економіка — 
інвестиції та 
міжнародна 
співпраця

— У 2015 році Тернопільщину 
відвідали 30 іноземних делега-
цій з Австралії, Вірменії, Ірану, 
Канади, Сербії, США та країн 
Євросоюзу, — сказав Степан 

Барна. — Лише за чотири місяці 
2016 року у нас побували 17 
офіційних делегацій. Завдяки 
співпраці з іноземними партне-
рами маємо позитивні показни-
ки експорту. Лише за січень-
лютий 2016 року Тернопільщина 
демонструє позитивне сальдо 
6%. В той час, як в Україні зни-
ження цього показника складає 
близько 40%. 

За словами голови Терно-
пільської ОДА, протягом звітно-
го року в область залучено 
близько 25 млн грн. міжнарод-
ної технічної допомоги, в тому 
числі на проекти, які будуть ре-
алізовуватися у 2016 році. 11 
млн грн. спрямовано на реалі-
зацію мікропроектів громад в 
рамках проекту ЄС/ПРОООН 
“Місцевий розвиток, орієнтова-
ний на громаду”. Результат  
цього: в 21 школі впроваджено 
енергозберігаючі заходи, відре-
монтовано водогін, створено 4 
сільськогосподарських коопера-
тиви. 113 тис. грн. — гранд на 
реконструкцію ФАПу в с. Крас-
носільці (Конкурс мікропроектів 
Посольства ФРН у Києві).

Підписано протокол про на-
міри між Тернопільською  
обласною державною адміні-
страцією, Тернопільською  
обласною радою та Фондом 
“Східна Європа”, у результаті 
цього незабаром в області роз-
почнеться реалізація Програми 
“Лідерство в економічному вря-
дуванні”, яка впроваджується за 
підтримки Агентства США з між-
народного розвитку (USAID).

Тернопільщина 
промислова 
 та аграрна

На ТОВ “СЕ Борднетце-
Україна” реалізовано проект з 
виробництва електричних в’язок 
для автомобілів Аudi серії В9. В 
результаті створено понад 500 
нових робочих місць (загалом 
підприємство забезпечує робо-
тою майже 4 тис. мешканців  
області). Розпочато новий про-
ект, який передбачає створення 
ще майже 2 тис. робочих місць. 
Спільне українсько-естонське 
підприємство “Сегеш-Україна” 
відкрило нову лінію з пошиття 
одягу. ДП “Агроцентр ЄвроХім-
Україна” відкрило філію з ви-
робництва мінеральних добрив.

— Загалом за минулий рік 
сільгосппідприємствами освоє-
но капітальних інвестицій на су-
му понад  468 млн. грн., — за-
значив Степан Барна. — Зокре-
ма, введено в дію першу чергу 
переробного комплексу та фрук-
тосховища ФГ “Гадз” (Бучаць-
кий р-н), введено в експлуата-
цію соєвий завод ТОВ   

“Рентком Тернопіль” потужністю 
20 тис. тонн (Заліщицький ра-
йон), у молочному скотарстві 
введено три нових тваринниць-
ких приміщення для утримання 
ВРХ та відновлена тваринницька  
ферма (Бережанський район), в 
свинарстві введено в експлуа-
тацію репродуктор потужністю 
на 3 тис. голів (Підгаєцький ра-
йон), у птахівництві завершено 
будівництво пташника на 180 
тис. курей (Тернопільський ра-
йон).

Що далі?
У планах Степана Барни —  

активно продовжувати процес 
відновлення військових частин. 
На соціально-економічний  
розвиток та реалізацію інвести-
ційних програм та проектів  
області ц.р. очікується освоїти 
300 млн. грн. “Цьогоріч плану-
ється реалізація нового проекту 
ТОВ “СЕ “Борднетце-Україна”, 
завдяки чому буде створено 
близько 1 600 робочих місць, — 
інформував Степан Барна. — На 
підтримку сільськогосподар-
ських обслуговуючих коопера-
тивів планується спрямувати 
600 тис. грн.  Продовжиться ак-
тивна робота з презентації об-
ласті та пошук міжнародних 
партнерів. Повноцінно розпочне 
реалізацію пілотний проект із 
переведення послуг органів 
влади області в електронну 
форму. На розвиток громад очі-
кується фінансування на суму 
141,5 млн. грн. У сфері культури 
цього року відзначатимемо дві 
важливі дати — 100-річчя з часу 
бою Легіону Українських Січо-
вих Стрільців на горі Лисоня 
(Бережанщина )  т а  
80-річчя від дня народження ві-
домого художника, уродженця 
Тернопільщини Івана Марчука. 
Також відбудеться традиційний, 
але значно потужніший, ніж то-
рік, етно-фестиваль “Дзвони 
Лемківщини” — очікується понад 
тисяча осіб з числа колективів-
учасників і близько 5 тис. гляда-
чів. На галузь освіти у 2016 році 
заплановано спрямувати 29,4 
млн. грн. з Державного фонду 
регіонального розвитку та 5,6 
млн. грн. з місцевого бюджету. 
Вперше буде залучено 592 тис. 
грн. з Держбюджету на заходи, 
які проводять молодіжні гро-
мадські організації.

Звіт про рік роботи команди 
Степана Барни засвідчив її ме-
неджерську ефективність. Наша 
область зміцнила прифронтові 
позиції, осучаснила державний 
апарат, почала оновлювати інф-
раструктуру і залучати іноземні 
інвестиції, що не може не тіши-
ти.

Президентська 
вертикаль

Голова Тернопільської РДА Олександр Похилий та депутат Тернопільської районної ради  
Володимир Дзудзило серед учасників презентації року роботи голови Тернопільської  

обласної державної адміністрації Степана Барни.

Арсен ЧУДИК,  
голова фракції “Радикальна 

партія Олега Ляшка”  
у Тернопільській  

районній раді.

З екранів телевізорів від 
міністрів та їх радників 
щодня чуємо повторювану 
мантру про необхідність 
підтримки вітчизняного ви-
робника. Уряд завченими 
фразами стверджує, що 
ВВП зростає, заробітні 
плати та пенсії зростають, 
як на бобах, а інфляція на-
че не така і велика.

Проте достатньо подивитися 
навколо, аби зрозуміти: люди 
не живуть, а виживають. Хто 
підробляє на підсобних робо-
тах, інші живуть за рахунок 
власних городів, одиниці отри-
мують мізерну заробітну плат-
ню на державних підприєм-
ствах. У великих містах роботу 
знайти можна, на селі — зась. 
Чи не єдина можливість вторгу-
вати бодай якісь гроші — три-
мати корову. Молоко, сир і 
сметана — продукти, без пере-
більшення, стратегічні, а зна-
чить, мають захищатися і під-
тримуватися державою. Це так 
насправді?

Насправді ж, селянина кину-
то напризволяще. Ані програм 
підтримки, ані доступних кре-
дитів. Допомоги жодної, тільки 
шкода. Неконтрольовані опто-
вики знахабніли, встановили 
ціну за літр молока в дві з по-

ловиною гривні за літр — де-
шевше пляшки води! Скупля-
ють за безцінь і продають втри-
дорога. Тоді як у магазині 
пляшка молока коштує 12-13 
гривень.

Розірвати цю змову взявся 
лідер Радикальної партії Олег 
Ляшко. Разом з командою він 
вимагає від Кабінету міністрів 
України встановити мінімальну 
закупівельну ціну на літр моло-
ка не менше 5 гривень та по-
вернути пільгове оподаткуван-
ня сільського господарства. 
“Колись мало не в кожній сіль-
ській сім’ї було по дві-три ко-
рови.  Сьогодні ж і одної не-
має, бо селяни продають моло-
ко дешевше, ніж воду, на утри-
мання худоби їм просто не ви-
стачає грошей. Молочні моно-
полісти ставлять свої умови 
виробникам, які змушені про-
давати їм молоко за копійки, 
щоб воно взагалі не зіпсува-
лось. Тому з командою приве-
ли під Кабмін стадо корів і бід-
них доярок, щоб тут дізналися, 
звідки береться молоко”, — 
прокоментував акцію під стіна-
ми Кабінету міністрів Олег Ляш-
ко.

Радикали наполягають: уряд 
має зобов’язати оптовиків 
збільшити закупівельні ціни на 
молочну продукцію і притягти 
до відповідальності організато-
рів змови проти молочарів. 
Сьогодні країна виживає лише 
завдяки селу і не розуміти цьо-
го, — значить, бути ворогом 
України. 

Радикали вимагають 
збільшити закупівельну 

ціну на молоко

Радикали привели корів  
під стіни Верховної Ради України.

Оголошення ●

Тернопільське районне бюро технічної інвентаризації надає 
послуги з реєстрації речових прав на нерухоме майно (житлові та не-
житлові будівлі, земельні ділянки) в Тернопільській області. Звертати-
ся за адресою: м. Тернопіль, вул. Д. Нечая, 27. Телефон: 23-50-02.

Керівникам управлінь, 
відділів райдержадміністрації, 

директорам підприємств, організацій, 
установ, фермерам, підприємцям, 

релігійним та громадським організаціям, 
сільським та селищним головам. 

ЗВЕРНЕННЯ
Шановні добродії!

Благодійність є найбільшим виявом гуманності. З наближенням 
Великодніх свят звертаємось до Вас об’єднати наші зусилля в пі-
клуванні про одиноких громадян похилого віку, на підтримку тих і 
допомогу тим, хто цього потребує. Закликаємо всіх жителів району 
напередодні Великодніх свят проявити доброту і любов до своїх 
односельців, благодійність і турботу. Просимо Вас не обминути 
жодної оселі найменш захищених, не просто співчувати, не просто 
бути добрим, а реально допомогти одиноким хворим людям, інва-
лідам, які потребують уваги.

Для надходження благодійних внесків відкрито спеціальний раху-
нок в УДКCУ у Тернопільському районі: р/р 31550301152079, МФО 
838012, код 25345349, отримувач: територіальний центр соціально-
го обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського 
району, благодійні пожертвування. 

Голова Тернопільської районної державної адміністрації  
О. І. ПОХИЛИЙ. 

Голова Тернопільської районної ради  
А. В. ГАЛАЙКО.
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Вітаємо! ●
Щиро вітаємо з 

30-річчям помічни-
ка вихователя ди-
тячого садка “Світ 
малечі” с. Ігровиця 
Оксану Яросла-
вівну ТИМОФІЙ-
ЧУК.

Хай життя квітує, 

як калина в лузі, 

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою — колектив дитячого 
садка “Світ малечі” с. Ігровиця.

Вітаємо з днем народження 
вчителя початкових класів Миро-
любівської ЗОШ І ст.-ДНЗ Маріан-
ну Зеновіївну МАКАР. 

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою – колектив 
Миролюбівської ЗОШ І ст.-

ДНЗ.

Щиросердечно вітаємо з 60-
річчям найріднішого чоловіка, бать-
ка,  дідуся Зеновія Богдановича 
ГУКА з с. Мишковичі Тернопіль-
ського району. 

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 – дружина Марія, 
дочка Маріанна, зять Роман, 

внучка Неля, син Іван з сім’єю. 

Вітаємо з 55-річчям члена ви-
конкому Великоглибочецької сіль-
ської ради Ярослава Степанови-
ча ПАЩАКА.

Від Бога — здоров’я, від людей — шани,

В серці — спокою, життєвої відваги, 

Робити добро і вершин досягати,

Сяяти красою, мов квіти весни,

У долі — багатства, достатку, добра

На многії і благії літа!

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з днем народження  
депутата Великоберезовицької  
селищної ради Ірину Володими-
рівну ВАВРИНЮК, рахівника  
селищної ради Наталію Микола-
ївну КАЛИНКУ.

Прийміть у цей день вітання найкращі,

Бажаємо здоров’я, любові і щастя,

Щоб лихо й тривоги Вас обминали,

Зозуля сто років життя накувала.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, депутатський корпус, 
виконком. 

Вітаємо з днем народження 
стоматолога ТРТМО Володи-
мира Ігоровича БОЙКА, уро-
лога Степана Петровича  
ДУЖИКА, лікарів загальної 
практики-сімейної медицини 
Оресту Миколаївну КОРО-
ЛЮК, Володимира Євгенови-
ча МАЦЕЛЮХА, лікаря меди-
цини невідкладних станів Гали-
ну Степанівну ЗАКІТНЮК, 
фельдшера невідкладної ме-
дичної допомоги Надію  
Михайлівну ГРЕХ, лікарів УЗД 
Ярослава Володимировича 
БЕРЕСЬКОГО, Олега Володи-
мировича ТХОРИКА, медсес-
тер Лесю Зиновіївну ЗЕНЕ-
ВИЧ, Людмилу Омелянівну 
СВИРИДУ, Наталію Степанів-
ну МОТИКУ, молодших мед-
сестер Світлану Василівну  
КІЗИМУ, Галину Михайлівну 
СПІВАК, медсестру Великобе-
резовицької АЗПСМ Наталію 
Іванівну БЕЛЗЕЦЬКУ, завіду-
ючу ФАПом с. Романівка Уляну 
Яківну ЦІДИЛО.

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.

Щиро вітаємо з 60-річчям 
хресну маму Марію Богданівну 
ЛАЗУТУ з с. Мишковичі Терно-
пільського району. 

З роси, з води на добру сотню літ

Людського щастя, благ земних рікою,

Здоров’я зичимо міцного, як граніт,

Й удача не ішла щоб стороною.

Щоб радість лиш приносило життя,

Щоби цвіли й буяли почуття,

Аби здійснились заповітні мрії

Й перетворились у реальність всі надії.

З повагою – похресниця 
Маріанна з сім’єю.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з ювілеєм соціально-
го робітника с. Малий Ходачків 
Галину  Омелянівну ІЛИК, з 
днем народження соціального 
робітника с. Драганівка Ольгу 
Іванівну ПІГОВСЬКУ, з днем на-
родження соціального працівни-
ка Марію Михайлівну БИРДУ.

Бажаємо здоров’я міцного,

Щастя без краю,

Усього 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.

Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

Фото автора.

12 квітня цього року 
відбулося третє пле-
нарне засідання тре-
тьої сесії Тернопіль-
ської районної ради 
сьомого скликання, 
яке провів голова Тер-
нопільської районної 
ради Андрій Галайко. 
У роботі сесії взяли 
участь голова Терно-
пільської райдержад-
міністрації Олександр 
Похилий, заступник 
голови Тернопільської 
обласної ради Любо-
мир Крупа, депутат 
Тернопільської об-
ласної ради Володи-
мир Лісовський, пра-
цівники Тернопіль-
ського районного  
територіального медичного 
об’єднання, сільські і  
селищні голови, громадські 
активісти. 

На порядку денному було 
19 питань. Депутати затвердили 
регламент Тернопільської район-
ної ради, згідно з яким рішення 
приймаються поіменним голосу-
ванням. Сесія дала згоду на пере-
дачу коштів у вигляді міжбюджет-
ного трансферту районному бю-
джету з Почапинського сільського 
бюджету в сумі 16 тисяч гривень, із 
Миролюбівського сільського бю-
джету в сумі 7,6 тисячі гривень, із 
Смиковецького сільського бюдже-
ту в сумі 10 тисяч гривень для по-
кращення харчування дітей в до-
шкільних навчальних закладах, 
618,7 тисячі гривень субвенцій з 
Великогаївського сільського бю-
джету для фінансування закладів 
медицини Великогаївської 
об’єднаної територіальної грома-
ди.  

На сесії внесено зміни до ра-
йонного бюджету на 2016 рік. За 
інформацією заступника начальни-
ка фінансового управління Терно-
пільської РДА Ольги Казимирів, 
обсяг загального фонду районного 
бюджету збільшено на 702,3 тисячі 
гривень, які буде спрямовано від-
ділу освіти Тернопільської РДА 
(33,6 тисячі гривень) і Тернопіль-
ському районному територіально-
му медичному об’єднанню (668,7 
тисячі гривень). Видатки спеціаль-
ного фонду районного бюджету 
збільшено на 1 мільйон 714 тисяч 
800 гривень за рахунок освітньої 
субвенції. Вільний залишок коштів 
становить 2 мільйони 296 тисяч 
400 гривень. 173 тисячі гривень 
цієї суми спрямовується органам 
місцевого самоврядування, 1 міль-
йон 699 тисяч гривень — відділу 
освіти, 120,6 тисячі гривень — Тер-
нопільському територіальному ме-
дичному об’єднанню, 66,8 тисячі 
гривень — відділу культури, управ-
лінню соціального захисту насе-

лення РДА — 32 тисячі гривень, 
205 тисяч гривень — на реалізацію 
районних програм.

Депутати заслухали звіт про ро-
боту комунального закладу Терно-
пільської районної ради Тернопіль-
ського районного територіального 
медичного об’єднання за період з 
2013 року по перший квартал цьо-
го року. Доповідаючи з цього пи-
тання, в. о. головного лікаря ТРТМО 
Ігор Войтович зазначив, що сьо-
годні в територіальному медично-
му об’єднанні працюють 164 лікарі 
та 361 працівник середнього ме-
дичного персоналу, які обслугову-
ють близько 70 тисяч мешканців 
Тернопільського району. Централь-
на районна поліклініка проводить 
клініко-діагностичний прийом, кон-
сультацію, обстеження, реабіліта-
цію хворих по 29 спеціалізаціях. 
Окрім цього, амбулаторно-клінічне 
обслуговування населення прово-
диться поліклінікою дільничної лі-
карні та амбулаторіями загальної 
практики сімейної медицини. В 
лікувально-профілактичних закла-
дах Тернопільського району функ-
ціонують 215 стаціонарних ліжок 
(32,4 на 10 тисяч населення). За 
результатами експертної оцінки, 
ТРТМО має вищу акредитаційну 
категорію, приміщення відповіда-
ють усім санітарним вимогам.

Дискусію викликала інформація 
заступника голови Тернопільської 
районної ради Миколи Михальчи-
шина про результати виїзду членів 
постійної депутатської комісії з пи-
тань охорони здоров’я в медичні 
заклади району з метою аналізу 
ефективності використання бю-
джетних коштів. Депутат Терно-
пільської районної ради від партії 
“Об’єднання “Самопоміч” Ірина 
Крупа зазначила, що медична га-
лузь Тернопільського району по-
требує реформування. Депутат 
Тернопільської обласної ради, за-
відуючий хірургічним відділенням 
ТРТМО Володимир Лісовський під-
креслив, що через недостатнє фі-
нансування комунальних закладів 
охорони здоров’я далеко не за-

вжди є можливість безкоштовно 
надавати медичні послуги, а пере-
лік платних послуг затверджений 
відповідною постановою Кабінету 
Міністрів. Голова фракції Ради-
кальної партії Олега Ляшка в ра-
йонній раді Арсен Чудик наголо-
сив, що якби медична реформа в 
державі відбувалася правильно, 
питання про труднощі для людей в 
отриманні медичних послуг, а для 
медиків — у наданні медичних по-
слуг не виникало б. Окрім того, 
дорожнеча ліків не дає змоги лю-
дям вчасно та в повному обсязі 
подбати про своє здоров’я. Про-
позиція постійної депутатської ко-
місії з питань охорони здоров’я 
про визнання роботи ТРТМО недо-
статньою не набрала необхідної 
кількості голосів депутатів. 

Депутати дали згоду на прове-
дення геологорозвідувальних ро-
біт для отримання спеціального 
дозволу на користування надрами 
з метою геологічного вивчення 
покладів пісків на території Байко-
вецької об’єднаної територіальної 
громади, підтримали рішення зе-
мельної комісії Тернопільської ра-
йонної ради щодо затвердження 
нормативної грошової оцінки зе-
мельних ділянок. Сесія затверди-
ла районну комплексну програму 
енергоефективності та енергозбе-
реження на 2016-2019 роки, про-
граму розвитку архівної справи на 
2016-2020 роки, програму розви-
тку агропромислового комплексу 
Тернопільського району на 2016-
2020 роки, внесла зміни у склад 
комісії з питань поновлення прав 
реабілітованих, зміни до рішення 
районної ради “Про обрання голів 
постійних комісій Тернопільської 
районної ради” від 11 грудня 2015 
року №08 та додатку рішення ра-
йонної ради “Про президію Терно-
пільської районної ради” від 
11 грудня 2015 року №10. Затвер-
джено розпорядження голови 
Тернопільської районної ради що-
до надання матеріальної допомо-
ги громадянам Тернопільського 
району.

ІІІ сесія Тернопільської 
районної ради

Сесія ●

Під час пленарного 
засідання сесії 

Тернопільської районної 
ради VII скликання 

12 квітня 2016 року.

Призначення ●

14 квітня Верховна Рада прийняла пакетну постанову про прийнят-
тя відставки прем’єра Арсенія Яценюка та призначення головою уря-
ду спікера Ради Володимира Гройсмана. За це проголосували 257 
депутатів, проти – 50 депутатів. Також цей документ скасував поста-
нову Верховної Ради від 16 лютого про визнання роботи уряду Яце-
нюка незадовільною. Як відомо, скасування такої постанови про не-
задовільну роботу уряду була однією з умов участі “Народного фрон-
ту” в новій коаліції з БПП.

Володимир Гройсман — 
прем’єр-міністр України

Під час сесії (зліва направо): голова Тернопільської райдержадміністрації 
Олександр Похилий, голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, 

заступник голови Тернопільської районної ради Микола Михальчишин.



Програма телепередачП’ятниця, 15 квітня 2016 року

18 квітня
Понеділок 

19 квітня
вівторок

20 квітня
середа

21 квітня
Четвер

22 квітня
П’ятниця

23 квітня
субота

24 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
06.55, 07.25, 08.20, 09.40, 18.00, 22.50,
         23.20 Погода
07.30 Ера будiвництва
07.35 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 “Сiон на рiчцi Шпреє”
10.35 Д/с “Вiзит до Кореї”
11.50 Чоловiчий клуб. Спорт
13.35 Казки Лiрника Сашка
13.45 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
14.55 Х/ф “Нескорений”
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: “Телевiзiйна Служба Новин”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-9”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
        з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “ЧистоNEWS-2016”
21.00 Т/с “Останнiй москаль-2”
22.00 “Грошi”
23.30 “Мiнкульт”

інтер
06.10, 11.50, 12.25 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 “Жiноча iнтуїцiя” (1)
13.10 “Судовi справи”
14.20 “Сiмейний суд”
15.20 “Чекай на мене”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Гречанка” (1)
23.45 Т/с “Дурна кров” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 Оголошення. 
           Бюро знахiдок
07.35, 18.45 Мiська рада iнформує
07.40 “Євромакс”
08.10 Вiкно в Америку
08.30  “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Про нас”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Європа у фокусi
12.40 “Слiдства. Інфо”
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Якi ж ми були молодi”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.00 “Екологiчно чисте життя”
17.30 “Гал-клiп”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Єдина країна
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.40 Дiм книги
21.30 “Погляд зблизька”
22.35 Х/ф “Демократичний терорист” (2)

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi новини
06.40 Факти тижня
08.35 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.10 Труба мiстера Сосиски
11.10 Без гальм
11.45 М i Ж
12.05, 13.10 Дивитись усiм!
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Х/ф “Суперфорсаж!” (2)
16.45 Х/ф “Загублений свiт” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Патрульнi. Цiлодобово
21.25 Т/с “На трьох-2” (2)
22.20 Свобода слова

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Зiркове життя”
09.35 Х/ф “Дочка” (2)
11.15 Х/ф “Службовий роман” (1)
14.20 “Битва екстрасенсiв”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
22.35 “Детектор брехнi-9”
00.00 “Один за всiх”

новий канал
07.17 Т/с “Друзi”
10.05 Х/ф “Керування гнiвом” (2)
12.10 Х/ф “DOA: Живим або мертвим” (2)
14.00 Хто зверху?
18.00 Абзац!
19.00 Дешево i сердито
20.10 Ревiзор
23.15 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 “Якось у казцi” (1)
11.50 Т/с “Усi жiнки - вiдьми” (1)
14.10 Любов онлайн
15.10, 21.00 Країна У
16.45 Казки У
17.45 Вiталька
20.00 Одного разу в Одесi
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. 
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Назбиране”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “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. Inglish Club”
18.30 “Не перший погляд”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Урок... для батькiв”
20.00 “Легенди Запорiжжя”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктивi ТТБ”
21.30 “Нотатки на глобусi”
21.45 “Вони прославили наш край”
22.30 “Чаc країни”

трк “украЇна”
05.50 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 “Занадто гарна дружина”
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Вiкно життя”
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “12 мавп” (2)

к1
05.10 “Рецепти щастя”
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 “Весiльний розгром” (2)
23.50 Х/ф “Побачення наослiп” (2)

“нтн”
06.05 Т/с “Мертвий. Живий. Небезпечний” (2)
10.15 “Кримiнальнi справи”
11.05, 17.25 Т/с “Детективи” (2)
12.10 Х/ф “День залежностi” (2)
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 “Код 100” (3)
00.40 Т/с “Полiцiя Маямi” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.50, 08.25 Смакота
06.25, 00.20 Телемагазин
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 07.25, 08.20, 09.05, 10.35, 18.00,
          22.55, 23.20 Погода
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 “Боротьба албанських жiнок 
        за майбутнє”
11.00 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
11.30 Д/ф “Амнiстiя” iз циклу 
        “Слiдами революцiї”
12.30 Prime time з Мирославою Гонгадзе
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
16.15 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
00.55 На слуху

канал “1+1”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
          з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
         23.15 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-9”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
          з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “ЧистоNEWS-2016”
21.00 Т/с “Останнiй москаль-2”
22.00 “На ножах-2”
00.00 Х/ф “Як вийти замiж за мiльйонера-2”

інтер
06.10, 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 “Судовi справи”
14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Судіть самі”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
23.45 Т/с “Дурна кров” (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, 22.30 Оголошення. 
          Бюро знахiдок
07.35 “Погляд зблизька”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Музичнi делiкатеси”
12.40 “Рекламна кухня”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “1200”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Межа правди
21.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
22.35 Х/ф “Мовчи в ганчiрочку” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10 Антизомбi
12.05, 13.20 Т/с “Вiддiл 44” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф “Корупцiонер” (2)
16.10, 22.20 Т/с “На трьох” (2)
17.20, 21.25 Т/с “На трьох-2” (2)
18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
23.20 Х/ф “V” означає вендета” (2)

стб
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
09.00 “Битва екстрасенсiв-13”
11.05 «МастерШеф-2»
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”
00.05 “Один за всiх”

новий канал
07.15 Т/с “Друзi”
10.00, 22.00 Київ вдень i вночi
11.00 Стажисти
12.10 Т/с “Щасливi разом”
17.00, 19.00, 20.00 Вiд пацанки до панянки
23.00 Х/ф “Темний свiт: Рiвновага” (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 “Якось у казцi” (1)
11.50 Т/с “Усi жiнки - вiдьми” (1)
14.10 Любов онлайн
15.10, 21.00 Країна У
16.45, 20.00 Одного разу в Одесi
17.45 Вiталька
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
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “В об’єктивi ТТБ”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Нотатки на глобусi”
11.45 “Вони прославили наш край”
14.00 “Лесь Курбас. Дорога до слави”
14.30 “Легенди Запорiжжя”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Вiнтаж”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 Д/ф “Юрiй Рибчинський. Музика слiв”
17.45 “Mortimer. Inglish Club”
18.30 “Крiзь призму часу”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “Будьте здоровi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Напам’ять”
21.30 “Європа очима українця”
22.30 “Час країни”

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

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOPSHOP”
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”
05.15 Х/ф “Балада про доблесного
           лицаря Айвенго” (1)
07.00 Х/ф “Ти — менi, я — тобi” (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 “Код 100” (3)
00.45 Т/с “Полiцiя Маямi” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини
06.10, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.50, 08.25 Смакота
06.25 Телемагазин
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 07.25, 08.20, 09.05, 14.55, 18.00,
         22.55, 23.20 Погода
07.30 Ера будiвництва
07.35 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.00 ДебатиPRO
11.35 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
15.00 Х/ф “Атентат. Осiннє 
         вбивство в Мюнхенi”
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
22.50 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
        23.15 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
           з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-9”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
        з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “ЧистоNEWS-2016”
21.00 Т/с “Останнiй москаль-2”
22.00 “Мiняю жiнку-11”
00.00 Х/ф “Як вийти замiж за мiльйонера- 2”

інтер
06.10, 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 “Судовi справи”
14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Судіть самі”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
23.45 Т/с “Дурна кров” (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, 22.35 Оголошення.
       Бюро знахiдок
07.35 Межа правди
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 “Гал-клiп”
12.35 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
13.00 Концерт Фiла Коллiнза
14.00 Х/ф “Живий”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Соло”
21.30 “Музичнi делiкатеси”
22.40 Х/ф “Зло” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.50 Антизомбi
11.45 Т/с “Вiддiл 44” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф “V” означає вендета” (2)
16.10, 22.20 Т/с “На трьох” (2)
17.20, 21.25 Т/с “На трьох-2” (2)
18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф “Максимальний ризик” (2)

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.40 “Зiркове життя”
10.35 “Битва екстрасенсiв 13”
12.40 «МастерШеф-3»
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “МастерШеф Дiти-5”
00.50 “Один за всiх”

новий канал
06.00 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.17 Т/с “Друзi”
10.00, 22.00 Київ вдень i вночi
11.00 Стажисти
12.25 Т/с “Саша-Таня” (2)
16.50, 19.00, 19.55 Хто зверху?
23.00 Х/ф “Крокодил Дандi” (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 “Якось у казцi” (1)
11.50 Т/с “Усi жiнки - вiдьми” (1)
14.10 Любов онлайн
15.10, 21.00 Країна У
16.45, 20.00 Одного разу в Одесi
17.45 Вiталька
22.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Дива цивiлiзацiї”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55,
         18.13 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Крiзь призму часу”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Напам’ять”
11.30 “Європа очима українця”
14.00 “Будьте здоровi”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15, 21.00 “Тема дня”
15.30 “Час змiн”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Дiловий ритм”
17.30 “ПрофStyle”
17.45 “Mortimer. Inglish Club”
18.30 “Не перший погляд”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Надiя є”
21.30 “Контрасти”
21.45 “Зроблено в Європi”
22.30 “Час країни”

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

к1
05.10 “Рецепти щастя”
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”
05.05 Х/ф “Дике поле” (1)
07.10 Х/ф “Людина в зеленому кiмоно” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.50, 17.25 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 “Копи-новобранцi” (2)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
23.45 Т/с “Код 100” (3)
00.45 Т/с “Полiцiя Маямi” (2)

ут 1
06.00 Свiт православ’я
06.30, 07.30, 08.00, 09.00, 10.05, 15.45, 
         20.40, 23.10 Погода
06.35 Крок до зiрок
07.40 Золотий гусак
08.05 Свiт on line
08.20 Смакота
08.45 Авто перевiрено
09.10 Путiвник прочанина
09.20 Гра долi
09.50 Мистецькi iсторiї
10.20 Спогади
10.50 Твiй дiм
11.25 Х/ф “Нескорений”
13.35 Театральнi сезони. Спецвипуск
14.25 Фольк-music
15.55 Баскетбол. Чемпiонат України.
         Матч за третє мiсце
17.50 Дорога до Рiо-2016
18.25 Чоловiчий клуб. Спорт
19.45 Д/ф “Будiвництво автостради на Алясцi”
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
22.40 Iсторiя музики з Бобом Россом ч.1
22.55 Програма передач
23.00 Паспорт.Ua
23.15 День Янгола

канал “1+1”
06.10 “Однокласники”
07.05 “Українськi сенсацiї”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.40  Мультфiльм “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00 “Свiт навиворiт-5: Iндонезiя”
12.30, 13.50 “Свiт навиворiт-6”
14.45 “На ножах-2”
16.00 “Чотири весiлля-4”
17.10 Х/ф “Операцiя “Валькiрiя”
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 “Голос країни-6”
23.15 “Свiтське життя”
00.15 Д/ф “Голлiвуд над Днiпром. 
        Сни з Атлантиди”

інтер
05.40 “Подробицi”
06.10 “Великий бокс. Бiй за участю 
         Д. Беринчика i О. Малиновського”
08.10 “уДачний проект”
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-2” (1)
15.25 “Концерт Олега Винника”
18.00, 21.30 Т/с “Дурна кров” (2)
20.00 “Подробицi тижня”
22.30 Д/ф “Володимир Висоцький  
         i Марина Владi. Останнiй поцiлунок”
23.35 Х/ф “Двiчi в одну рiку” (2)

TV-4
06.00 Х/ф “Живiть у радостi”
07.30, 15.30, 17.40, 20.45 “Про нас”
07.45, 09.50 Ранковий фiтнес
08.00 Європа у фокусi
08.30, 11.55, 15.50, 19.35, 22.00 Оголошення.
          Бюро знахiдок
08.35, 15.55, 22.05 Тернопiльська погода
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радостi життя
09.30 “Справжня цiна”
10.15 Пр’яма трансляцiя святої лiтургiї з архіка-
тедрального собору УГКЦ м. Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 Х/ф “Молодший пiлот”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Сiльський календар”
14.30 Межа правди
16.00 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
16.30 “Слiдства. Iнфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.20 “Слiд”
18.00 Нашi вiтання
19.00, 00.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.30, 00.30 Мiська рада iнформує
19.40 Хiт-парад
21.00 “Гал-клiп”
21.30 Єдина країна
22.10 Х/ф “Загублений свiт” (2)
23.45 Час-тайм

ICTV
06.40 Факти
07.10 М/с “Скубi-Ду”
08.05 Зiрка YouTube
09.10 Дивитись усiм!
10.05 Без гальм
10.40 М i Ж
11.05 Труба мiстера Сосиски
12.00 Перший раз за кордоном
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф “Аполло 13” (2)
15.55 Х/ф “Код Да Вiнчi” (2)
18.45 Факти тижня
20.20 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України
20.30 Х/ф “Ангели i демони”
23.10 Х/ф “Вигнанець”

стб
06.00 “Все буде добре!”
07.55 “Холостяк-6”
09.00 “Все буде смачно!”
10.35 “Караоке на майданi”
11.35 “Україна має талант! Дiти”
15.00, 23.10 “Я соромлюсь свого тiла-3”
17.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
19.00 “Битва екстрасенсiв”
20.40 “Один за всiх”
21.55 “Детектор брехні—9”

новий канал
07.02 Т/с “Пригоди Мерлiна”
12.30 Х/ф “Людина-павук: Ворог у вiдбиттi”
15.30 Х/ф “Новий людина-павук” (2)
17.50 Х/ф “Повернення супермена” (2)
21.00 Х/ф “Ультра американцi” (2)
22.50 Х/ф “Роллербол” (3)
00.50 Х/ф “Суддя Дредд” (3)

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти 
           черепашки нiндзя” (1)
06.20, 09.40 М/с “Дора-мандрiвниця” (1)
07.15 М/с “Машинi казки” (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 “Маша i Ведмiдь” (1)
12.45 М/ф “Клуб Вiнкс. Чарiвна пригода” (1)
14.35 Країна У
23.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.26, 17.55, 20.58, 22.56 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Учнiвський щоденник”
11.30 “Думки вголос”
11.45, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
11.50 “У пошуках легенд”
14.00 “Поклик таланту”
15.30 “Азбука смаку”
15.50 “Mortimer. Inglish Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Як це?”
17.20 “7 природних чудес України”
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 “Гуцулка Ксеня”

трк “украЇна”
07.00 Подiї
07.50 Агенти справедливостi
08.50 Т/с “Другий шанс” (2)
12.40 Т/с “Чорна квiтка” (2)
16.20, 20.00 Т/с “А снiг кружляє...” (2)
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
21.10 Т/с “Життя розсудить”
01.00 Х/ф “Шлях до серця чоловiка” (2)

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.30 Х/ф “Джек та бобове стебло” (1)
11.20 Х/ф “Вчитель року” (1)
13.25 “Орел i Решка”
17.15 “Орел i Решка. На краю свiту”
18.15 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
19.10 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Наречена з того свiту” (2)
22.50 “КВН”

“нтн”
05.50 Х/ф “Очiкування полковника
          Шалигiна” (1)
07.20 Х/ф “Чорна стрiла” (1)
09.00 Т/с “Агентство НЛС” (2)
12.30 “Розсмiши комiка”
14.15 Х/ф “Кримiнальний талант” (1)
17.00 Т/с “Детективи” (2)
19.00 Т/с “Бухта страху” (2)
22.40 Х/ф “Таємницi Пiттсбурга” (3)
00.30 Х/ф “Вiдкрите море: новi жертви” (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
06.55, 07.25, 08.20, 09.05, 11.00, 18.00, 
         22.55, 23.20 Погода
07.30 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20, 18.50 Про головне
10.05 Д/ф “Пiсля великої повенi”
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
16.25 Свiтло
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.15 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
22.50 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
      23.15 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
          з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30 “Мiняю жiнку-9”
10.50, 12.20 “Мiняю жiнку”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
        з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “ЧистоNEWS-2016”
21.00 Т/с “Останнiй москаль-2”
22.00, 23.30 “Право на владу-2016”
00.30 Х/ф “Афера по-американськи”

інтер
06.10, 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 “Судовi справи”
14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Судіть самі”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
23.45 Т/с “Дурна кров” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 Оголошення.
         Бюро знахiдок
07.35 “Соло”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Формула здоров’я”
13.00 Концерт Фiла Коллiнза
14.00 Х/ф “Великий дуб”
17.30 “Музичнi делiкатеси”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Слiдства. Iнфо”
20.30 Європа у фокусi
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.35 Х/ф “Один божевiльний день” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10 Антизомбi
12.15, 13.10 Т/с “Вiддiл 44” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Х/ф “Максимальний ризик” (2)
16.10, 22.20 Т/с “На трьох” (2)
17.20, 21.25 Т/с “На трьох-2” (2)
18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
23.20 Х/ф “У пеклi” (2)

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.40 “Зiркове життя”
10.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”
13.20 «МастерШеф-3»
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Я соромлюсь свого тіла—3”
00.10 “Один за всiх”

новий канал
06.00, 07.20 Kids Time
06.02 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.22 Т/с “Друзi”
10.05, 22.00 Київ вдень i вночi
11.05 Стажисти
12.30 Т/с “Щасливi разом”
17.45, 19.00, 20.10 Суперiнтуїцiя
23.00 Х/ф “Крокодил Дандi-2” (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 “Якось у казцi” (1)
11.50 Т/с “Усi жiнки - вiдьми” (1)
14.10 Любов онлайн
15.10, 21.00 Країна У
16.45, 20.00 Одного разу в Одесi
17.45 Вiталька
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
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Надiя є”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Контрасти”
11.45 “Зроблено в Європi”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Фабрика iдей”
15.30 “ПрофStyle”
15.50 “Mortimer. Inglish Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Козацька звитяга”
17.15 “Храми Подiлля”
17.35 Д/ф “ Персона грата. Iван Фундуклей”
18.30 “Акценти тижня”
19.30 “Що робити?”
20.25, 21.50 “Тернопiль сьогоднi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Армiя нескорених”
21.30 “Думки вголос”
22.30 “Час країни”

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

к1
05.10 “Рецепти щастя”
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”
05.10 Х/ф “Суворi кiлометри” (1)
06.50 Х/ф “Знайти та знешкодити” (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 “Код 100” (3)
00.45 Т/с “Полiцiя Маямi” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.50, 08.25 Смакота
06.25, 00.20 Телемагазин
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.55, 07.25, 08.20, 09.05, 18.00, 22.55,
             23.20 Погода
07.30 Ера будiвництва
07.35 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспортний сервiс
08.40, 23.50 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф “Рiза”
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
15.30 Вiра. Надiя. Любов
16.25 Гра долi
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.30 Д/ф “Нью-Йоркський 
           вокзал Гранд Сентрал”
20.30 План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
21.30 Новини. Спорт
21.50 Люструвати не можна залишити
22.10 Перша студiя
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
          19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
         з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.20 “Розсмiши комiка. Дiти”
22.15 “Свiтське життя”
23.15 Х/ф “Операцiя “Валькiрiя”

інтер
06.10, 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)
13.35 “Судовi справи”
14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Судіть самі”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.30 Х/ф “Кохати не можна забути” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 Оголошення. 
         Бюро знахiдок
07.35 “Слiдства. Iнфо”
08.00 Європа у фокусi
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40 “Рекламна кухня”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Дитячий будинок”
17.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.10 “Погляд зблизька”
20.40 “Слiд”
21.30 “Сад, город, квiтник”
22.35 Х/ф “Загублений в Сибiру” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10, 20.20 Антизомбi
12.45, 15.45 Факти. День
13.10 Т/с “Вiддiл 44” (2)
14.05 Х/ф “Встигнути за 30 хвилин” (2)
16.10 Т/с “На трьох” (2)
17.20 Т/с “На трьох-2” (2)
18.20 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
21.25 Дизель-шоу
23.15 Х/ф “Точка обстрiлу” (2)

стб
05.50, 18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
07.05 “Зiркове життя”
08.55 Х/ф “У Бога свої плани” (1)
10.50 Х/ф “П’ята група кровi” (1)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
20.00, 22.45 “Холостяк-6”

новий канал
06.00, 07.05 Kids Time
06.02 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.07 Т/с “Друзi”
09.55, 22.00 Київ вдень i вночi
10.55 Хто зверху?
13.00 Половинки
19.00 Аферисти в мережах
20.00 Х/ф “Джек — пiдкорювач велетнiв” (2)
23.00 Суперiнтуїцiя
00.50 Проект Любов

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць” (1)
11.00 Т/с “Якось у казцi” (1)
11.50 Т/с “Усi жiнки - вiдьми” (1)
14.10 Любов онлайн
15.10 Країна У
16.45 Одного разу в Одесi
17.45 Вiталька
18.25 М/ф “Астробой” (1)
20.00 Х/ф “Пригоди Паддiнгтона” (1)
21.50 Х/ф “Джордж iз джунглiв—2” (1)
23.20 Х/ф “Загадки Сфiнкса” (2)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Подорож гурмана”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 18.13 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Козацька звитяга”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Думки вголос”
11.30 “Армiя нескорених”
11.45 “Храми Подiлля”
14.00 “Що робити?”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Тема дня”
15.30 “Хочу бути...”
15.50 “Mortimer. Inglish Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 Д/ф “Не хочу згадувати”
17.40 “Український музей декоративного 
           мистецтва”
18.30 “Слiд”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Arte, viva!”
21.30 “Удосвiта”
22.30 “Час країни”

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

к1
05.10 “Рецепти щастя”
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”
05.35 Х/ф “I ти побачиш небо” (1)
06.50 Х/ф “Очiкування полковника Шалигiна” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.50, 17.25 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 “Копи-новобранцi” (2)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
23.45 Т/с “Код 100” (3)
00.45 Т/с “Полiцiя Маямi” (2)

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 22.50, 
        23.10 Погода
06.20 У просторi буття
07.10 АгроЕра. Пiдсумки
07.25 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак
09.15 Word on the street
09.40 Мистецький пульс Америки
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.00 Школа Мерi Поппiнс
11.15 Казки Лiрника Сашка
11.45 М/с “Казки Андерсена.
        Сучасне прочитання”
13.35 Концертна програма
         “Пiсня України” О.Злотник
15.50 Чоловiчий клуб
16.25 Д/с “Розкриття Америки”
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.30 Дорога до Рiо-2016
21.55 Переселенцi
22.20 Альтернативна музика
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону

канал “1+1”
06.05 “Свiтське життя”
07.05, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
        Служба Новин”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00 Т/с “Останнiй москаль-2”
14.10 “Голос країни-6”
16.40 “Вечiрнiй квартал”
18.30 “Розсмiши комiка-7”
20.15 “Українськi сенсацiї”
21.15 “Лiга смiху-2”
23.20 “Розсмiши комiка. Дiти”

інтер
06.10 “Чекай на мене”
08.30, 20.00 “Подробицi”
09.30 Х/ф “Дiвчина без адреси” (1)
11.20 Х/ф “Доярка з Хацапетiвки—2” (1)
15.00 Х/ф “Кохати не можна забути” (1)
17.00 Т/с “Дурна кров” (2)
20.30 “Концерт Олега Винника”
23.00 “Великий бокс. Бiй за участю 
       Д. Беринчика i О. Малиновського”
01.00 Х/ф “Сповiдь Дон Жуана”

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 “Живiть у радостi”
09.00 Час-Tайм
09.30 “Євромакс”
10.00 “Слiдства. Інфо”
10.30 Блага звiстка з Р. Реннером
11.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
11.55, 14.25, 16.55, 20.05 Тернопiльська 
         погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30, 00.30 Х/ф “Крихiтка Джиммi”
14.30 Мультфiльми
15.00 Х/ф “Молодший пiлот”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
18.00 Нашi вiтання
19.00 Єдина країна
19.30 “Музичнi делiкатеси”
20.10 “Соло”
21.00 “Музика крiзь столiття”, В. А.Моцарт
22.10 Х/ф “Рука, що гойдає колиску” (2)
00.10 Час-Тайм

ICTV
06.10 Факти
06.40 М/с “Скубi-Ду”
07.20 М/ф “Зiрка Лаури i казковий монстр”
08.30 Х/ф “Встигнути за 30 хвилин” (2)
10.05, 16.50 Лабiринт. Мiстика поруч
11.05 Секретний фронт
12.00 Антизомбi
12.45 Факти. День
13.10 Громадянська оборона
14.10 Iнсайдер
15.05 Х/ф “Точка обстрiлу” (2)
17.45 Перший раз за кордоном
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф “Код Да Вiнчi” (2)
22.55 Х/ф “Аполло 13” (2)

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
09.55, 21.25, 23.10 Т/с “Коли ми 
           вдома” (1)
12.05 “Холостяк-6”
14.50 “МастерШеф Дiти-5”
19.00 “Україна має талант! Дiти”
22.15 “Україна має талант! Д
         iти. Пiдсумки голосування”
00.40 “Слiдство ведуть
          екстрасенси”

новий канал
07.05 Дешево i сердито
08.15 Ревiзор
11.20 Страстi за ревiзором
14.00 Вiд пацанки до панянки
16.00 Х/ф “Все або нiчого” (2)
18.10 Х/ф “Людина-павук: 
        Ворог у вiдбиттi”
21.00 Х/ф “Новий людина-павук” (2)
23.25 Х/ф “Суддя Дредд” (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/ф “Клуб Вiнкс. 
         Чарiвна пригода” (1)
13.10 Т/с “Таємничий острiв” (1)
16.30 М/ф “Астробой” (1)
18.10 Х/ф “Пригоди Паддiнгтона” (1)
20.00 Х/ф “Джордж iз джунглiв—2” (1)
22.00 Х/ф “Цiлитель. Учень Авiценни” (2)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Arte, viva!”
10.30 “Хочу бути...”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Моя колиска”
11.30 “Захисник Вiтчизни-рятувальник”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Гуморинка 
         на хвилинку”
15.00 “Абетка здоров’я”
15.30 “Слiд”
15.50 “Mortimer. Inglish Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Словами малечi 
           про цiкавi речi”
17.15 “Музеями Тернопiлля”
17.30 “Свiтлиця”
18.00 “Учнiвський щоденник”
18.30 “У пошуках легенд”
18.40 “Думки вголос”
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.26, 21.26 Погода. Реклама
19.30 “На вiдстанi душi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “Азбука смаку”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.30 “Поклик таланту”

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10 Зоряний шлях
09.00 Кулiнарна Академiя 
          Олексiя Суханова
10.00 Вiдверто з Машею 
         Єфросинiною
11.00 Х/ф “Чужi дiти”
12.50, 15.20 Т/с “Життя розсудить”
17.00, 19.40 Т/с “Чорну квiтку” (2)
21.30 Т/с “Другий шанс “ (2)
02.00 Т/с “C.S.I.. 
          Мiсце злочину Маямi” (2)

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.00 Х/ф “Володарi шторму” (1)
11.30 Х/ф “Джек та бобове стебло” (1)
13.20 Х/ф “Вчитель року” (1)
15.25 “Розсмiши комiка”
17.10 “Орел i Решка”
21.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
22.00 “Орел i Решка. На краю свiту”
23.00 Х/ф “Принцеса спецiй” (1)

“нтн”
05.50 “Правда життя. Професiї”
06.30 Х/ф “Вигiдний контракт” (1)
11.30 “Речовий доказ”
13.50 Т/с “Детективи” (2)
16.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
19.00 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Двоє” (2)
21.10 Х/ф “Голодний 
          кролик атакує” (2)
23.00 “Чоловiчий журнал”
23.55 Х/ф “Клятва” (2)
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Позиція  ●

Чи бути позачерговим парламент-
ським виборам в Україні у 2016 році? 
На що вони можуть вплинути? Що 
слід робити сьогодні? Відповіді на ці 
запитання –  в коментарях представ-
ників політичних сил, представлених 
у Тернопільській районній раді сьомо-
го скликання.

Ірина ЮРКО. 
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

В о л о д и м и р 
ДЗУДЗИЛО, голо-
ва районної орга-
нізації політичої 
партії “Блок Пе-
тра Порошенка 
“Солідарність”, 
голова постійної 
депутатської ко-
місії з питань 
с о ц і а л ь н о -
економічного роз-
витку, фінансів і 

бюджету, міжбюджетних трансфертів: 
“Сьогоднішня ситуація в Україні потребує не-
гайного вирішення. Зволікати з питанням 
оновлення уряду далі не можна. Як зазначив 
Президент України Петро Порошенко, оста-
точні зміни в Кабмін мають бути внесені про-
тягом кількох днів і зробити це повинна тільки 
коаліція. Ми живемо в парламентсько-
президентській державі, тож сформувати 
уряд не може ні особисто Президент, ні на-
віть будь-яка велика фракція у Верховній Ра-
ді, лише коаліційно. Ті, хто сьогодні виступає 
проти чинного прем’єр-міністра, повинні 
обов’язково брати участь у переговорах що-
до нового уряду. В іншому випадку їхні заяви 
є “дезертирством” з поля бою.

До можливості дострокових парламент-
ських виборів ставлюся негативно. Їх не по-
винно бути в час, коли в державі тривають 
воєнні дії. Недоцільно в такий період вико-
ристовувати чималі гроші (на парламент-
ських виборах 2014 р. витрати становили 980 
млн. грн.), які можна спрямувати на підтрим-
ку українського війська, допомогу учасникам 
АТО. На місцях кошти можна використати на 
не менш важливі першочергові справи. Для 
порівняння: минулоріч Тернопільська область 
отримала понад 100 млн. грн. із Державного 
фонду регіонального розвитку на важливі 
проекти. Лише в Тернопільському районі в 
рамках цього фінансування вдалося відре-
монтувати покрівлю Петриківського геріа-
тричного будинку, ввести в дію дитсадок у  
с. Ігровиця, осучаснити котельню в смт Вели-
кі Бірки, обладнати три пункти електромереж 
у с. Байківці. У 2016 р. фінансування перед-
бачається ще більшим”.

Арсен ЧУДИК, 
голова фракції 
“ Р а д и к а л ь н а  
партія Олега  
Ляшка” у Терно-
пільській районній 
раді: “Після Рево-
люції гідності Украї-
на насправді стала 
іншою. Люди спра-
ведливо вимагають 
змін, але справжніх. 
Вважаю, наразі в країні необхідні політична 
реформа з метою усунення дуалізму влади, 
судово-прокурорська реформа, яка полягає у 
звільненні всіх суддів і прокурорів та прозо-
рому обранні нових. Потрібна і радикальна 
зміна економічного курсу, спрямованого, на-
самперед, на відновлення національного ви-
робництва. Дуалізм влади може бути усуну-
тий шляхом змін до Конституції і побудови 
класичної парламентської моделі організації 
влади. Лише реальна влада в руках парла-
менту усуне корупційні фактори і забезпечить 
відділення влади від бізнесу. Зараз необхідно 
прийняти рішучі антикорупційні кроки: звіль-
нити голову Національного банку України 
Валерію Гонтарєву, яка несе  пряму відпові-
дальність за девальвацію національної валю-
ти, провести прозорий конкурс на посаду 
Генерального прокурора України, затвердити 
новий склад ЦВК, провести ротацію суддів 
Конституційного суду України. Зволікання з 
проведенням реформ приведе до спалаху 
вуличних протестів і проведення дострокових 
виборів до Верховної Ради. Необхідно при-
ймати новий закон про вибори на основі від-
критих списків та чіткого визначення проце-
дури імперативного мандата для всіх політич-
них сил, щоб не було так званих “тушок”. 
Лише за таких умов можна проводити дочас-

ні вибори”.  
В о л о д и м и р  

ПЕРІГ, голова 
фракції “Громад-
ський рух “Народ-
ний контроль” у 
Тернопільській ра-
йонній раді: “На 
мою думку, достро-
кові вибори до Вер-
ховної Ради України 
не дадуть продук-
тивного результату. 

Це може стати лише так званою рокіровкою, 
адже фактично обличчя влади не зміниться. 
Наразі не бачу в Україні нових лідерів. До то-
го ж, позачергові вибори обов’язково будуть 
дуже затратними для держави, яка й так зна-
ходиться у складній фінансовій ситуації. Що-
до необхідних кроків, на цьому етапі вбачаю 
за потрібне сформувати адекватний техно-
кратичний уряд, компетентний у своїй справі, 
– у цьому випадку цілком можливі позитивні 
зміни для країни. Зараз важко сказати, як 
зміниться склад уряду, але якщо у Президен-
та будуть всі важелі впливу, зокрема, 
Прем’єр-міністр від “Блоку Петра Порошенка 
“Солідарність”, у нього не буде права не по-
чати зміни, власне, для блага народу Украї-
ни. Інакше ризикує втратити довіру українців 
не лише до себе, а й до всієї своєї коман-
ди”.

Ю р і й  
МАЛЕЦЬКИЙ, го-
лова Тернопіль-
ської районної 
організації полі-
тичної партії ВО 
“Батьківщина”: 
“У результаті до-
строкових виборів 
до Верховної Ради 
України в парла-
мент можуть по-
трапити понад сто 
представник і в 
“Опозиц ійного 
блоку”. Тобто, моя позиція: позачергові ви-
бори нічого доброго країні не дадуть. Пози-
тивні зміни в Україні, вважаю, може принести 
призначення прем’єр-міністром України На-
талії Яресько – так від нас хоча б не відвер-
неться Європа та Америка. Серед інших за-
ходів для реального впливу на нинішню ситу-
ацію вбачаю третій Майдан. Вважаю, цього 
разу він відбувся б у дуже стислі строки.  
Однак, його результат мені прогнозувати 
страшно. Як казав Степан Бандера, “нації 
без крові не буває”, на жаль. Поки урядовці 
не відчують страху від розвитку подій на 
кшталт румунських, нічого не вийде. Як не 
прикро, така наша ментальність”.

Сергій ЧАПРАК, 
голова Тернопіль-
ської районної ор-
ганізації політичної 
партії “Громадян-
ська позиція”, Під-
г о р о д н я н с ь к и й 
сільський голова: 
“Дочасні вибори, 
все-таки, могли б 
стати виходом із ни-
нішньої політичної 
кризи в Україні. Ви-

бори – єдиний цивілізований метод суспіль-
ства впливати на розвиток країни. Але для 
якісних перевиборів потрібні кілька складо-
вих. По-перше, потрібно змінити виборчу 
систему. Суспільство не сприйме виборів до 
Верховної Ради за старим законодавством, а 
система “відкритих списків”, запропонована 
на місцевих виборах, не витримує жодної 
критики. По-друге, варто нарешті змінити 
склад ЦВК, оскільки досі виборчкомом керу-
ють кадри з часів Януковича. По-третє, сус-
пільству потрібно, нарешті, зробити висно-
вки, врахувати попередні помилки і переста-
ти наступати на старі граблі. Доки виборець 
голосуватиме за гасла, а не за конкретні 
справи, доки він продаватиметься “за греч-
ку”, нічого в цій країні не зміниться. “Жити 
по-новому” — красиве гасло, у яке так хо-
четься повірити, а жити по-чесному — це від-
повідальність, яку, на жаль, не кожен готовий 
на себе взяти. Потрібно також розуміти, що 
ситуацію в країні значною мірою розхитують 
політичні сили, які  прагнуть реваншу і нама-
гаються за будь-яку ціну потрапити до парла-
менту, або збільшити кількість своїх мандатів. 
Суттєво зростають шанси “регіоналів”, як це 
вже було після Помаранчевої революції. Са-
ме чвари між колишніми революціонерами 
дозволили тоді вже майже забутому Віктору 
Януковичу із тріумфом повернутися на полі-
тичну сцену, а в результаті – стати Президен-
том. Як останній тривожний дзвінок пролуна-
ли вибори міського голови Кривого Рогу. 
Втомлений від інфляції та війни український 
народ потребує миру, стабільності і еконо-
мічного зростання, однак марно сподіватися, 
що після чергових перевиборів та зміни об-
лич у владі почнуться зміни на краще. Зміни 
починаються з кожного з нас. Мусимо вчити-
ся бути відповідальними”.

Олександра 
ШУЛІГА, депутат 
Тернопільської 
районної ради 
від партії “Блок 
Петра Порошен-
ка “Солідар-
ність”: “Гадаю, 
позачергові вибо-
ри зараз не на ча-
сі. Оскільки, знову 
підуть значні ко-
шти, до того ж, не 

факт, що нові вибрані особи будуть кращими, 
ніж нинішні. Як на мене, діючий склад Верхо-
вної Ради України ще себе не проявив, треба 
дати йому можливість попрацювати ще бо-
дай рік. Неодноразово підтверджувався факт: 
коли в Україні відбуваються вибори, усі за-
ймаються піаром своїх політичних сил, а на-
сущні питання простих людей, власне вибор-
ців, залишаються осторонь. Діючому уряду 
слід наважитися зробити кроки назустріч на-
роду, зробити бодай щось, аби людям стало 
жити легше. Нинішнє переформатування 
уряду буде ефективним, якщо будуть змінені 
керівники всіх міністерств, а не частково”.

Богдан ЯЩИК, 
голова фракції 
“ О б ’ є д н а н н я 
“Самопоміч” у 
Тернопільській 
районній раді: 
“Дострокові пар-
ламентські вибори 
в Україні зараз не 
на часі, адже в 
країні війна. Не 
факт, що нові по-
літичні сили, які 
пройдуть до Вер-
ховної Ради, зможуть створити коаліцію. При 
владі мають бути авторитетні люди, професі-
онали, яким довірятимуть люди. Іноземні лі-
дери об’єднують свої країни. В нас, як у бай-
ці, — лебідь, рак та щука — кожен тягне у 
свою сторону. Невміння домовитися, йти на 
компроміс, дійти спільних висновків — осно-
вна проблема українського політичного бо-
монду. Потрібно формувати новий Кабінет 
Міністрів. Яценюк, розуміючи, що не виправ-
довує сподівань українців, мав би давно до-
бровільно покинути крісло прем’єра. Хоча 
позитивні моменти в його роботі є: зміцнення 
обороноздатності України, відновлення вій-
ськової служби за контрактом, упровадження 
децентралізації, реструктуризація боргу пе-
ред іноземними кредиторами. Завершення 
війни, відновлення економіки, стабільність 
фінансової системи — ключові фактори роз-
витку України”.

Ірина КРУПА, 
депутат Тернопіль-
ської районної ра-
ди від політичної 
партії “Об’єднання 
“Самопоміч”: “Вва-
жаю, що дострокові 
парламентські вибо-
ри в Україні зараз 
небезпечні, бо в 
парламент можуть 
пройти представни-
ки проросійських 

сил, які, на відміну від демократів, уміють до-
мовлятися та об’єднуватися. Криза в нашій 
державі системна, похідними від неї є криза 
економічна, політична, суспільна... Щоб це 
змінити, мусить народитися нове громадян-
ське суспільство. З цим у нас найбільша про-
блема. Ми хочемо змін і не хочемо змінюва-
тися самі. Боїмося начальника, новацій, ви-
пробувань, нових завдань... Будь-яка ідея 
наражається на агресивний спротив. Ніхто не 
хоче слухати ніяких аргументів: створення 
хоспісу в Плотичі — протест, будівництво 
сміттєпереробного заводу — протест, ре-
формування у сфері медицини, освіти — про-
тест. Ми хочемо, щоб в Україну вкладали 
гроші. Який інвестор до нас прийде, якщо ми 
звикли “вставляти палиці в колеса” всьому, 
що їде? В умовах децентралізації матимемо 
більше повноважень. Те, чи українці зможуть 
бути одностайними в прийнятті рішень, під-
тримувати та допомагати один одному в до-
сягненні спільної мети, великою мірою ви-
значатиме ситуацію в Україні”.

С т е п а н  
БОРОДАЙ, депутат 
Тернопільської ра-
йонної ради від Ра-
дикальної партії 
Олега Ляшка, го-
лова постійної де-
путатської комісії з 
питань розвитку 
української націо-
нальної освіти, 
культури, духо-
вності і ЗМІ: “На 
жаль, сьогодні в 
Україні нестабільна політична ситуація. За 
два роки після Революції Гідності українці не 
отримали змін, яких прагнуть. Вважаю, що 
дострокові парламентські вибори на руку на-
шому ворогу. Люди, які приходять творити 
державу, повинні працювати для народу, а не 
для себе. Оркестр буде грати злагоджено, 
якщо ним керуватиме вмілий диригент. Од-
нак заміни керівника недостатньо, потрібно 
змінювати систему. Новостворена коаліція 
має навчитися домовлятися. Як казали давні 
римляни, ibi victoria, ubi сoncordia — там пе-
ремога, де злагода. Потрібно шукати шляхи 
виходу з кризи, а не її причини. Безкарність 
породжує ворога змін — корупцію. Економіку 
можна підняти, якщо не на словах, а на ділі 
побороти корупцію. На це потрібні роки”. 

О л е к с а н д р  
ГАСІЛІН, депутат 
Тернопільської 
районної ради від 
політичної партії 
ВО “Батьківщи-
на”: “Перезаванта-
ження влади необ-
хідне. Є ризик, що 
після дострокових 
парламентських ви-
борів до влади мо-
жуть прийти замас-

ковані регіонали — Опозиційний блок. При 
владі мають бути розумні, чесні, ініціативні 
люди, незалежно від національності. На мою 
думку, хорошою кандидатурою на посаду 
прем’єр-міністра України є губернатор 
Одеської області Міхеіл Саакашвілі, який 
продемонстрував ефективність упроваджен-
ня реформ у період війни. Його харизма та 
ентузіазм вселяють надію. Прем’єру важливо 
сформувати команду однодумців, яка б зла-
годжено працювала на благо держави. Укра-
їна — локомотив, який рухається до Європи. 
Економіка — це потяг, який тягне вагони. 
Щоб локомотив рухався, потрібно відновити 
економіку. А ми лише пофарбували вагони 
в інший колір і хочемо їхати… Минулого 
тижня нідерландці показали на референдумі 
позицію щодо ратифікації угоди про асоціа-
цію України з ЄС, своє ставлення до україн-
ської влади, яка їсть бюджетні кошти вели-
кими порціями. Якщо ми хочемо бути по-
вноцінними членами Євросоюзу, мусимо 
докорінно змінювати в нашій державі коруп-
ційну систему”.

Ігор МИГДАЛЬ, 
депутат Терно-
пільської районної 
ради від політич-
ної партії “Грома-
дянська позиція”, 
голова постійної 
депутатської ко-
місії з питань охо-
рони здоров’я, 
сім’ї, материнства 
і дитинства, ту-
ризму, фізкульту-
ри і спорту: “Склад 

Кабінету Міністрів потрібно реально змінюва-
ти, а не переставляти фігури на шахівниці. 
Позитив уряду Яценюка в тому, що йому вда-
лося зберегти державу після Майдану. Однак 
решта реформ відсутні. Як медик, скажу, що 
ефективних змін у системі охорони здоров’я 
України за останні роки немає. Перехід до 
страхової медицини штучно гальмується. Ко-
шти, виділені на пацієнта, мають освоювати-
ся там, де це потрібно. Медицина має реагу-
вати на потреби населення. Для реального 
проведення реформ потрібна політична воля, 
технократичний уряд. У кожній галузі повинні 
працювати фахівці, так зване “кумівство” тяг-
не Україну на дно. Політичний лідер 
зобов’язаний брати на себе відповідальність, 
іноді йти на непопулярні кроки. Виборці ма-
ють мати право відкликати депутатів, які не 
виправдовують їхньої довіри. Необхідно пе-
реймати досвід іноземців щодо виходу з кри-
зи, залучати їх до проведення реформ. Щоб 
економіка дихала, не можна часто змінювати 
правила гри в системі оподаткування. По-
стійна зміна законодавства вбиває перспек-
тиву розвитку держави. Має бути розробле-
на перспектива розвитку України щонаймен-
ше на десять років, якого потрібно чітко до-
тримуватися”.

Є в г е н  
ГРИЦИШИН, де-
путат Тернопіль-
ської районної 
ради від політич-
ної партії “Гро-
мадський рух 
“Народний контр-
оль”: “Ситуація в 
Україні критична. 
За останні два ро-
ки люди збідніли в 
рази. На малий та 
середній бізнес 
чиниться тиск. Не впевнений, що новий уряд 
працюватиме ефективніше, адже це здебіль-
шого люди з попереднього складу Кабінету 
Міністрів. Потрібно вливати свіжу кров. До-
строкові парламентські вибори потрібні, але 
необхідно змінити виборче законодавство, 
щоб обирати депутатів за відкритими партій-
ними списками. Потрібно спростити систему 
кредитування, створити сприятливі умови 
для бізнесу. Україні треба вмілого керівника, 
господарника, який працюватиме заради ін-
тересів суспільства. Володимир Гройсман — 
у минулому успішний міський голова Вінниці, 
який зумів вивести місто на високий рівень. 
Він може стати гідним керівником нового 
Кабміну”. 

Дочасні парламентські вибори: за і проти

P. S. 14 квітня 2016 року, коли цей ма-
теріал готувався до друку, у Верховній 
Раді України відбулося представлення  
нового прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана та нового складу уряду.
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Ярослав 
БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

На полях Терно-
пільської філії 
ПраТ “Райз-
Максимко” по-
вним ходом три-
ває посів кукуру-
дзи на силос і 
зерно. П’ять по-
сівних високо-
п р о д у к т и в н и х 
агрегатів працює 
у ці дні на забой-
ківських і поча-
пинських ланах. 

Для  ветерана пра-
ці механізатора Во-
лодимира Маркута це 
сорокова трудова 
весна у господарстві. 
Змінювалися назви, 
форми господарю-
вання та засновники, 
а Володимир Воло-
димирович возив 
трактором у поле на-
сіння, мінеральні до-
брива, орав ниву, сі-
яв, забирав з поля 
на тік вирощений урожай. Сло-
вом, сумлінно і чесно виконує 
свій хліборобський обов’язок. 
Так само роблять його колеги — 
забойківські механізатори Петро 
Коруц, Микола Коруц, Петро 
Черніцький. 

— В оптимальні строки із на-
станням активного тепла, щоб 
зберегти вологу в ґрунті на по-
лях філії, треба посіяти 3 400 
гектарів кукурудзи, — розповів 
директор ПраТ “Райз-
Максимко” Юрій Федорчак. — 
Щодо Забойок і Почапинців, 
вчасно розраховуємося з усіма 
420 пайовиками, у яких орендує-
мо земельні частки. Торік за пай 
у натуральній оплаті видали тон-
ну пшениці, 8 цнт кукурудзи, до-
помагаємо транспортом, виру-
чаємо школи, ФАПи, заклади 
культури, спортсменів і молодь. 
Радує, що з осені добре зійшла 
озима пшениця вітчизняних сор-

тів,  які останнім часом  практи-
куємо у сівозміні. Це сорти “Три-
пільська”, “Чорнява”, “Біла чор-
нява” і “Богемія” чеської селек-
ції. Є і молочне скотарство, тому 
робимо значний наголос на кор-
мову групу, зокрема, посіяли 90 
гектарів качанистої на силос, 
116 гектарів багаторічних трав, 
буде вдосталь сокових і грубих 
кормів, зернофуражу. На забой-
ківській фермі утримуємо 340 
голів великої рогатої худоби, з 
них 150 корів. Торік тут отрима-
ли 89 голів молодняка. Тварин-
ницьку галузь довірили моло-
дим, але перспективним спеціа-
лістам — головному зоотехніку 
Івану Іванишину і головному вет-
лікарю Ігорю Василику. Хлопці 
справляються зі своїми функціо-
нальними обов’язками. Систему 
оплати праці корегують голо-
вний економіст Галина Башняк, 
головний бухгалтер з тваринни-
цтва Тернопільської філії “Райз-

Максимко” Ганна Миколаєнко. У 
квітні усім працюючим обіцяють 
підвищити зарплату на 40 відсо-
тків.

Задоволений ходом весняних 
робіт, старанністю головного  
агронома Сергія Якимця та ме-
ханізаторів і сівачів регіональний 
керівник “Райз-Прикарпаття” 
Олександр Цявук. Саме у Забой-
ках оперативно створили для  
координації ефективної роботи  
техніки потужний парк сучасних 
тракторів, комбайнів, причіпного 
обладнання, сівалок, оприскува-
чів, розкидачів гербіцидів. Дру-
гий такий пункт знаходиться у  
с. Чернилиця Городенківського 
району на Івано-Франківщині. 
Стабільні урожаї, висока культу-
ра землеробства, взаємодія усіх 
виробничих підрозділів та відді-
лів, новітня технологія обробітку 
хлібних масивів, кукурудзяних 
плантацій — це не данина моді, а 
повсякденна закономірність.

Хліборобський обов’язок
Нещодавно технічний парк 
агрохолдингу “МРІЯ” попо-
внився сучасними і високо-
технологічними новинками 
— десятьма тракторами 
CASE IH Quadtrac 500, які  
вже працюють на полях 
компанії.

Операційний директор “МРІЯ 
Агрохолдинг” Віктор Кухарчук 
розповідає, що компанія уклала 
угоду на придбання цих тракто-
рів з одним із найбільших поста-
чальників техніки — ТОВ “Торго-
вий дім “Агроальянс” — ще у 
грудні минулого року. Десять 
тракторів CASE IH Quadtrac 500 
коштували “МРІЇ” 3,2 мільйона 
доларів. Придбали  частково на 
умовах лізингу терміном на 23 
місяці, майже половина суми за 
придбану техніку вже сплачена.

“Минулий рік видався для 
компанії доволі складним і став 
своєрідним маркером — чи є 
майбутнє у “МРІЇ”, чи ні. Весняна 
посівна відбувалася майже за 
відсутності техніки і завдяки до-
вірі партнерів. Лише влітку ми 
почали поновлювати лізингові 
угоди — спочатку з “ОТП Лізинг”, 
потім із “Райффайзен Лізинг 
Аваль”, — зауважив Віктор Кухар-
чук. — Завдяки поповненню ро-
бочого капіталу з боку кредито-
рів на 25 мільйонів доларів ми 
здійснили першу велику закупів-
лю техніки на суму 1,5 мільйона 
доларів у липні 2015 р. Презен-
товані сьогодні трактори — це 
перша потужна інвестиція цього 
року. Маємо намір і далі оновлю-
вати техніку”.

 “Трактори Quadtrac унікальні 
у своєму класі, — зазначив  
продукт-менеджер по тракторах 
та причіпному обладнанню CASE 

IH Анатолій Мацюк. — Вперше 
такий трактор із чотиригусенич-
ною системою рушіїв представи-
ли у США в 1992 році, через чо-
тири роки розпочалося серійне 
виробництво цієї техніки. Вона 
забезпечує найбільш бережливе 
використання ґрунту. Трактор 
найменше його ущільнює, тобто 
мінімально руйнує структуру 
ґрунту”. Він також додав, що крім 
сервісу та запчастин за потреби 
компанія пропонує “МРІЇ” техно-
логії, консультації, тренінги та 
навчання, аби трактори викорис-
товувалися найбільш ефективно.

Директор представництва 
“Торговий дім “Агроальянс”  
Віктор Черняк підкреслив, що у 
випадку із “МРІЄЮ” компанія 
стала не лише постачальником 
тракторів, а і фінансовим партне-
ром, надавши лізингову програ-
му для реалізації контракту. 

До слова, “МРІЯ” офіційно 
вважається власником найчи-
сельнішого за кількістю трактор-
ного парку серії Quadtrac в Євро-
пі. Цей факт відтепер засвідчува-
тиме відповідна відзнака.

Тим часом, “МРІЯ” обіцяє, що 
придбаний десяток сучасних 
тракторів стане поштовхом для 
впровадження інших новинок у 
компанії, адже вона має намір і 
надалі поповнювати парк  
сільськогосподарської техніки. 
Зокрема, хочуть інвестувати в 
самохідні обприскувачі, сівалки 
та ґрунтооброблювану техніку  
загалом майже 10 мільйонів до-
ларів у 2016 році. Як зазначив 
Віктор Кухарчук, усе задля того, 
аби “покрити” всю землю  
необхідною технікою.

Прес-служба компанії  
“МРІЯ Агрохолдинг”.

На полях “МРІЇ” — сучасні 
трактори, які найменше 

руйнують грунт 

Трактористи посівних агрегатів Петро Коруц, Петро Черніцький,  
Микола Коруц на полях ПраТ “Райз-Максимко”.

Ярослав 
БАЧИНСЬКИЙ.

Тваринницька га-
лузь, на відміну від 
інших провідних 
видів господар-
ської діяльності 
аграріїв, не знає 
вихідних ні в гаря-
чий будень, ні у 
святковий день. 

Якщо у рослинництві 
за короткий проміжок 
часу можна при дотри-
манні усього техноло-
гічного процесу отри-
мати високі врожаї зер-
нових і технічних куль-
тур, чималі прибутки і 
гарантований заділ на майбутній 
хліб, то щоб досягти певної ста-
більності і хоч невеликого прогре-
су в скотарстві, треба як мінімум 
4-5 років. А виростити високопро-
дуктивну молочну череду ще 
складніше. Крім селекційно-
племінної справи, щоденної ко-
піткої роботи, треба вкласти чи-
малі фінанси в технологію вироб-
ництва молока, матеріально-
технічну базу і кормовиробництво. 
Але головне — бути зацікавленим 
у цій галузі, що відкриває робочі 
місця на селі, дає гідний заробі-
ток його мешканцям, сприяє під-
несенню особистих підсобних 
господарств.

У районі серед активних ви-
робників молока залишилося ли-
ше 5 сільгосппідприємств. Торік 
вони доглядали 2078 голів ВРХ, в 
тому числі 774 корів, дійне стадо 
станом на 1 січня ц. р. зменшило-
ся на 98 голів. Образно кажучи, 
один спецгосп із виробництва 

молочної продукції остаточно зник 
з господарської карти Тернопіль-
ського району. Якщо виробництво 
м’яса до відповідного періоду 
2014 року збільшилося на 11769 
центнерів, а яєць на 52,2 млн. 
штук, то молока зменшили на 
2703 цнт. Причина — державна 
політика. Скоморохівські тварин-
ники вибракували малопродук-
тивних корів, триває процес по-
вноцінного оновлення молочної 
череди. Досвідчений аграрник, 
директор ПП “Агрофірма “Медо-
бори”, заслужений працівник сіль-
ського господарства України, де-
путат Тернопільської районної ра-
ди Володимир Крупніцький тонко 
й скрупульозно, орієнтуючись на 
закони ринку, вирішив усі наявні 
кошти і людські ресурси спряму-
вати на сучасний розвиток галузі 
свинарства, довівши чисельність 
свинопоголів’я до 720. Проведено 
капітальну реконструкцію свино-
маточника у Прошовій, впрова-
джено новітні технології, розро-

блено повноцінний зба-
лансований раціон годів-
лі поросят і свиноматок. 
Вагомим аргументом 
став зооветеринарний і 
санітарний захист примі-
щень, території свино-
ферми, яка винесена да-
леко за межі населеного 
пункту.

У ТОВ “Агрокомплекс” 
у Дубівцях поголів’я ве-
ликої рогатої худоби 
зменшили на 43 голови, 
в тому числі на 20 корів. 
Після “ревізії” основного 
стада, вибракування ма-
лопродуктивних тварин, 
річний надій на корову 
становив 5018 кг, що на 
755 кг  більше, ніж у 

2014 році. Практичного досвіду і 
знань головному зоотехніку гос-
подарства Володимиру Лучкеви-
чу не бракує. Тішить його невтом-
ний ентузіазм, а також працьови-
тість і старанність місцевих тва-
ринників, що десятками років що-
дня доять, доглядають корів, те-
лят, стежать, щоб були повні го-
дівниці, чистота й порядок у фер-
мерських приміщеннях, на тери-
торії. Тут з літа й осені заготували 
вдосталь для ситої зимівлі тварин 
грубих, соковитих, концентрова-
них кормів, мають пасовище. Ра-
дує, що випасають стадо з весни 
до пізньої осені, заздалегідь до 
зими готують усі основні і допо-
міжні приміщення, утеплюють, 
дедалі більше механізовують ви-
робничі процеси.

Стабільністю та добрими ре-
зультатами характеризується ве-
дення тваринницької галузі в ТОВ 
“Стегниківське” і СТОВ “Дружба” 
в Лозовій.

Тваринництво  ●

За корівку замовте слово
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Після тривалого забуття на-
решті ожив один із найбіль-
ших гігантів харчової і пере-
робної промисловості  
області – Тернопільський 
м’ясокомбінат. Акції цього 
підприємства у попередніх 
власників викупила компа-
нія «Агропродсервіс» (с. На-
стасів, генеральний дирек-
тор Іван Чайківський). Ви-
робничі потужності цеху 
м’ясного консервування 
складають 5 млн. умовних 
банок на рік.

— Персонал, а це переважно 
жителі сіл Острів, Мишковичі, 
Настасів, Велика Лука, Буцнів, 
селища Велика Березовиця, до-
тримуються високої якості кон-
сервації свинини тушкованої, яку 
назвали «Тернопільська масар-
ня», — розповів директор Тер-
нопільського м’ясокомбінату 
Віктор Малюта. — На скляній 
банці об’ємом 0,5 л вказано усі 
вихідні дані, зокрема, склад про-
дукції, дату її виготовлення, тер-
міни придатності та штрих-код, 
який зазначає країну, походжен-
ня і код товару.

Продукція настасівських ви-
робників матиме попит як на вну-
трішньому ринку України, так і на 
зовнішньому – в країнах близь-

кого зарубіжжя та Європи. Адже 
перероблятимуть свинину  
власного виробництва. Сьогодні 
в компанії «Агропродсервіс»  
вирощують понад 100 тисяч  
поросят на рік. 

Тернополяни досі пам’ятають, 
що на цьому підприємстві за ча-
сів радянського союзу славилася 
сирокопчена ковбаса та копче-
ності. Цей продукт добре  
пам’ятають наші сусіди — поля-
ки, румуни, болгари, угорці, нім-
ці, а особливо серби, хорвати. 
На черзі запуск цехів ковбасних 
виробів та охолодженого м’яса.

Технологи нині працюють над 
тим, щоб урізноманітнити сорти 
високоякісних ковбасних та 
м’ясних виробів за давніми га-
лицькими рецептами, гідно кон-
курувати з передовими підпри-
ємствами харчової і переробної 
промисловості на ринках України 
та Європи. Поки технологи заво-
ду мізкують над новими рецепта-
ми, монтажники і будівельники 
повним ходом монтують нові це-
хи, встановлюють сучасне об-
ладнання, готують спеціалістів, 
навчають нинішніх і майбутніх ро-
бітників. Місцевий інвестор в 
особі компанії «Агропродсервіс» 
таким чином створює на теренах 
краю нові робочі місця, гідну 
зарплату, правове забезпечення 
у працевлаштуванні на Терно-
пільський м’ясокомбінат.

Харчова промисловість ●

Власна марка

Сірникова коробочка часто служить нам як домашнє мірило. 
Скільки ж чого може вміститися у ній?

Аміачна селітра — 17 г. Сульфат амонію — 17 г. Карбамід — 17 г.
Кальцієва селітра — 18 г. Натрієва селітра — 22 г. Суперфосфат (по-
рошок) — 24 г. Суперфосфат (гранули) — 22 г. Фосфоритне борошно 
— 34 г. Калійна сіль — 20 г. Попіл деревний — 10 г. Вапно-пушонка 
— 12 г. 

Виручає і 10-літрове відро. Запам’ятаймо, скільки в ньому чого 
може бути. Свіжий кінський гній — 8 кг. Свіжий коров’ячий гній —  
9 кг. Гноївка — 12 кг. Пташиний послід — 5 кг. Перегній — 8 кг. Торф 
низовий сухий — 5 кг. Дернова земля — 12 кг. Стара парникова зем-
ля — 10 кг.

На замітку ●

Варто знати
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Толока ●

Трибуна депутата ●

громада
Об’єднана Видання Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

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

№13

Храм св. Архистратига Михаїла УГКЦ у с. Дубівці.

Анонс ●

Вчитель вищої категорії, 
вчитель початкових класів 
Дубівецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Лариса Лучкевич все життя 
присвятила рідній школі. 
Кожен житель Дубівців знає 
цю жінку як професіонала 
своєї справи, тому й дові-
рили їй відстоювати інтер-
еси села в органі місцевого 
самоврядування. Лариса 
Степанівна — депутат Бай-
ковецької сільської ради 
об’єднаної територіальної 
громади сьомого скликан-
ня. Ми попросили Ларису 
Лучкевич поділитися мірку-
ваннями з приводу акту-
альних питань. 

— Ларисо Степанівно, Ви 
присвятили служінню школі 
чверть століття. Цікаво, що 
привело Вас на педагогічну 
ниву?

— Любов до дітей, бажання 
передавати знання, як мовить-
ся, сіяти розумне, добре, ві-
чне, тому й обрала професію 
педагога. Я закінчила Терно-
пільський національний педа-
гогічний університет (тоді ще 
інститут) імені В. Гнатюка за 
спеціальністю “Вчитель молод-
ших класів”. Спершу працюва-
ла вихователем групи продо-
вженого дня, пізніше стала 
класоводом. Від спілкування з 
дітьми отримую велике задо-
волення, адже так цікаво спо-
стерігати, як маленькі дослід-
ники освоюють щось нове. 

— Що, на Вашу думку, є ви-
значальним у роботі педаго-
га?

— Навчаючи, стараюся до 
кожної дитини донести знання, 
які допоможуть їй у майбутньо-
му. Завдання вчителя початко-
вих класів, вважаю, очевидне — 
дати школярам добру основу, 
фундамент, який забезпечить їм 
успіх у майбутньому. Маю на 
увазі не лише навчання, а й ви-
ховний момент. З власного до-
свіду знаю, що так воно і є. Всі 
мої випускники не лише змогли 
реалізували себе в обраній про-
фесії, а й залишилися добрими, 
чуйними, вихованими людьми. 

— Ви користуєтеся неабия-
ким авторитетом серед одно-
сельчан. Мабуть, тому вони 
довірили Вам представляти їх 
інтереси в Байковецькій сіль-
ській раді об’єднаної терито-
ріальної громади... 

— Добре усвідомлюю, яка 
відповідальність лежить на ме-
ні. Депутат не має права під-
вести своїх виборців, отож, ро-
блю все для того, аби виправ-
дати їхні сподівання. Досвід у 
мене є, адже свого часу я була 
членом виконавчого комітету 
Дубовецької сільської ради, не-
одноразово бувала на сесіях, 

брала участь у розгляді важли-
вих та актуальних для нашого 
села питань. Тепер, як депутат, 
братиму безпосередню участь 
у прийнятті рішень щодо вирі-
шення проблем, які турбують 
об’єднану громаду. На мою 
думку, відколи ми вступили до 
Байковецької об’єднаної гро-
мади, у Дубівцях відбувається 
набагато більше позитивних 
змін. Приємно, що до нашої 
думки прислухаються.

— Чи не важко поєднувати 
педагогічну практику з депу-
татством? 

— Засідання у Байковецькій 
сільській раді зазвичай відбува-
ються у післяобідню пору, тому 
встигаю поєднувати ці дві функ-
ції. Це не важко, навпаки, дуже 
цікаво. Завжди намагаюся до-
нести до людей якомога більше 
інформації щодо розгляду тих 
питань, які їх хвилюють. З іншо-
го боку, маю можливість довес-
ти до відома представників вла-
ди проблеми, які, на думку гро-
мади, потребують обов’язкового 
вирішення. Такий взаємозв’язок 
завжди дає хороший результат. 

— З точки зору депутата, 
який представляє інтереси 
освітянської галузі, що по-
трібно змінити у навчальному 
закладі Дубівців?

— Школу потрібно осучасни-
ти. Нам не вистачає комп’ютерів, 
у багатьох класах потрібно за-
мінити шкільне приладдя, до-
шки, парти. Щодо енергозбере-
ження, то у деяких кабінетах 
досі старі вікна. Потрібно попо-
внити бібліотечний фонд. Наразі 
нам допомагають батьки учнів, 
за можливості купуємо необхід-

не і своїми силами.
— Сьогодні в Україні акту-

ально мати спонсорів, меце-
натів. Хто опікується Дубі-
вецькою ЗОШ І-ІІ ст.?

— Ніколи не відмовляє у до-
позі місцевий підприємець, ди-
ректор ТОВ “Агрокомплекс” 
Григорій Пінязь. Григорій Євге-
нович неодноразово постачав 
для нас продукти харчування, 
давав кошти для ремонтних ро-
біт. Сьогодні обов’язок допома-
гати взяла на себе також Байко-
вецька сільська рада об’єднаної 
територіальної громада.

— Про яку саме допомогу 
йдеться? 

— Цьогоріч Байковецька сіль-
ська рада виділила гроші для 
завершення ремонтних робіт у 
дитячому садку “Пізнайко”, що 
на базі нашої школи. Зокрема, 
придбали килими, іграшки, хо-
лодильник та пральну машинку. 
Також забезпечили безкоштов-
ним харчуванням дітей 1-4 кла-
сів Дубівецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Окрім того, завершено освіт-
лення вулиць села.

— Які, на Вашу думку, про-
блеми у Дубівцях потребують 
нагального вирішення?

— Вважаю, і всі зі мною по-
годяться, що основна проблема 
— це дороги. Потрібно якнай-
швидше відремонтувати проїж-
джу частину, адже через пога-
ний стан дорожнього полотна 
багатьом людям незручно доби-
ратися на роботу. 

— Дякую за розмову, Лари-
со Степанівно!

 
Розмовляла Соломія ТКАЧУК.

Лариса Лучкевич:  
“Приємно, що до нашої 
думки прислухаються”

Депутат Байковецької сільської ради об’єднаної  
територіальної, громади сьомого скликання вчитель  

початкових класів Дубівецької ЗОШ І-ІІ ст. Лариса Лучкевич.

У суботу, 16 квітня,  
о 18.00 год. на подвір’ї хра-
му Різдва Пресвятої  
Богородиці с. Стегниківці 
Тернопільського району  
відбудеться театралізована 
Хресна Дорога. Зокрема,  
заплановано театралізоване 
дійство за участю молоді  
села. 

До участі в особливому 
Хресному Ході запрошують-
ся стегниківчани та гості  
села.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Громада села Лозова  
Байковецької сільської ра-
ди об’єднаної територіаль-
ної громади славиться в 
окрузі своєю працьовитіс-
тю і дружністю. Практично 
доля усіх родин пов’язана 
з трагічними сторінками 
депортації українців із спо-
конвічних земель на Лем-
ківщині в наслідок операції 
“Вісла”. Старшому поко-
лінню досі сняться гори 
Бескиди, карпатські сосни 
рідного краю.

Діти, онуки тих, хто у далеких 
40-их роках минулого століття 
були переселені на Тернопіль-
щину, зокрема, у села Терно-
пільського району, не лише спо-
рудили чудові оселі, висадили 
фруктові сади, але і добре гос-
подарюють на лозівських полях 
і тваринницьких фермах. Вони 
вміють облаштовувати життя те-
риторіальної громади, зберіга-
ють звичаї і традиції батьків, 
розвивають свою самобутню 
культуру, дбають про екологію 
довкілля, люблять спорт, а осо-
бливо футбол, волейбол, лижі.

Мешканці Лозової підтрима-
ли ініціативу депутатів Байко-
вецької сільської ради 
об’єднаної територіальної гро-
мади Ігоря Гураля та Юрія Кіца, 
які організували дві суботні то-
локи для розчищення річки Гніз-
дечна. У тих місцях, де річка 
затоплює людські городи, по-
глибили її русло, вздовж впо-
рядкували береги, очистили від 
сміття та вирубали хащі, спали-
ли сухі гілки.

Землерийну техніку з цією 
метою надало СТОВ “Дружба” 
(директор Наталія Янкевич). Ко-
шти на ці цілі виділила Байко-
вецька сільська рада об’єднаної 
територіальної громади. Лозів-
чани Михайло Родак та Ярослав 
Громадський для очищення те-
риторії обабіч річки, вивезення 
намулу використали свої трак-
тори. Проведено рекультивацію 
і профілювання берегів річки. 
За словами виконуючого 
обов’язки старости сіл Лозова і 
Курники Байковецької сільської 
ради об’єднаної територіальної 
громади Володимира Гуля, у 
суботніх толоках працювали по-
над 70 лозівчан, зокрема, пенсі-
онери, старшокласники місце-
вої школи, депутати та актив.

Чиста Гніздечна — 
своїми руками 

Активна молодь села Лозова (зліва направо) Андріана  
Алексеєва, Соломія Дмитрієвська, Юлія Бучок, Юлія Крет,  

Ілона Мельничук, Тетяна Кіц під час прибирання  
узбережжя річки Гніздечна.
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Церква Пресвятої Трійці у селі Шляхтинці  
зведена у 1674 році.

(Жан-Жак Руссо, французький філософ)

“Щоб час був дорогоцінним, використовуй його з користю”

Хліборобський годинник ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Вкотре переконуєшся в му-
дрому хліборобському 
прислів’ї “Весняний день 
рік годує”. Але там, де з 
осені встигли придбати мі-
неральні добрива, гербіци-
ди для обробітку проти 
шкідників і бур’янів, також 
створили відповідний комп-
лект запасних частин для 
тракторів, посівних агрега-
тів, оприскувачів. І головне 
— запаслися кондиційним 
посівним матеріалом зер-
нових і технічних, кормових 
культур вітчизняних та ім-
портних сортів і гібридів. 
Принагідно зауважимо, що 
на господарській карті Тер-
нопільського району є кіль-
ка сільгосппідприємств, що 
мають статус спецгоспів з 
насінництва. Серед них фа-
хово цим займаються в аг-
рокомпанії “Агропродсер-
віс”, у ПП “Агрофірма “Ме-
добори”, ПАТ “Райз-
Максимко”, ТОВ “Агрокомп-
лекс”. 

Заступник директора по рос-
линництву ТОВ “Агрокомплекс”, 
директор виробничої філії 
“Дубівці-Івачів” Василь Явор-
ський — агроном не лише за фа-
хом, але й покликанням. Мені 
доводилося з ним неодноразово 
спілкуватися у дні весняного по-
сіву, жнивної пори, осінньої по-
сівної кампанії та в зимовий час 
навчання місцевих механізаторів 
тих, хто безпосередньо причет-
ний до творення урожаю.

Торік у важких  умовах дове-
лося сіяти озиму пшеницю, ріпак 
та ячмінь. Була посуха, тож опти-
мальні строки заробляння насін-
ня у грунт обмежені, довелося 
ризикувати. Та й загалом, зона 
лісостепу — територія ризиково-
го землеробства. Обсяги робіт 
були чималі. Механізатори “Аг-
рокомплексу” — молодці, вчасно 
і якісно засіяли ниву, серед них 
Василь Красіцький, Михайло Ки-
рич, Андрій Дума, Микола Мари-
нович, Василь Вовчук. Насіння, 
мінеральні добрива оперативно 
із зерноскладів транспортували 
водії Петро Білоус, Володимир 
Ліщинський, Михайло  Лесюк, 
Ігор Драпака. Озимої пшениці 
посіяли 1300 га, озимого ячменю 

— 450 га, ріпаку — 300га. Станом 
на початок весни, озимі тут у за-
довільному стані, вийшли із без-
сніжної зими, триває процес ве-
гетації. Переживали за ріпак, 
але, слава Богу, посіви добрі. 
Весною усе підживили. 

— Нової техніки придбали на 5 
млн. грн., — зазначив директор 
ТОВ “Агрокомплекс” Григорій Пі-
нязь. — Зокрема, два культива-
тори, дискову борону, глибоко-
розпушувач, компакт марки 
“Фармет”. Впродовж останнього 
часу маємо селекційні ділянки 
розмноження (всього 150 гекта-
рів), де вирощуємо і проводимо 
генетичні дослідження вітчизня-
них сортів пшениць “Сонечко”, 
“Вінничанка”, “Достаток”, “Ко-
лумбія”. Крім того, у структурі 
сівозміни — озимий ячмінь чесь-
кої селекції, ріпак відомої у Єв-
ропі німецької  фірми “Лемке”. 
Запросили до праці на посаду 
агронома випускника Кам’янець-
Подільського аграрного універ-
ситету Олександра Штанькевича 
— тямущий і перспективний мо-
лодий спеціаліст, також головно-
го інженера Романа Стародуба. 
Трохи раніше побудували гурто-
житок для молодих спеціалістів, 
гостей і тих, хто у виробничих 
справах приїжджає у наше гос-
подарство, — поділився здобут-
ками Григорій Євгенович.

У Дубівцях та в інших селах, 

де ТОВ “Агрокомплекс” орендує 
землю, уже завершують посів 
ранніх зернових та зернобобо-
вих культур на площі 2500 гекта-
рів. Особливий наголос на тех-
нічні та бобові культури. Перш за 
все, вони у ціні на агроринку 
України та Європи. По-друге, це 
сівозміна — головна аксіома зем-
леробства. У ТОВ “Агрокомп-
лекс” земля завжди у пошанівку. 
Пасовища — за данською техно-
логією, органічні добрива виво-
зять на поля, щороку саме орга-
нікою збагачують грунт на 200 і 
більше гектарів, бо тримають 
тваринництво і не скаржаться, 
що воно у наш час затратне, а 
навпаки… Тому, згідно з графі-
ками посівів, які скрупульозно 
обговорювали з агрономічною, 
інженерною та економічною 
службами агроформувань, нау-
ковцями, розпочали сівбу куку-
рудзи на зерно на площі 800 
гектарів, а на силос виділили 
200 га, завершують заробляти 
насіння цукрових буряків на 180 
гектарній площі. На полях філій 
ще посіють 400 га сої, 500 га со-
няшнику, 80 га гречки, кормовий 
клин займе 120 гектарів, не ра-
хуючи пасовищ, які ущільнять 
однорічними злаками та багато-
річними травами, підживлять. 
Словом, хліборобський годинник 
трудівників ТОВ “Агрокомплекс” 
працює чітко.

Енергія врожаю

Директор ТОВ “Агрокомплекс” 
Григорій Пінязь у робочому кабінеті.

Володимир МОРОЗ.

“Ім’я Шляхтинці походить 
від гори Шляхтин, під якою 
село лежить. Під тією горою 
є криниця з дуже здоровою 
водою, її називають “кер-
ниця гетьманська”. Вчений 
Іван Петрушевич каже, що 
тая криниця тому назива-
ється гетьманською, що 
гетьман Йосиф Потоцький, 
перебуваючи у Збаражі, ка-
зав собі з неї воду возити. 
Так само каже народна тра-
диція”, — так писав у 1894 
році про село Шляхтинці 
Байковецької сільської ра-
ди об’єднаної територіаль-
ної громади автор розвідки 
“Місто Тернопіль та його 
околиці” отець Петро Білин-
ський. 

Шляхтинці вперше згадані в 
джерелах у 1463 році як Шитна-
ківці. Історія села багата й ціка-
ва, адже звідти вийшли, або там 
жили відомі громадські діячі, іс-
торики, педагоги, письменники  
й один композитор із родини 
Барвінських, письменниця Дарія 
Віконська (справжнє ім’я Іванна-
Кароліна Федорович), меценат 
Микола Малицький, інженер Ва-
силь Балабан. Про них можна 
писати книги. Особливо цікаві 
спогади про Шляхтинці другої 
половини XIX — початку XX сто-
ліття залишив один із Барвін-
ських — Олександр. “На Поділлю, 
за милю від Тернополя, над яром 
річки Гнізни, розкинулось на за-
хідній збочи (боці — авт.) сего 
яру живописно положене село 
Шляхтинці. На супротилежній 
збочи яру, доволі стрімко нахи-
леній до річної долини, красува-
лася громадка старезних сосон, 
а дальше виднівся дубовий га-
йок, що губився аж за горою. Від 
західного берега річки серед гус-
тої деревини здіймались амфіте-
атрально біленькі селянські хатки 
з солом’яними стріхами. Понад 
ними, на самім краю західної 
збочи, серед столітніх ясенів, бе-
рестів і каштанів сховалася вели-
ка сільська хата, а побіч неї ви-
сувалася мала мурована церков-
ця з червоною банею, обмаєна 
довкола старезними липами... В 
сій великій сільській хаті, нині її 
вже нема, родився я 8 червня 
1847 року”, — пригадував Олек-
сандр Барвінський.

Історик, педагог і справді ша-
нований працьовитий політик 
провів дитинство у Шляхтинцях, 
де його батько Григорій служив 
священиком протягом майже пів-
століття.

“Отець мій був поважної і су-
ворої вдачі, рідко коли усміхнув-
ся, а не тямлю, щоби жартував 

коли-небудь. На життя глядів по-
важно, був вельми примірним і 
ревним фсвящеником, сповняв 
дуже точно свої обов’язки без 
сотрудника в двох церквах (до-
чірна у Лозові) і трьох селах 
(Шляхтинці, Лозова і Курники) аж 
до самої смерті (умер на новий 
рік 1880, а ще на Різдво відправ-
ляв Богослуження, — читаємо 
далі у спогадах нашого земляка. 
— При тім провадив рільне гос-
подарство і велику пасіку (15 літ 
завідував крім того сусідніми 
Байківцями, Смиківцями і Руса-
нівкою)... Для нас, дітей, був це 
живий приклад  точності, 
обов’язковості і невсипущої пра-
ці”. 

Церква Трійці зведена у 1674 
році. “Її стіни збудовані з великих 
кам’яних кругляків, вікна невели-
кі, заґратовані грубим залізним 
пруттям. Стіни понад метр грубі, 
дах присадкуватий, покритий че-
репицею, баня невелика з оцин-
кованого заліза. Церква обведе-
на у висоту людини кам’яним 
муром. Між церквою і муром 
збереглися сліди давнього цвин-
таря. Дзвіниця подібна до дзві-
ниці тернопільської “Середньої 
церкви”. Правдоподібно церква в 
Шляхтинцях збудована в тому 
самому часі й тими самими 
майстрами-будівничими, що в 
Тернополі”, — писали Юрій Слав-
чук та Дем’ян Дергак у збірнику 
“Шляхами Золотого Поділля”. 

Храм був центром сільського 
духовного життя, йдеться у тій 
же статті. За спогадами Олек-
сандра Барвінського, деякі з міс-
цевих селян наймалися до свя-
щеника на роботу при землі та 
господарці. Але отець Григорій 
Барвінський, як подав його син, 
ніколи не вивищував себе з-поміж 
них. Радше був просто патріар-
хальним. 

Найбільше гостей у Шляхтин-
цях бувало на Зелені свята — як-
не-як, а храмовий празник. Про-
те і в інший час заїжджали сюди 
визначні люди, навіть з-над Дні-
пра.

“І дивним дивом сталося так, 
що Пантелеймон Куліш в 1869 
pоці, заїхавши до Шляхтинець, 
щоби особисто познакомитись із 
моїми родичами і з нами, трьома 
братами, пересиджував під тими 
двома розложистими каштанами 
посеред нас та любувався тими 
деревами-велетами і цілою гар-
ною оселею”, — знаходимо у 
спогадах Барвінського.

Це Пантелеймон Куліш сказав, 
що шляхтинецька церква збудо-
вана у “варяжськім” стилі. Храм 
стоїть досі. От тільки дерев, під 
якими сиділи Барвінські з авто-
ром “Чорної ради”, немає. Їх 
просто зрубали...

Продовження на 10 стор.

Духовні цінності ●

Свого часу в 
Шляхтинцях гостював 
Пантелеймон Куліш

Фотоінформація ●

В рамках акції “Зробимо Україну чистою” учні Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. прибрали територію школи,
 а також прилеглі до неї садки, географічний майданчик, тротуари й обочини поруч. 

До акції були залучені всі учні школи. Кожен клас прибирав певну ділянку. На фото (зліва направо) 
учні шостого класу Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Назар Бутковський, Тарас Башняк, Надія Олейнікова, 

Максим Букартик, Гелей Олена, Павло Павлюк із класним керівником 6 класу Марта Михайлівна Юрчак.
Ольга ПЕРКАТА,  

педагог-організатор Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
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“Найсильніший той, хто має владу над собою”

Світ дитинства ●

Вітаємо з  
ювілеєм жительку  
с. Курники Ольгу 
Володимир івну  
СКОРОБОГАТУ.

Літа цвіли не просто

 цвітом,

А проростали у труді,

Дорослими вже 

стали діти,

А Ви душею молоді.

Пливуть літа,

Мов тихі води, 

             і вже минає 70,

Хоч як літ прожитих шкода,

Та не вернути їх назад.

Хай щастя панує у Вашому домі 

І радість у ньому живе,

Здоровя міцного і гарної долі

Хай Бог посилає і Вас береже.

З повагою — чоловік, сини, 
невістки, онуки, брат з сім’єю, 

племінники, родина з м. Тернополя, 
с. Лозова та с. Стегниківці 

Тернопільського району.

Наші діти ●

Даринка Майловська (8 місяців),  
с. Курники Тернопільського району.

Соломія ТКАЧУК.

Кожного дня батьки із своїми дітка-
ми поспішають до дитячого садка. 
Тут малеча не лише перебуває під 
пильним наглядом професійних ви-
хователів і нянь, а й дізнається чи-
мало цікавого, пізнає світ. Та чи все 
так просто?  Коли перший раз дити-
на потрапляє у садок, все видається 
їй незнайомим і чужим. Малечі важ-
ко розлучитися з мамою і татом, але 
через сльози вона адаптується до 
нового середовища та нових друзів. 
Функції “помічника” батьків ось уже 
четвертий рік виконує і дитсадок 
“Зернятко” в с. Лозова.

На базі дитячого садка є лише одна 
різновікова  група, у якій навчаються діти 
віком від трьох до шести років. Загалом, 
на вихованні перебувають 25 діток, які 
проживають у селах Лозова, Курники та 
Стегниківці. Свій день у “Зернятку” малю-
ки розпочинають з 8 години ранку, а вже 
о 5-ій вечора батьки забирають їх додому. 
У кожного вихованця садочку є своя шаф-
ка, де вони зберігають змінне взуття та 
одяг.

Як розповіла нашому кореспонденту 
директор  НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-
ДНЗ” Анна Чаповська, вихованці “Зернят-
ка” необхідним забезпечені. Особливу 
увагу тут приділяють харчуванню дітей. 

—  Цьогоріч  Байковецька сільська рада 
об’єднаної територіальної громади допо-
могла з організацією безкоштовного хар-
чування для дітей, — зауважила Анна Йо-
сифівна. — Продуктів вистачає сповна, а 
хухар Ольга Миц готує із них смачну і по-
живну їжу.

У закладі працюють високопрофесійні 
фахівці. Галина Скрипник навчає діток пи-
сати, читати та рахувати. Донедавна вона 

працювала  психологом  у Лозівській шко-
лі. Творчий розвиток дошкільнят забезпе-
чує  вихователь Оксана Ковалик, під її на-
глядом діти малюють, роблять аплікації, 
ліплять пластилінові фігурки. Допомагає 
вихователям Леся Смаль. Вона завжди 
бере участь у підготовці та проведенні 
ранків та семінарів. Кожного педагога ма-
леча поважає і з любов’ю називає “вчи-
телькою”.

За словами вихователів, діти добре 
сприймають матеріал, вміло рахують до 

десяти, вивчили всі літери, формують 
склади, легко даються мовні навики. Вчи-
тель англійської Тетяна Рогаля в ігровій 
формі навчає малечу, яка з радістю повто-
рює за педагогом іншомовні слова. У віль-
ний від навчання час діти поспішають до 
ігрової кімнати. 

Є у вихованців лозівського дитсадка 
ще одне улюблене заняття — музика. 
Музичної грамоти їх навчає Світлана Яг-
нійчук. Малюки з радістю співають на 
святах та ранках, які часто відбуваються 

у дитсадку. 
Як зазначає керівник закладу, головним 

спрямуванням дошкільного навчального 
закладу є розвиток мовленнєвої компе-
тентності через засоби народознавства. 
“Виховання особистості починається із за-
своєння дітьми духовних надбань рідного 
народу — мови, усної народної творчості, 
— каже Анна Йосифівна. — Адже часто са-
ме народні традиції є темами семінарів, 
які проводимо для дітей. Сподіваємося, 
що із “Зернятка” проросте добрий плід”.

Із “Зернятка” проросте добрий плід

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.

Малювання, рукоділля, кулінарія 
— усе це грані багатого таланту 
жительки села Лозова Олесі  
Лашин. В авторській колекції мо-
лодої майстрині є різноманітні се-
режки, каблучки, кулони з полі-
мерної глини у вигляді квітів, цу-
керок, музичних інструментів, різ-
нобарвні картини.

Олеся навчалась у Лозівській школі, 
вищу освіту здобула на факультеті мис-
тецтв Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. Володи-
мира Гнатюка. Малювати почала ще з 
раннього дитинства: “Серйозно почала 
малювати, коли мені було 13-14 років, 
— розповіла Олеся. — Мої улюблені 
фарби — олійні. Троянди, які ростуть бі-
ля нашої домівки, знайшли своє відо-
браження у моїй першій картині, яку я 
подарувала мамі на день народження”. 
Ази щодо ма-
лювання лозів-
чанка здобула 
в школі народ-
них ремесел у 
Тернополі за-
вдяки талано-
витому вчите-
лю, професій-
ному художни-
ку Миколі Зе-
н о в і й о в и ч у 
Кафтану, який 
не лише на-
вчив малюва-
ти, а й прище-
мив любов до 
мистецтва. 

У творчій 
скрині Олесі 
Лашин є близь-
ко семи кар-
тин, інші — у 
друзів та за-
мовників. До 
м а л ю в а н н я 
картин дівчину 
надихає навко-
лишній світ, 
близькі люди, 
а найбільше — 
випадковості. 
Залюбки ма-
лює все, що 

бачить: квіти, пейза-
жі, людей, тварин, 
абстракції. Неодно-
разово малювала на 
замовлення, її кар-
тини “поїхали” в різ-
ні куточки України, в 
Росію, Польщу, не-
щодавно — в Амери-
ку. 

— Олесю, якби 
довелось намалюва-
ти мрію, що б це бу-
ло в твоєму вико-
нанні? — запитала 
автор цих рядків.

— Зараз намалю-
вала б велике по-
лотно з щасливими і 
здоровими близьки-
ми мені людьми, — 
відповіла Олеся Ла-
шин.

Молода художни-
ця не лише малює, а 
й робить прикраси з 
полімерної глини. 
“Одного разу я поба-
чила прикраси най-

різноманітніших форм із глини, захоті-
лося знати, як це зроблено, — розпові-
дає дівчина. —  Відтак, знайшла май-
стриню, яка цим професійно займаєть-
ся. Від неї і навчилася працювати з по-
лімерною глиною”. Першим виробом 
Олесі були сережки “M&M”. Усі матері-
али дівчина замовляє в Інтернеті. Кра-
су, яку робить Олеся, оцінили вже бага-
то дівчат, які неодноразово купували її 
прикраси, часто у подарунок отримують 
авторські вироби друзі Олесі. “Мабуть, 
усі мої близькі і друзі мають якісь Мата-
волівські вироби (Матаволі — псевдонім 
Олесі, — ред.)”, — зазначила дівчина. 
Вона демонструвала свої прикраси і на 
різних арт-фестивалях. За словами май-
стрині, робити будь-що з полімерної 
глини не важко, головне — мати на-
тхнення, якісні матеріали та бажання 
працювати. 

Також Олеся любить читати книжки, 
кататись на сноуборді, готувати. Мріє, 
аби рідні та близькі завжди були здоро-
ві, прагне будь-що реалізувати себе як 
митця, багато подорожувати, жити у 
мирній країні...

Кредо талановитої Олесі Лашин:  
“Ніколи не здаватись”.

Талановита молодь ●

Олеся Лашин:  
“Моє кредо — ніколи не здаватись”

Талановита художниця, мисткиня  
із с. Лозова Олеся Лашин.

Перша картина Олесі Лашин —  
подарунок мамі.

Вихователь Оксана Олексіївна Ковалик з вихованцями Лозівського дитячого садка “Зернятко” с. Лозова.
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“Справжня турбота про майбутнє полягає в тому, 
щоб віддати все теперішньому”

Вітаємо! ●

Наша 
сторінка

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

Щиросердечно вітаємо з днем народження до-
рогу маму, дружину, тещу, бабусю Ірину Євгенів-
ну ГЕНСЬОРСЬКУ із села Байківці Тернопільсько-
го району.

Хай доля подарує 

                   зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії. 
З любов’ю і повагою — рідні.

Сторінки історії ●

Галина ЮРСА – ТРР 
“Джерело”. 

Фото з архіву родини 
Василя ХАНАСА.

Кажуть, під кожною мо-
гильною плитою спочи-
ває ціла епоха. Життя 
кожної людини унікаль-
не. Але триває воно до-
ти, поки про тебе 
пам’ятають. Найправди-
віша історія живе у роз-
повідях людей та тих, 
хто по крупинках збирає  
розповіді в єдине ціле, 
що зветься історією се-
ла, історією краю, істо-
рією України. На порозі 
редакції — літній, трохи 
стомлений та привітний 
чоловік. Це мій давній 
приятель, колишній ди-
ректор Дубівецької шко-
ли, що у Тернопільсько-
му районі, Василь Онуф-
рійович Ханас. Вже не 
вперше приносить вчи-
тель, краєзнавець спо-
гади про своїх одно-
сельчан. Не хоче Василь 
Онуфрійович, щоб  
пам’ять про їх славне 
життя відійшла з плином 
часу. Її він увіковічнює в 
акуратно списаних лист-
ках паперу, які, уважно про-
читавши, я з його дозволу 
та благословення кладу на 
шпальти газети.

Сьогодні повідаємо разом із 
Василем Онуфрійовичем Хана-
сом про уродженця Дубівців Зі-
новія Миколайовича Мандзія, ко-
трий вісімнадцятилітнім став чле-
ном ОУН. Закінчив Тернопільську 
гімназію. Півтора року навчався у 
педагогічному інституті й зазнав 
переслідувань від більшовиків, 
бо активно пропагував ідеї наці-
ональної незалежності України. 
Доводилось перебувати у підпіл-
лі. При відступі більшовиків 28 
червня 1941 року було вбито йо-
го товариша Станіслава Михай-
ловича Думу (Стаха) – члена ОУН 
з 1939 року. Заарештовано орга-
нізатора ОУН у с. Дубівці, дирек-
тора Стегниківської початкової 
школи Івана Кіндратовича Івахі-
ва, якого потім замордовано у 
Тернопільській тюрмі 26-27 черв-
ня 1941 року. 

Згодом Німеччина окупувала 
Тернопільщину та всю Україну. 
Як писав у своїх листівках Зено-
вій Мандзій: “Гітлерівці, як і ста-
ліністи, знущаються над нашим 
народом. Вони  забирають нашу 
молодь на примусові роботи. 
Арештували патріотичну еліту, 
яка проголосила 30 червня 1942 
року у Львові вільну Україну.  Від-
новлення української держави не 
дозволила фашистська влада…”. 

У часи німецької окупації сві-
дома молодь творить підпільну 
роботу, партизанку та відділи 
УПА, наголошує Василь Ханас. У 
Дубівцях  теперішнього Терно-
пільського району організатора-
ми підпілля були Володимир Ва-
сильович Качка, Зеновій Карпо-
вич Попадич, Максим Васильо-
вич Качка, Юрій Максимович Ви-

соцький та їх молоді товариші. 
Гітлерівці своєю тактикою мало 
відрізнялися від більшовиків. Про 
це свідчить такий факт: 17 ве-
ресня 1943 року в Дубівцях німці 
провели ревізії та арештували 
багатьох українських громадян. У 
той же день село мало не спітка-
ла доля Хатині, Молоткова. Хтось 
із членів польської самооборони 
доніс, що під сценою сільської 
читальні “Просвіти” члени ОУН 
переховують зброю. Насправді 
це був реквізит до вистав ама-
торського гуртка. Німці зігнали 
все населення (окрім деяких вті-
качів та підпільників) на майдан 
біля церкви та пригрозили роз-
стрілювати кожного десятого, а 
потім і всіх решту, якщо селяни 
не здадуть зброю, яку прихову-
ють, і не видадуть членів ОУН. 

Як описує юний Зеновій Ман-
дзій: “Мені пощастило вийти жи-
вим з криївки. А рятівником села 
став мій батько Микола Андрійо-
вич Мандзій – учасник Першої 
світової війни, що воював у скла-
ді австрійської армії, а згодом 
став сотником Української Га-
лицької Армії. Батько добре во-
лодів німецькою мовою, тому зу-
мів переконати німців у нібито 
лояльності жителів села до нової 
влади та пообіцяв особисто на-
вести лад у селі. За німецької 
окупації батько виконував 
обов’язки сільського старости. 
Гестапо все ж арештувало кілька 
молодих дубівецьких хлопців, 
відправляючи їх на примусові ро-
боти під суворим наглядом охо-
рони від Великого Глибочка до 
Тернополя. У заручники взяли і 
сина солтиса Зеновія Миколайо-
вича Мандзія (тобто мене), дру-
жину місцевого священика і від-
правили їх до Німеччини…”.  Там 
Зеновій Мандзій навчався у шко-
лі військових підстаршин, а після 
закінчення війни залишився у та-

борах опору (Displacce 
perron). Їх учасники не 
бажали повернення на 
“родіну”. Це були дуже 
тривожні часи. “Рускі ка-
гебісти гонили, як шалені, 
викрадаючи нас, україн-
ців, на “возвращеніє”, — 
писав у листі в 2003 році 
Зеновій Мандзій своєму 
родичу, — нас охороняли 
англійська, французька, 
американська військова 
поліція. Наша українська 
інтелігенція ставила спро-
тив: не хотіла повертати-
ся до Радянського Союзу. 
Вони заявляли, що краще 
загинути, ніж вертатися у 
ярмо радянщини…”.

У 1947 році Зеновій 
Мандзій виїхав до Англії. 
Там знову пішов до шко-
ли. Вивчав англійську мо-
ву та музику. Служив у 
військовій частині та грав 
у військовому оркестрі. У 
1950 році  одружився з 
Олесею Сень – уроджен-
кою Підгаєччини, з якою 
виховали троє дітей, до-
чекалися шістьох онуків. 
Після військової служби 

перебралися до Канади 
у місто Монреаль. У ча-
си Радянського Союзу з 

батьками та рідними не перепи-
сувались.

Батько Зеновія Микола 1894 
року народження, мати Текля 
1898 року народження, брат Ан-
дрій 1939 року народження ви-
селені у 1950 році радянською 
владою в Амурську область (Ро-
сійська федерація). Через 8 ро-
ків повернулися у рідне село. 
Мати померла у 1979 році, бать-
ко – у 1983-му. Брат залишився 
проживати у Хабаровському 
краї.

 Важкі випробування випали 
на долю Зеновія Миколайовича 
Мандзія і його родини. Та це не 
зламало його націоналістичних 
поглядів, не підірвало любові до 
рідної України. Він вірив, що 
українці будуть щасливим наро-
дом, здобудуть незалежність. 
Україну як державу однією з пер-
ших визнала Канада, українська 
діаспора та усі демократичні 
держави світу.

На жаль, зустрітися з рідними, 
відвідати село, де народився та 
боровся з окупантами, Зеновію 
Мандзію не судилося. Він про-
жив на рік менше від свого бать-
ка, якого ще донині згадують як 
рятівника від знахабнілих 
окупантів-загарбників – німець-
ких фашистів та московських 
більшовиків.

“Сьогодні московські орди 
знову сунуть на нашу землю, — 
сумно констатує Василь Онуфрі-
йович Ханас, — по всій Росії – 
Московії йде шквал брехні про 
Україну та українців. Але це для 
нас не новина. Більше двох років 
українські патріоти протистоять 
російським агресорам. Це до них 
говорить наш Тарас Шевченко 
через віки: “Схаменіться, злії лю-
ди, бо горе вам буде. Суд народ-
ний не страшний вам? То суд 
Божий буде”.

Український повстанець  
та канадський музикант

Зеновій Мандзій в молоді роки (Англія).

Байковецька сільська рада проводить громадське обговорен-
ня містобудівної документації “Детальний план території житлової 
забудови по вул. Трудова в селі Байківці Тернопільського району 
Тернопільської області” (земельні ділянки Зінько М. В.). 

Громадське слухання відбудеться 17.05.2016 року о 16 год. у 
приміщенні Байковецької сільської ради, що знаходиться за адре-
сою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н,  с. Байківці, вул.  
Січових Стрільців, 43.   

Байковецький сільський голова 
А. Р. КУЛИК.

Оголошення ●

Пиріг “Персик”
Інгредієнти
250 г борошна;
150 г вершкового 

масла;
100 г коричневого 

цукру;
дрібка солі;
2 ст. л манної крупи;
750 г персиків;
1 ст. л персикового 

конфітюру;
1 ст. л персикового 
або апельсинового 
лікеру.

Спосіб приготування
Масло, цукор і сіль збити разом міксером, додати борошно 

і замісити тісто. Утворивши з тіста кулю, загорнути в плівку і 
покласти на 40 хв. у холодильник. Розігріти духовку до 200 гра-
дусів. Тісто розкачати у формі квадрата (25 на 25  см) на злег-
ка присипаній борошном стільниці. В змащену квадратну фор-
му (розміром меншу, ніж пласт тіста) викласти корж, виліпити 
невеликий бортик і злегка притиснути його до стінок форми. 
Посипати тісто манною крупою і випікати в духовці 15 хв. Пер-
сики помити, розрізати навпіл, видалити кісточки, м’якоть на-
різати і викласти на тісто. Випікати 30-40 хв. на середній по-
лиці духовки. Конфітюр розігріти на слабкому вогні і переміша-
ти з лікером до однорідної маси. Кулінарною кісточкою рівно-
мірно змастити отриманою масою гарячий пиріг і охолодити.

 
Наталія РУДА, с. Лозова.

Смачна ідея ●

Свого часу в 
Шляхтинцях гостював 
Пантелеймон Куліш

Продовження.
Початок на 8 стор.

Першу школу у Шляхтинцях 
заснували в 1850 році. Освітня 
будівля стояла одразу біля 
церкви і мала дві кімнати: для 
навчання і для вчителя. У пер-
шій кімнаті одночасно вчилися 
діти різного віку. Вчитель-
тернополянин Яким Гумуляк у 
селі жити не хотів. “Зимою і лі-
том ходив він день у день до 
школи сім кілометрів із Терно-
поля, не раз серед найбільших 
завірюх і метелиць, які часто 
бувають на Поділлі і роблять 
дорогу прямо непроходимою. 
Отся незвичайна точність, а та-
кож добра, як на той час, наука 
відбивалася корисно на нас”, — 
писав Олександр Барвінський. 
Але то були враження молодих. 
Коли ж у селі австрійська влада 
вирішила заснувати державну 
школу, старші й неписемні се-
ляни боялися навіть підписува-

тися за її створення. Вони боя-
лися, що то уряд придумує якусь 
нову панщину і податки. Школу 
вдалося відкрити лише завдяки 
наполегливості чеського уряд-
ника з прізвищем Ондерек.

Шляхтинці стали свідомим 
селом. За інформацією з книги 
“Тернопільщина: історія міст і 
сіл”, були там читальня “Просві-
ти”, товариства “Луг”, “Сіль-
ський господар”, “Союз украї-
нок”, “Рідна школа”, коопера-
тив. Діяли свій драматичний 
гурток, оркестр і хор. Закінчи-
лося все із приходом радян-
ської влади, але люди масово 
підтримували УПА і саботували 
колгосп. Бій повстанців з енка-
ведистами стався тут уже дале-
ко після війни, 12 серпня 1948 
року. Радянська влада звертала 
особливу увагу на Шляхтинці. 
Село навіть перейменовували 
на Гніздичку (Гніздечне). Але іс-
торична назва вижила і її офі-
ційно повернули. 

Духовні цінності ●

12 квітня 2016 року у Вер-
ховній Раді зареєстровано 
проект Закону України 
№4386 “Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу 
України щодо зарахування 
плати за надання адміні-
стративних послуг до бю-
джетів об’єднаних терито-
ріальних громад”. 

Відсутність чіткого визначен-
ня напрямів зарахування плате-
жів за певні адміністративні по-
слуги, що надаються виконав-
чими органами рад об’єднаних 

територіальних громад, стала 
причиною ситуацій, коли казна-
чейство України не перерахову-
вало вказані надходження до 
бюджетів об’єднаних громад. 
Це, на думку фахівців Асоціації 
міст України, паралізує роботу 
об’єднаних територіальних гро-
мад, унеможливлює отримання 
адміністративних послуг насе-
ленням, призводить до неви-
правданих втрат бюджетів гро-
мад,  дискредитує реформу, не 
дає змоги завершити процес 
формування ефективного міс-
цевого самоврядування та те-

риторіальної організації влади.
Метою законопроекту №4386 

є відновлення надання адміні-
стративних послуг населенню 
на території об’єднаних гро-
мад, зарахування до бюджетів 
об’єднаних громад надходжень 
плати за надання адміністра-
тивних послуг та забезпечення 
наповнення дохідної частини 
бюджетів об’єднаних громад. 

За інформацією  
прес-служби  

Мінрегіону України.

Стратегії ●

У парламенті зареєстровано законопроект,  
який дозволить об’єднаним громадам отримувати 

плату за надання адміністративних послуг
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Родина ●

Шевченкіана ●

Кожна сім’я — це малень-
кий світ, маленька країна. 
В цій країні свої закони, 
звичаї, традиції. Дуже хо-
четься, щоб у кожну сім’ю 
ввійшли мир і спокій, зла-
года і любов. Саме тому в 
Прошівській школі відбуло-
ся святкування дня родини 
у 2 класі.

Багато гостей зібралося ра-
зом у шкільній домівці дітей на 
радісне свято. В залі були при-

сутні рідні другокласників, учні 
початкової школи із класовода-
ми, дирекція школи. Під час свя-
та у залі лунали чарівні пісні, ві-
рші, гуморески та конкурси для 
батьків. Святково прибраний зал 
лише додавав позитивних емо-
цій, українського духу та відчуття 
гордості за мужність та силу 
українського народу. Весь кон-
церт був спрямований на вшану-
вання рідних людей другоклас-
ників та піднесення сили духу, 
віри у прекрасне майбутнє нашої 

держави. Неочікуваними для гос-
тей свята були конкурси, розро-
блені класоводом Христиною 
Михайлівною Бінєвич, які прине-
сли багато радості гостям, а та-
кож поставлений класоводом 
український танець зі стрічками.

На завершення свята за дав-
нім українським звичаєм усіх 
присутніх на святі пригостили ко-
роваєм та заспівали пісню “Не-
хай квітує Україна”. Учні привіта-
ли усіх жінок, присутніх у залі, зі 
святом 8 Березня.

Сім’ї — мир і спокій
Класовод 2 класу Прошівської школи Христина Михайлівна Бінєвич з учнями 2 класу.

 Ольга ВОЛИНЕЦЬ, 
завідуюча  

бібліотекою-філією 
с. Романівка.

9 березня — день народжен-
ня найвідомішого українця, 
на честь якого встановлено 
понад 1300 пам’ятників у 
світі, поета, художника і 
письменника Тараса Шев-
ченка. 

Геніальний поет цілком спра-
ведливо на першому місці серед 
визначних українців, був і зали-
шається духовним батьком на-
шого народу. Автор “Кобзаря” 
все життя присвятив боротьбі за 

визволення українців від соціаль-
ного і національного поневолен-
ня. Саме “Кобзар” Тараса Шев-
ченка є для всіх українських по-
колінь вічно свіжим джерелом 
пізнання і натхнення, саме ця 
книга була для козаків та вояків 
головним підручником.

Минуло стільки років, а слава 
Тараса Шевченка не згасає, кож-
ного року збираються мільйони 
українців для вшанування його 
пам’яті. В особі Шевченка укра-
їнський народ поєднав усі най-
кращі духовні сили, всю велич.

202  роки з дня народження 
Тараса Шевченка у клубі с. Ро-
манівка відзначили урочисто. 
На сцені звучали вірші та урив-

ки з поем “Катерина”, “Лілея” у 
виконали учениці 7 класу Люд-
мили Ханас, а також пісні на 
вірші Шевченка у виконані ди-
тячого фольклорно-обрядового 
гурту “Романівський обертас” 
під керівництвом заслуженого 
працівника культури України, 
відмінника освіти України Ми-
хайла Полюги та жіночого во-
кального ансамблю “Романча-
ни”. Захід доповнила книжково-
ілюстративна виставка “Шев-
ченко в наших серцях”, яка 
знайомить з життям і творчою 
спадщиною видатного сина 
України. Завершилося дійство 
спільним виконанням Держав-
ного гімну України.

Шевченківські дні ●

Тарас Шевченко — перший,  
хто наважився бути українцем

Дитячий фольклорно-обрядовий гурт “Романівський обертас” 
та жіночий вокальний ансамбль “Романчани” (художній керівник Михайло Полюга)  

з Романівським сільським головою Галиною Петріченко (справа).

Під такою назвою у будинку 
культури с. Забойки прой-
шов тематичний вечір, при-
свячений 202-ій річниці з дня 
народження великого сина 
свого народу, творця і про-
рока, геніального поета Та-
раса Шевченка. Поет пере-
ймався долею простого на-
роду. У всіх його творах, які 
є актуальними і в наш час, 
звучить заклик до боротьби, 
визволення від поневолення, 
туга за Україною.

Перед присутніми виступив па-
рох села о. Тарас Юречко. Сцена 
була оздоблена вишитими рушни-
ками, проникливим поглядом із 
портрета дивився Тарас Шевчен-
ко, поряд — запалені свічки, ніби 
маленькі душі, які нагадують, що 
він житиме вічно в наших помис-
лах і серцях. Устами молодих і 
талановитих аматорів, які брали 
участь в заході, говорив Тарас, за-
кликаючи народ свій збудитись і 
стати на захист країни. 

Під мелодію завжди актуально-
го “Заповіту” на сцену вийшли 
наймолодші учасники урочистос-
тей. Діана Кузь, Ангеліна Дубас, 
Настя Стецик та Христинка Бідюк 
прочитали вірші, в яких змальова-
но дитячі та юнацькі роки поета. 
Звучали пісні “Садок вишневий 
коло хати”, “Вітер з гаєм розмов-

ляє”.
Вірш “Не проспіть Україну 

мою” прочитав Віталій Гнатів, 
який посів третє місце в номінації 
“Мистецька надія” у районному 
конкурсі читців творів Т. Г. Шев-
ченка. 

У залі запанувала тиша, коли 
на сцені з’явився силует дівчини 
в білій сорочці з вінком на голові. 
Це — Іванна Басіста в ролі Лілеї, 
яка проникливо прочитала уривок 
з твору “Причинна”. Слухачі пере-
неслись думками в ті далекі часи, 
переживали біль і гіркоту бідної 
сироти.

 Пісня “Три поради”, яку вико-
нала директор будинку культури 
Алла Балакунець, нагадала про 
обов’язок берегти природу, рідну 
матір і ті цінності, які так беріг по-
ет. Слова не менш глибокого 
змісту віршем “Ми тебе не забу-
дем, Тарасе” продекламувала Ві-
та Щупляк. Звучала пісня у вико-
нанні жіночого квартету “На висо-
кій дуже кручі”.

В тематичному вечорі взяли 
участь також юні і талановиті ама-
тори Тарас та Василь Галаси. На 
завершення прозвучала “Молит-
ва за Україну” на слова терно-
пільського поета Сергія Сірого у 
виконанні художнього керівника 
Христини Болещук та директора 
будинку культури с. Забойки Алли 
Балакунець.

Учасники урочистостей з нагоди 202-річчя від дня народження  
Тараса Шевченка в будинку культури с. Забойки.

“Не проспіть  
Україну мою”

Я був на межі життя і смерті, але Господь надіслав мені чуйних і 
добрих лікарів Тернопільського районного територіального медично-
го об’єднання: Петра Качана, Олега Мороза, Олега Голоюху, Степана 
Дужика, Олега Остап’юка, медичних сестер Віру Онисько, Галину Во-
линець, Олександру Марканич. Вдячний також лікарям швидкої допо-
моги 20-ої бригади м. Тернополя Ользі Прохоренко, Ірині Фецько, 
Лілії Сидор і водію Мирону Баяку. Нехай Бог дає міцне здоров’я Вам, 
люди в білих халатах, спасибі Вам за професійність. Ви з честю ви-
конуєте клятву Гіппократа. Щасти Вам і Вашим сім’ям.

З повагою і вдячністю — Мирон Сагайдак,  
директор меморіального  

музейного комплексу Ярослава Стецька  
в с. Великий Глибочок.

Вдячність  ●

Спасибі за  
врятоване життя
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Нещодавно тернополянин, 
воїн-афганець, автор і ви-
конавець власних пісень, 
світла, добра людина Ро-
ман Лотецький відзначив 
50-річчя концертом у Тер-
нопільській обласній фі-
лармонії, під час якого 
презентував сольний му-
зичний альбом “Від душі 
до серця побратимів”. 
Привітати ювіляра при-
йшли рідні, друзі, побра-
тими та поціновувачі його 
творчості.

На сцені виступили Уляна Бі-
лик, дует у складі волонтера, 
воїна-афганця Ярослава Грини-
шина і Марини Грабовецької, 
гурт військово-патріотичної піс-
ні “Інтерконтингент” (художній 
керівник Михайло Типило), лі-
дер гурту “Світозари” Ігор Яс-
нюк, гурт “Долг” (художній ке-
рівник — заслужений діяч куль-
тури України Віктор Маришев), 
який у 2004 році був удостоє-
ний звання народного самоді-
яльного колективу. Голова Тер-
нопільської обласної організації 
Української спілки ветеранів 
Афганістану Сергій Лісовий 
вручив Роману Лотецькому на-
городу від Української спілки 
волонтерів — медаль “За звитя-
гу”. Керівник військового орке-
стру 44-ої окремої артилерій-
ської бригади Тернополя, стар-
ший лейтенант Тарас Когут — 
почесну відзнаку командира 
бригади. Ювіляр виконав пісні з 
нового альбому, одна з яких 
присвячена загиблому офіцеру-
афганцю, тернополянину Тара-
су Протасевичу.

Народився Роман Лотецький 
18 березня 1966 року в селі Да-

рахів Теребовлянського району 
на Тернопільщині. Батько Євген 
працював водієм, мати Юлія бу-
ла ланковою в колгоспі. Серед 
семи дітей у сім’ї Роман був 
третім. У піврічному віці хлопця 
забрали до себе дідусь Роман і 
бабуся Ольга, в яких він прожив 
до 18 років. Після закінчення де-
сяти класів місцевої школи Ро-
ман Лотецький вступив у Бу-
чацький технікум учитися на зо-
отехніка, однак не завершив на-
вчання — 1984 року його при-

звали до війська. Строкову 
службу проходив в Ашхабаді. 
Через півроку підготовки в на-
вчальному підрозділі юнака від-
правили в пекло афганської ві-
йни — південну провінцію Канда-
гар. Роман Лотецький на все 
життя запам’ятав свій перший 
бій, коли, потрапивши в полон 
моджахедів, утратив 5 побрати-
мів. На честь одного з них Роман 
назвав сина Андрієм. Після року 
і дев’яти місяців в Афганістані 
чоловіка демобілізували. Повер-

нувшись додому, працював у 
Тернополі шліфувальником на 
ТОВ “ОСП Корпорація ВАТРА”. 

Роману досі сниться війна… 
Він назавжди зберіг досвід аф-
ганської дружби і впертої бо-
ротьби. З перших днів брав ак-
тивну участь у Революції Гід-
ності, з головою Тернопільської 
міської організації Української 
спілки ветеранів Афганістану 
Романом Харцьо і воїнем-
афганцем, отцем Іваном Гунею 
неодноразово бував у зоні АТО 
з гуманітарною допомогою і 
концертами. 

Грати на гітарі Романа Ло-
тецького навчив старший брат 
Володимир. У дев’ятому класі 
хлопець написав першу пісню, 
яку присвятив дівчині Надії, в 
яку був закоханий. З дружиною 
Ольгою Роман познайомився на 
творчому вечорі, де виконував 
афганські пісні. За понад півто-
ра десятиліття спільного життя 
подружжя виховало сина Андрія 
і дочку Наталю, яка в січні цього 
року подарувала батькам онука 
Максимка. Наприкінці 80-их ро-
ків Роман Лотецький став бас-
гітаристом гурту “Долг”, який 
1991 року з піснею Романа “Мо-
литва” здобув гран-прі на між-
народному фестивалі військово-
патріотичної пісні в Ростові. У 
2004 році Роман Лотецький по-
їхав на заробітки в Італію, де 
пробув довгих сім років. Повер-
нувшись із-за кордону, музи-
кант зібрав пісні, написані рані-
ше, нові композиції про любов, 
війну на Донбасі і видав соль-
ний альбом, який презентував 
до власного ювілею та 35-річчя 
творчої діяльності.

Колектив “Подільського сло-
ва” бажає ювіляру міцного 
здоров’я, невичерпного на-
тхнення та щедрого врожаю на 
дереві життя.

Йому досі сниться війна...

Воїн-афганець, автор і виконавець власних пісень  
Роман Лотецький у день свого 50-річчя на сцені  

Тернопільської обласної філармонії.

Лариса ЄЖИЖАНСЬКА,  
директор Жовтневої  

ЗОШ І-ІІ ст.  
ім. Володимира  

Гарматія.

Минає рік, відколи Жов-
тневій ЗОШ І-ІІ ст. було 
присвоєно ім’я  випускника 
2007 року, Героя України, 
лейтенанта, командира мі-
нометного взводу військо-
вої бригади № 51  
Володимира Гарматія.

Своє молоде життя Володя 
віддав за Україну, за її світле 
майбутнє. На  його прикладі бу-
дуємо і здійснюємо виховну ро-
боту в нашому навчальному за-
кладі. Ми, хто вчив Володю, 
пам’ятаємо юнака старанним і 
дисциплінованим учнем, який 
мав добру і відкриту душу, був 
приязним до людей, товарись-
ким і роботящим, любив займа-
тись спортом. Він був люблячим 
сином, надійним другом, мріяв 
реалізувати себе в професії, 
створити сім’ю. Не судилося… 

За рік, що минає, зробили 
багато. На фасаді школи від-
крито пам’ятну дошку на честь 
Героя України Володимира Гар-
матія, яку виготовив вчитель 
образотворчого мистецтва Ан-
дрій Степанович Гоч. Почали 
створювати Кімнату пам’яті Ге-
роя, у якій зберігатимуться осо-
бисті речі, фото, спогади. Вста-
новили великий стенд про Во-
лодю. На подвір’ї школи поса-
джено молодий дубок і встанов-
лено пам’ятний камінь на його 
честь.

Проведено легкоатлетичний 
та велосипедний марафони, 
шахматно-шашковий турнір 
пам’яті Володимира Гарматія.

Волонтерський загін школи 

разом з мамою Героя Оксаною 
Володимирівною, посадили тро-
янди на подвір’ї дому Гарматіїв, 
як про це мріяв Володя. В лис-
топаді в школі пройшов район-
ний семінар педагогів-
організаторів та лідерів учнів-
ського самоврядування шкіл ра-
йону, на якому учні Жовтневої 
ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володимира 
Гарматія з гордістю розповіда-
ли школярам про свого земля-
ка. Велика подяка всім учасни-
кам семінару, які долучилися до 
акції “Розарій для мами”: кущі 
троянд приїхали з багатьох шкіл 

Тернопільського району.
Плануємо цього року в травні 

започаткувати і зробити тради-
ційним день пам’яті  Володими-
ра Гарматія і проводити його не 
в стінах школи, а в місцях, де 
любив бувати Володя.

Розуміємо і розділяємо біль 
втрати разом із родиною Воло-
ді, запрошуємо  на зустріч з 
учнями брата, друзів, одноклас-
ників, побратимів, маму, якій не 
перестаємо дякувати за гідного 
сина.

Звернулись із проханням про 
зустріч з організаторами 

спортивно-патріотичної гри 
“Гурби-Антонівці”, активним 
учасником якої був Володя.

Маємо багато цікавих планів 
і задумів стосовно того, як при-
клад жертовного життя нашого 
Володі понести у майбутнє, ви-
ховуючи учнів справжніми патрі-
отами України.

Школа носить ім’я Героя, це 
зобов’язує і педагогів, і учнів до 
сумлінної праці та звитяг у по-
будові незалежної, успішної 
України. Але найголовніше — 
пам’ять про Володю завжди жи-
тиме в наших серцях. 

Обереги пам’яті  
Володимира Гарматія

Директор Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володимира Гарматія Лариса Єжижанська,  
випускниця школи Анастасія Курик, мама Володимира Гарматія Оксана, її невістка Любава  

з донечкою Яною, школярі (зліва направо стоять) Юля Романюк, Аліна Тиник,  
Олександр Шевчук, Софія Міньчановська, Мар’яна Курдило, Софія Конет під час відкриття 

меморіальної дошки на фасаді Жовтневої школи на честь Володимира Гарматія.

Протягом останніх років в 
Україні спостерігаємо поя-
ву великої кількості рекон-
струйованих та новозбудо-
ваних культових закладів 
різних релігійних конфесій. 
Разом з цим, статистика 
свідчить про різке збіль-
шення кількості пожеж на 
цих об’єктах, що супрово-
джується великими матері-
альними збитками та заги-
беллю людей.

8 квітня цього року о 17 год. 
24 хв. до державної пожежно-
рятувальної частини у м. Бучач 
надійшло повідомлення про те, 
що у с. Соколів Бучацького ра-
йону виникла пожежа в церкві 
Успіння Божої Матері. До місця 
події спрямували місцеву по-
жежну команду села Соколів та 
підрозділ державної пожежно-
рятувальної частини. Рятуваль-
ники за лічені хвилини прибули 
до місця виклику. На момент 
прибуття вогонь охопив частину 
дерев’яної підлоги, полицю із 
церковною літературою, дві лав-
ки та 30 м. кв. пластикової ва-
гонки, якою була оббита стеля 
та стіни. О 18 год. пожежу лікві-
дували. На щастя, вогонь не 
встиг завдати значних збитків, в 
цьому заслуга місцевих пожеж-
ників, які дислокуються у Соко-
лові. До слова, церква Успіння 
Божої Матері збудована у 1843 
році, і хоча вона не є пам’яткою 
архітектури, для села має вели-
ке культурне та духовне значен-
ня.

Для збереження життя та 
здоров’я парафіян, майна хра-
мів, необхідно вжити невідклад-
них заходів щодо виконання ви-
мог пожежної безпеки: провести 
заміри опору ізоляції та ремонт 
електромережі; заборонити, 
особливо під час проведення 
богослужінь, залишати без на-
гляду відкритий вогонь; підсвіч-
ники надійно закріпити до під-
логи на відстані не менше 1 м 
від матеріалів, що легко підда-
ються вогню; провести обслуго-
вування, а де необхідно капі-
тальний ремонт приладів опа-
лення; забезпечити приміщення 
храмів первинними засобами 
пожежогасіння — вогнегасника-
ми; провести технічне обслуго-
вування наявних вогнегасників; 
коли загальна кількість людей 
становить понад 50 осіб —  ви-
користовувати приміщення, за-
безпечені не менше, ніж двома 
евакуаційними виходами.

Тернопільський районний 
відділ управління ДСНС 

України в Тернопільській 
області.

Пожежна 
безпека 

культових 
споруд

Герої не вмирають! ●

Наша 
сторінка

www.facebook.
com/PodilskeSlovo

Білецька сільська рада 
проводить громадські обгово-
рення містобудівної докумен-
тації “Детальний план забудови 
кварталу “Джерело”. Громад-
ські слухання відбудуться 
16.05.2016 року в приміщенні 
Білецької сільської ради. Тел. 
29-98-93. 

Білецький сільський голова 
Н. Я. МОТИКА.
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ПРОДАМ
* 2-кімнатна квартира загаль-

ною площею 42 кв. м., район 
старого парку, м. Тернопіль. 
Власник. Тел. (067) 354-35-12.

* запчастини до трактора Т-74 
та автомобіля ГАЗ-69. Тел. (096) 
403-73-40.

* 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 (потужніс-
тю від 4 до 15 к. с.), трактори 
(від 12 к. с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58, 066 665-36-06. 
Сайт: www.tractor_c.com ua 

КУПЛЮ
* цуценя породи німецька  

вівчарка. Тел.: (097) 317-15-23.

РОБОТА
* ТОВ “Мікоген-Україна” за-

прошує до співпраці перевізників 
для транспортування тюкованої 
соломи в період жнив-2016. 
Звертатись за телефонами: Юрій 
(067) 350-99-87, Володимир (067) 
351-88-09.

* 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.

ПОСЛУГИ
* покраска л/а та окремих еле-

ментів, підбір фарб, полірування, 
воскування, передпродажна під-
готовка. Тел.: 51-00-97, 067-700-
55-02.

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) пропонує рих-
товку, антикорозійну обробку ав-
томобілів, зварювальні роботи: 
днища, порогів, лонжеронів.  
Тел.: 067-700-55-02, 51-00-97.

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) ремонтує дви-
гуни, коробки передач, ходову 
частину, гальмівну систему, сис-
тему охолодження, паливної і ви-
хлопної систем легкових і бусів.  
Тел.: (067) 700-55-02, 51-00-97. 

ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

* втрачене пенсійне посвід-
чення, видане на ім’я Снігур Ага-
фії Михайлівни (№115548), вва-

жати недійсним. 
* втрачено посвід-

чення багатодітної сім’ї, 
видане на ім’я Гарасюк 
Анастасії Ігорівни (1997 
р.н.), вважати недій-
сним.  

* втрачено посвід-
чення багатодітної сім’ї, 
видане на ім’я Гарасюк 
Володимира Ігоровича 
(2001р.н.), вважати не-
дійсним. 

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 ●

Для створення сім’ї 
познайомлюсь із жін-
кою віком від 45 до 55 
років, стрункою, сим-
патичною, яка прожи-
ває в одному із сіл 
Тернопільського райо-
ну. Деталі при зустрічі. 
Твоє щастя — у твоїх руках. Дзвони — не по-
шкодуєш. 

Тел. 096-620-73-65.

Тернопільський об’єднаний місь-
кий військовий комісаріат прово-
дить відбір громадян призовного 
віку, які мають вищу, професійно-
технічну, повну або базову загальну 
середню освіту і не проходили стро-
кової військової служби, 
військовозобов’язаних віком від 18 
до 60 років, а також жінок віком від 
18 до 50 років на військову службу 
за контрактом до навчальних цен-
трів Збройних Сил України (НЦ ВДВ 
ЗСУ м. Житомир, НЦ СВ ЗСУ смт 
Десна, с. Старичі, м. Полтава), а 
після закінчення навчання будуть 
призначені до військових частин, які 
дислокуються в регіоні їх проживан-
ня. 

Пільги та гарантії для військо-
вослужбовців рядового, сер-
жантського складу за контрак-
том:

1. Житло за рахунок держави.
2. Речове забезпечення відпо-

відно до визначених норм.
3. Використання щорічної осно-

вної відпустки із збереженням гро-
шового, матеріального забезпечен-
ня та грошової допомоги на оздо-
ровлення у розмірі місячного гро-
шового забезпечення.

4. Підйомна допомога в розмірі 
місячного грошового забезпечення 
на військовослужбовця і 50 відсо-
тків місячного грошового забезпе-
чення на кожного члена сім’ї  
військовослужбовця, який переїж-
джає з ним на нове місце військової 
служби в інший населений пункт, у 
зв’язку з призначенням на військову 
посаду, зарахуванням до військово-
го навчального закладу, термін на-
вчання в якому становить не менше 
шести місяців, або у зв’язку з пере-
дислокацією військової частини.

5. Забезпечення військовослуж-
бовців за контрактом безкоштовни-
ми обідами у робочі дні (або за ба-
жанням грошовою компенсацією у 
розмірі вартості набору продуктів 
на приготування обіду).

6. Безоплатну кваліфіковану ме-
дичну допомогу в військово-
медичних закладах охорони 
здоров’я.

7. Право на санаторно-курортне 
лікування та відпочинок у сана-
торіях, будинках відпочинку, пансіо-
натах і на туристських базах Мініс-
терства оборони України (один раз 
на рік).

8. Отримання освіти у вищих на-
вчальних закладах (вищих військо-
вих навчальних закладах) без  
відриву від військової служби (зао-
чна форма навчання).

9. Право на пенсійне забезпечен-
ня незалежно від віку у випадку,  
якщо вони мають на день звільнення 
зі служби вислугу 25 років і більше, 
або за наявності трудового стажу 25 
років і більше, з яких не менше, ніж 
12 календарних років і 6 місяців ста-
новить військова служба.

Грошове забезпечення військо-
вослужбовця рядового, сержант-
ського складу залежить від займаної 
посади, військового звання, кваліфі-
кації, терміну проходження військо-
вої служби. На сьогодні грошове 
забезпечення осіб рядового,  
сержантського та старшинського 
складу становить  від 7000 до 9000 
грн. 

Громадян, які бажають проходи-
ти військову службу за контрактом у 
військових частинах, що дислоку-
ються на території Тернопільської 
області та України, просимо зверта-
тись в Тернопільський об’єднаний 
міський військовий комісаріат за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Тро-
лейбусна, 5, з понеділка до суботи 
з 8:00 до 17:00 год., телефони:  
43-58-19, 43-58-15. 

 
Тимчасово виконуючий 

обов’язки військового комісара 
Тернопільського об’єднаного 

міського військового комісаріату 
майор О. В. ТАНАСОВ. 

Служба за контрактом: 
нові можливості

У Тернопільській ОДПІ відбув-
ся сеанс телефонного зв’язку 
— “гаряча” лінія. На запитання 
платників податків відповіда-
ла начальник відділу контро-
лю за обігом та оподаткуван-
ням підакцизних товарів Гали-
на Мадай. У матеріалі висвіт-
лені найактуальніші запитання 
та відповіді на них.

— Наше підприємство планує 
займатися продажем скрапле-
ного газу. Чи потрібно реєстру-
ватися платником акцизного по-
датку та чи сплачується роз-
дрібний акциз з реалізації тако-
го газу в балонах для населен-
ня?

— Всі суб’єкти господарювання, 
які займаються продажем скрапле-
ного газу, зобов’язані були зареє-
струватися платником акцизу до 1 
березня цього року включно. Щодо 
роздрібного акцизу, то продавці, 
які реалізують скраплений газ у ба-
лонах для побутових потреб насе-
лення, його не сплачують. 

— Через ряд обставин, близь-
ко двох тонн пального на нашій 
фірмі було визнано зіпсованим. 
На нього теж потрібно складати 
акцизну накладну?

— Податковий кодекс передба-
чає, що платник податку під час 
реалізації пального зобов’язаний: 
скласти в електронній формі  
акцизну накладну за кожним кодом 
товарної підкатегорії, згідно з УКТ 

ЗЕД реалізованого пального; заре-
єструвати таку накладну в Єдиному 
реєстрі акцизних накладних. Крім 
того,  платник податку зобов’язаний 
скласти акцизну накладну на обся-
ги пального, що було втрачене, як 
в межах, так і понад встановлені 
норми втрат, зіпсоване, знищене 
(внаслідок аварії, пожежі, інших 
форс-мажорних обставин, а також 
внаслідок випаровування в процесі 
виробництва, обробки, переробки, 
зберігання чи транспортування та-
кого пального).

— Який термін реєстрації  
акцизної накладної?

— Акцизну накладну, або розра-
хунок коригування показників слід 
реєструвати в Єдиному реєстрі  
акцизних накладних особі-
постачальнику протягом 15 кален-
дарних днів, наступних за датою її 
складання. Операційний день для 
реєстрації акцизних накладних та 
розрахунків коригування в Реєстрі 
триває щодня з 8 до 19 години.

— Чи є відповідальність за по-
рушення порядку реєстрації 
платником акцизного податку?

— Здійснення суб’єктами госпо-
дарювання операцій з реалізації 
пального без реєстрації такого 
суб’єкта платником акцизного по-
датку в порядку, передбаченому 
Податковим кодексом, тягне за со-
бою накладення штрафу на юри-
дичних осіб та фізичних осіб — під-
приємців у розмірі 100% вартості 
реалізованого пального.

— Читали, що запроваджений  
розрахунок коригування до  
акцизної накладної. Коли і для 
чого він подається?

— Розрахунок коригування по-
казників заповнюється, якщо після 
реалізації пального відбувається 
повернення частини чи всього  
обсягу пального особі, яка реалізує 
пальне, виникає потреба у виправ-
ленні помилок, допущених у скла-
данні акцизної накладної. За його 
допомогою коригують лише показ-
ники акцизних накладних, складе-
них та зареєстрованих у Єдиному 
реєстрі акцизних накладних після 
1.03.2016 року.

— Я працюю заправником на 
АЗС (дві доби через дві), у ви-
хідні — виливаю бетонні вироби 
у підприємця, за сумісництвом 
та офіційно. Виходить, що маю 
два місця роботи. Чи треба по-
давати декларацію?

— Ті, у кого доходи впродовж 
року були оподатковані, обов’язку 
подавати декларацію не мають. Як-
що громадяни отримували доходи 
від двох і більше податкових аген-
тів (роботодавців), то при умові, що 
у 2015 році загальна сума доходів 
перевищувала 120 мінімальних 
зарплат (а це — 146 тис. 160 грн.) 
— тоді наступає обов’язок подання 
декларації про майновий стан і до-
ходи.

Відділ організації роботи 
Тернопільської об’єднаної ДПІ.

Податкові новини ●

Обов’язки платників податків

Тернопільська ОДПІ інформує 
платників, що у рамках кампа-
нії декларування доходів гро-
мадян ДФС доопрацьовано 
електронний сервіс “Електро-
нний кабінет платника” (онов-
лена версія) в частині надання 
можливості підготувати, запо-
внити та надіслати декларацію 
про майновий стан і доходи 
фізичних осіб (далі — Деклара-
ція) в електронному вигляді. 

У відкритій частині електронного 
сервісу “Електронний кабінет плат-
ника” (оновлена версія) можна за-
повнити, зберегти та роздрукувати 
декларацію, а у закритій частині 
(особистий кабінет) платник може 
подати декларацію в електронному 
вигляді з використанням електро-
нного цифрового підпису (ЕЦП). 
Безкоштовно отримати ЕЦП можна 
в акредитованому центрі сертифі-

кації ключів Інформаційно-
довідкового департаменту ДФС.

Форма та інструкція щодо запо-
внення такої декларації, затвердже-
ні наказом Міністерства фінансів 
України від 2.10.2015 №859 “Про 
затвердження форми податкової 
декларації про майновий стан і до-
ходи та інструкції щодо заповнення 
податкової декларації про майно-
вий стан і доходи”. 

На офіційному веб-порталі ДФС 
розміщено матеріали роз’яснюва-
льного характеру з питань декла-
рування громадянами доходів в 
банері “Декларування доходів гро-
мадян”. 

Тернопільська ОДПІ також нага-
дує, що задекларувати свої доходи 
громадяни можуть до 1 травня 
2016 року. 

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Декларуйте доходи  
в електронній формі

Героям слава! ●

Уляна  ЗОЛОТНИК,  
провідний бібліотекар  

с. Ступки. 

Вже  другий  рік  українці  з  
надією  чекають,  що  весна  
принесе  довгожданий  мир  і 
спокій  на  їх  землю. Однак, 
рана на Сході досі кровото-
чить. Скільки  сімей не доче-
кались рідних живими, скіль-
ки дітей залишились сирота-
ми через війну?..

Цьогорічна весна повернула 
такий очікуваний спокій у сім’ю  
Бачинських із с. Ступки Терно-
пільського району. 1 квітня додо-
му демобілізованим повернувся 
учасник АТО, наш односельчанин 
Ігор Бачинський. Дружина Ната-
ля, син Володя та дочка Ліля без-
межно радіють, що їхній батько 
повернувся живим та неушкодже-
ним.

Привітати Ігоря прийшла мо-
лодь с. Ступки. Коли раніше він 
приходив у відпустку, маленькі 
ступківчани передавали для воїнів 
малюнки, солодощі,  прапори. З 
квітами, синьо-жовтими кульками 
діти разом із завідуючою клубом 
Галиною Іванською, Ступківським 

сільським головою Ігорем Радець-
ким та працівниками сільської ра-
ди вітали з поверненням Ігоря 
Бачинського, дякували за гідно 
виконаний обов’язок захисника 
Вітчизни.

Щонеділі в нашій церкві парох 
села о. Андрій Марчук відправляє 
святу літургію, молиться за наших 
захисників. У неділю, 3 квітня,  

після богослужіння отець Андрій 
поблагословив Ігоря, подякував за 
мужність і відвагу, разом з усіма 
парафіянами помолились за мир і 
спокій в Україні.

Усім серцем хочеться вірити, 
що радісна подія Христового Во-
скресіння   принесе велику радість 
на українську землю — подарує 
довгоочікуваний мир в Україні.

З АТО повернувся  
Ігор Бачинський

Ігор  Бачинський із сином Володею та дочкою Лілею.

Гаряча лінія ●
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Гороскоп ●

Тиждень напружений, оскільки буде ба-
гато роботи, різних зустрічей. З початку 
тижня чимось здивуєтесь, а згодом зрозу-
мієте, що все йшло за планом. Більше 
уваги спрямовуйте сімейним стосункам, 
контролюйте поведінку дітей. Пильнуйте 
здоров’я.

Проявляйте активність, можете плану-
вати поїздки, зустрічі, укладати угоди. Чи-
мало різних справ вдасться вирішити на 
роботі. Отримаєте цікаву пропозицію що-
до святкувань. Ближче до вихідних вам 
поталанить на любовному фронті та в 
азартних іграх.

Свої фінансові проблеми постарайтеся 
вирішити у першій половині тижня. У се-
редині тижня проявляйте максимальну 
обережність на роботі і під час подоро-
жей. Ближче до вихідних всі побутові пи-
тання зможете вирішити успішно.

У першій половині тижня зможете роз-
почати нові справи. Проявляйте особисту 
ініціативу, в вашому бізнесі можливі успіхи 
і зміни. Зауважте, що в кінці тижня не ба-
жано ризикувати, а також вирішувати важ-
ливі фінансові справи. У вихідні тримайте 
емоції при собі.

Ваші бажання з початку тижня мають 

збутися, якщо прикладете зусиль. Ваш 
потужний імпульс любові здатен перевер-
нути гори. В кінці тижня постарайтесь 
проявляти стриманість та скромність. У 
вихідні чекайте несподіванок.

Час, який вас спонукав діяти так, як ви 
цього хотіли, минає. Зможете проявити 
себе, якщо будете діяти впевнено. В кінці 
тижня не займайтесь потаємними спра-
вами, щоб не потрапити в складнощі. 
Рекомендується полегшити свій душев-
ний стан сповіддю.

Першу половину тижня використовуй-
те для зміцнення свого авторитету, вирі-
шуйте професійні питання, працюйте над 
покращенням стосунків з начальством, а 
ближче до вихідних зможете вирішити 
багато справ не офіційним шляхом. У ви-
хідні не ризикуйте. 

Початок тижня сприятливий для нових 
знайомств, зустрічей і переговорів. Мо-
жете мандрувати, приймати важливі рі-
шення. У п’ятницю і суботу уникайте кон-
тактів з органами правопорядку. Стри-
муйте емоції. У вихідні знайдіть час для 
відпочинку.

Займайтеся пошуками додаткового за-
робітку в першій половині тижня. Важливі 
справи теж постарайтесь вирішити до 
четверга включно. Можливо, комусь 

вдасться отримати кредит. В кінці тижня 
уникайте далеких поїздок та випадкових 
знайомств. 

Зустрічайтесь з новими партнерами, 
більше уваги приділяйте дому і своїм 
близьким. Постарайтесь не втратити ко-
рисне для вас знайомство. Не беріть і не 
давайте грошей у борг. Обережно за  
кермом у кінці тижня.

Розширюйте сферу своїх послуг. Про-
являйте максимальну активність. Комер-
ційні успіхи та удача гарантовані, можете 
з кимось про щось домовитися, або купи-
ти важливу річ. У кінці тижня уникайте 
розбіжностей з близькими людьми і парт-
нерами у спільній справі.

Перша половина тижня є прекрасним 
часом для романтичних зустрічей і кохан-
ня. Настає досить сприятливий час для 
стосунків з діловими партнерами і цікавих 
знайомств. У кінці тижня уважно ставтесь 
до свого здоров’я, відмовтесь від шкідли-
вих звичок і фізичних перевантажень.

від Івана Круп'яка з 18 по 24 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 №15 

від 8 квітня 2016 року.

Життя — як електрика: з напругою 
встаєш, з опором ідеш на роботу, весь 
день іскриш, наелектризований прихо-
диш з роботи, а потім вирубуєшся.

Він був настільки послідовним при-
хильником Канта, що навіть спортивні 
штани прасував на кант.

— Алло, як ти? Я тут місця собі не 
знаходжу.

— Ти в маршрутці?
— Так.

Таксист: “Я увімкну музику?”.
Пасажир: “Тортури заборонені  

конвенцією ООН від 1984 року”.

21.00 год. — саме в цей час діти зі-
знаються батькам, що на завтра треба 
принести в школу костюм для театралі-
зованого виступу, доповідь про  
морських рибок з кольоровими фото і 
торт для ярмарку. 

Цитати великих людей: “Перехочеш” 
(мама).

Люди поділяються на два види: тих, 
хто читає книги, і тих, хто слухає тих, 
хто читає. 

Вітання математиків: “Бажаю у всьо-
му бути 1-им, завжди мати 2-гу поло-
винку, ніколи не бути 3-им зайвим, мати 
власні 4 куточки, щоб все в житті було 
на “5”, вміло використовувати 6-те чут-
тя і бути на 7-му небі від щастя”.
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Вітаємо! ●Шевченківські дні ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Шевченкове життя — символ 
тернистого шляху боротьби 
за свободу. Поет показав, як 
можна звільнитися з полону 
зневіри, комплексу меншо-
вартості і національної де-
пресії. Гострота і сила Шев-
ченкового слова з роками 
міцніє. Дух свободи і люд-
ської гідності додають укра-
їнцям упевненості у власно-
му самоствердженні. Голос 
розтоптаної людської гід-
ності, сила опору втілилися 
в поетичну сповідь, пройня-
ту вогнем почуттів. Шевчен-
ко звертається до українців 
із закликом повстати проти 
старого життя і збудувати 
нову Україну.

Традиційно в Україні весна 
розпочинається Шевченківськими 
днями. Пам’ять великого українця 
вшанували жителі села Смиківці 
Тернопільського району. Тарас 
Шевченко вчить молоде покоління 
патріотизму і гордості за батьків-
щину. Учні місцевої школи разом 
з учителями поклали квіти до 
пам’ятника Кобзаря. Школярі і ви-
хованці дитячого садка “Усмішка” 

декламували Шевченкові вірші,  
інсценізували уривки з його  
творів, ставили сценки з життя 
Тараса. 

Урочистості з нагоди 20-ої річ-
ниці від дня народження Тараса 
Шевченка у клубі села Смиківці 
підготували Надія Осадчук та Юрій 
Ліский за підтримки Смиковецько-
го сільського голови Володимира 
Сидяги. Звуковий супровід забез-
печив Андрій Сидор. Пісні на сло-
ва Тараса Шевченка виконали ла-
уреати міжнародного конкурсу ду-
ховної пісні “Я там, де благосло-
вення” — народний аматорський 
хор села Смиківці (художній керів-
ник і диригент — заслужений ар-
тист України Святослав Дунець, 
концертмейстер Володимир Стад-
ник) і учасники дитячого хору 
“Зернятко” (хормейстер Мар’яна 
Дунець). Іван Помазанський пред-
ставив віртуозну гру на баяні. Па-
тріотичні українські пісні гостям 
заходу подарували соліст народ-
ної аматорської вокальної студії 
“Музична скриня” Тернопільського 
районного будинку культури, лау-
реат всеукраїнських та міжнарод-
них конкурсів і фестивалів Василь 
Хлистун з дочкою Іриною.

Cвітлана БАРАБАШ, 
учитель української мови і 

літератури Прошівської  
ЗОШ І-ІІ ст. 

Фото Христини БІНЄВИЧ.

Щорічно на початку весни у  
с. Прошова відбувається один 
із наймасовіших культурних 
заходів — Шевченківські вечо-
ри, в яких беруть участь май-
же всі жителі села: одні орга-
нізовують, другі беруть безпо-
середню участь, інші — відда-
ні глядачі.

Цьогоріч вшанування 202-ої 
річниці від дня народження поета 
проходило у два етапи. Спочатку 
урочистості “Шевченкове слово” 
відбулись у Прошівській ЗОШ І-ІІ 
ст., їх організували вчителі по-
чаткових класів. Учні 1-4 класів 
декламували поезії Тараса Шев-
ченка, співали, змагалися у кон-
курсі “Уважний читач і слухач”. 
Завершилось свято презентаці-
єю “Шевченко і Тернопільщина”.

Друга частина урочистостей із 
вшанування пам’яті Кобзаря “Ми 
тебе не забули, Тарасе” відбула-
ся у приміщенні клубу с. Прошо-
ва. Організаторами були керівник 
художньої самодіяльності, завід-
уючий клубом Леонід Ванжула та 
автор цих рядків.

Як годиться, свято розпочало-
ся молитвою і благословенням 
пароха о. Михайла і пісні “Реве та 
стогне Дніпр широкий” у вико-
нанні сільського хору. У святко-
вому концерті взяли участь і до-

рослі, і діти. Поезії читали учні 
третього класу Надія Фортуна, 
Роман Стебельський, Юрій Каль-
ба. Піднесено і щиро звучала по-
езія “Відродися, Тарасе” у вико-
нанні учня 4 класу Максима Діль-
ного. Учні старших класів Ліля 
Стебельська, Олена Гемська, 
Ірина Стебельська читали поезії 
про Кобзаря. Зі сцени звучали 
тужливі та патріотичні пісні “Же-
брак” у виконанні В. Глеха, “По-

вертайся на Україну” — М. Качу-
ровської, “Мама” у виконанні Н. 
Лучків. Захоплення викликав ви-
ступ маленьких артистів — учня 2 
класу Олега Івахова з піснею “Ка-
роока Україна” та Ангеліни Кра-
мар, яка виконала пісні “Земле 
моя” та “Оберіг пам’яті”. Показо-
вим був виступ хлопців Юрія Ге-
рена, Богдана Закревського та 
Павла Закревського, які показали 
невелику інсценізацію “Сон Шев-

ченка”. У ній глядачі побачили 
малого пастушка Тараса і його 
товариша, який розкрив підслу-
хану таємницю про величну долю 
Шевченка, а згодом і старого за-
порожця, який прорік тяжку долю 
малому Тарасику уві сні.

Завершилось концертне  
дійство виступом наймолодшого 
учасника — 7-річного Станіслава 
Хлібовича, який прочитав поезію 
“Кобзар”.

Кобзарем його звемо

Учасники урочистостей “Шевченкове слово” 
у Прошівській ЗОШ І-ІІ ст., організуваних вчителями початкових класів.

Поет для епох Колектив По-
чапинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів  
вітає з 50-річчям 
технічного пра-
цівника школи 
Марію Яросла-
вівну ХУДИК. 

Бажаємо добра 

         і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить. 

Колектив та дирекція ПП  
“Агрофірма “Медобори” вітають 
з днем народження головного  
бухгалтера Любомиру  
Андріївну КЛИМОВИЧ.

Хай життя квітує, як калина в лузі, 

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з днем народження вчи-
теля початкових класів Оксану 
Ігорівну ДАЦКО.

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.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження директора школи Ірину 
Петрівну ВАСИЛИК, заступника 
директора з навчально-виховної 
роботи Олену Данилівну  
ТВЕРДОХЛІБ.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження працівницю 
їдальні Галину Орестівну  
ЛОЗІНСЬКУ, сторожа Богдана 
Павловича ВІВЧАРА, підсобного 
робітника Василя Євгеновича  
КОРЕНДІЯ, робітника Юрія  
Євгеновича ОЛЕКСІЯ, водія Ми-
колу Васильовича ОСАДЧУКА.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

Колектив Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження вчителів української мови і 
літератури Лесю Богданівну  
БЕЗПАЛЬОК, Наталію Степанів-
ну АРХІТКУ, з 60-річчям робітника 
школи Зеновія Богдановича  
ГУКА.

Бажаємо здоров’я міцного, 

Щастя без краю, 

Усього 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.

Вітаємо з днем народження  
депутата Ігровицької сільської  
ради Юлію Петрівну КАЧКУ.

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 — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконавчий комітет.

Працівники відділу культури 
Тернопільської РДА, районного бу-
динку культури, центральної ра-
йонної бібліотеки, районна органі-
зація профспілки працівників куль-
тури щиро вітають з днем наро-
дження методиста Тернопільського 
районного будинку культури Ольгу 
Анатоліївну СТАДНИК, завідую-
чого клубом с. Почапинці Володи-
мира Мироновича КРІЛЯ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття.

Народний аматорський хор села Смиківці (художній керівник і диригент — заслужений 
артист України Святослав Дунець, концертмейстер Володимир Стадник).

Юні шанувальники Шевченкового слова у селі Смиківці.


