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Куди зникає вода
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веб-сторінка  

Тернопільської районної ради

Тернопільське районне 
комунальне підприємство 

“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.

  16 стор.

  3 стор.

Інвестиції  
в соціальну сферу 
Тернопільського 

району.

  8 стор.

Ще одна дорога  
за євростандартом 

у Байківцях.

Тернопільський об’єднаний міський 
військовий комісаріат за адресою: вул. Тролейбусна, 

5 проводить набір на контрактну службу чоловіків та 
жінок віком 18-60 років. Заробітна плата — від 7000 грн.

 Детальна інформація за тел. (0352) 43-58-19, майор 
Танасов Олександр Васильович, тел. (097) 263-48-57.

6 стор. 

Анонс ●

Відтепер читачі газети  
“Подільське слово” можуть 
оформити передплату на-
шого видання в електро-
нній версії.

Для цього необхідно надісла-
ти на електронну адресу редак-
ції: podilske_slovo@ukr.net  
інформацію про себе (прізвище, 
ім’я, по батькові або назва орга-
нізації чи підприємства, контак-
тний телефон,  вказати електро-

нну адресу для направлення ра-
хунку на оплату вартості перед-
плати електронної версії газе-
ти). За допомогою мобільного 
телефону,  комп’ютера чи план-
шета читайте газету в будь-який 
зручний для Вас час і в будь-
якому місці.

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

Передплачуйте газету  
“Подільське слово”  
в електронній версії

Працівники КП “Добробут” Великобірківської селищної ради на очисних спорудах біля аеротенки 
(зліва направо): майстер Ігор Стрілковський, директор Петро Стрельцов, водій екскаватора Петро Касіян. 

В аеротенці відбувається біологічне очищення каналізаційних стоків за рахунок активного мулу. 

Вудимо ковбаску  
на Великдень.

  9 стор.

Унікальна  
Хресна Дорога  
у Стегниківцях.

Перший лемківський 
мультфільм  

он-лайн.

  14 стор.



2 П’ятниця, 22 квітня 2016 року Панорама подій
Візити ●У райдержадміністрації ●

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.

Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

Фото автора.

6 квітня цього року 
голова Тернопіль-
ської ОДА Степан 
Барна, народний 
депутат України Та-
рас Юрик, дирек-
тор департаменту 
соціального захис-
ту населення Тер-
нопільської ОДА 
Вадим Боярський, 
голова Тернопіль-
ської районної ра-
ди Андрій Галайко, 
голова Тернопіль-
ської РДА Олек-
сандр Похилий, за-
ступник голови  
Тернопільської РДА 
Андрій Колісник 
відвідали  Петри-
ківський обласний 
геріатричний пансі-
онат.

У геріатричному пан-
сіонаті завершено ре-
конструкцію покрівлі з 
надбудовою горищного 
даху корпусів. Пансіонат 
частково переведено на 
опалення з використанням альтер-
нативних видів палива. Придбано 
2 електроводонагрівачі та електро-
плиту. На виконання робіт спрямо-
вано 1 мільйон 600 тисяч гривень із 
Державного фонду регіонального 
розвитку та 160 тисяч гривень з об-
ласного бюджету. 

— Роботи, які тривали з вересня 
минулого року, завершено, — за-
значив директор Петриківського ге-
ріатричного пансіонату Степан Глу-
шок. – Реконструкція шатрового 
даху дозволить зменшити витрати 
на опалення будівлі. Заплановано 
облаштувати мансардний поверх, 
куди переведемо адміністративний 
корпус. Натомість зможемо розши-
рити площу лікувального корпусу.

За інформацією голови Терно-
пільської ОДА Степана Барни, у 
стратегії розвитку Тернопільщини 
передбачена реконструкція низки 
об’єктів сфери соціального захис-
ту. Триває реконструкція у Шум-
ському територіальному центрі со-
ціального обслуговування пенсіо-
нерів та одиноких непрацездатних 
громадян у селі Великі Дедеркали. 

Петриківський геріатричний пан-
сіонат, розміщений на площі 
2,5 гектара, працює з 1975 року. 
Заклад розрахований на 185 ліжко-
місць. Сьогодні тут проживає 
175 людей похилого віку, з них 
17 переселенців із зони АТО. У пан-
сіонаті встановлено автономне опа-
лення, функціонують реабіталіційне 
відділення, пекарня, пральня і хар-
чоблок, підсобне господарство, в 
користуванні якого 4 гектари сіль-
госпугідь. Працюють бібліотека та 
відділення краєзнавчого музею. 
Студенти та члени благодійних ор-
ганізацій допомагають організову-
вати дозвілля стареньких. 

Окрім цього, в рамках робочої 
поїздки голова Тернопільської ОДА 

Степан Барна, народний депутат 
України Тарас Юрик, голова Терно-
пільської РДА Олександр Похилий, 
голова Тернопільської районної ра-
ди Андрій Галайко, заступник голо-
ви Тернопільської РДА Андрій Ко-
лісник відвідали Почапинську ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, яка в наступному році 
може стати опорною. Сьогодні тут 
навчається 191 учень. 

— М’яка покрівля приміщення 
Почапинської школи постійно під-
дається негативному впливу атмос-
ферних опадів і перепадів темпера-
тури, — зазначив начальник відділу 
освіти Тернопільської РДА Василь 
Цаль. — Підготовано проект рекон-
струкції цього навчального закладу 
загальною вартістю 5 мільйонів 998 
тисяч 566 гривень. Цьогоріч на його 
реалізацію з Державного фонду ре-
гіонального розвитку буде виділено 
2 мільйони гривень, із місцевого 
бюджету — 449 тисяч 892 гривні. За 
ці кошти заплановано облаштувати 
шатровий дах над будівлею школи 
з дерев’яних конструкцій і покрів-
лею металопрофілем. Наступного 
року в навчальному закладі буде 
замінено вікна й оздоблено фасад. 
Це дасть можливість зменшити ви-
трати енергоресурсів наполовину. 
Крім цього, до кінця цього року для 
Почапинської і Мишковицької шкіл 
будуть придбані шкільні автобуси, 
які довозитимуть дітей з навколиш-
ніх сіл.

— Почапинська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів — базова школа в Тернопіль-
ському районі з вивчення предмету 
“Захист Вітчизни”, — каже мето-
дист Тернопільського районного 
методичного кабінету Микола Пі-
говський. — У травні цього року тут 
відбудеться районний етап 
військово-патріотичної гри “Сокіл” 
(“Джура”). Щоб забезпечити висо-
кий рівень військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді, в По-
чапинській школі необхідно провес-
ти ряд капітальних і поточних робіт 
з облаштування приміщення і май-
данчиків. 

Після Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів очільники Тернопіль-
ської області та району відвідали 
сільськогосподарське приватне під-
приємство “Агрон” у селі Товстолуг 
Великогаївської об’єднаної терито-
ріальної громади, яке має в обро-
бітку близько 3 тисяч гектарів зем-
лі. У структурі господарства — 70 
працівників, середньомісячна заро-
бітна плата яких становить близько 
5 тисяч гривень. 

В “Агроні” повністю оновлено 
машинно-тракторний парк. При-
дбано сучасну високопродуктивну 
техніку відомих світових фірм, агре-
гати передпосівного обробітку 
ґрунту, зернові та бурякові сівалки, 
розкидачі мінеральних добрив. Мо-
дернізовано майстерню, тракторну 
бригаду, офіс, їдальню, млин, зер-
носклади. Три роки поспіль в “Аг-
роні” реалізується пілотний проект 
німецької фірми “Байєр” із точного 
землеробства. За інформацією ви-
конавчого директора ПП “Агрон”, 
заслуженого працівника сільського 
господарства України, депутата 
Тернопільської обласної ради Юрія 
Березовського, станом на сьогодні 
завершено посів ранніх зернових, 
кукурудзи та цукрових буряків. Що-
року підприємство виділяє понад 
300 тисяч гривень на благодійну та 
спонсорську діяльність, зокрема, 
на підтримку воїнів АТО — 137 ти-
сяч гривень. У кожному населено-
му пункті, де господарство орен-
дує паї, будуть встановлені дитячі 
майданчики. Нещодавно такі май-
данчики відкрили в Малому Ходач-
кові та Товстолузі Тернопільського 
району.

Інвестиції  
в соціальну сферу

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна, директор департаменту 
соціального захисту населення Тернопільської ОДА Вадим Боярський, 

голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської 
РДА Олександр Похилий, директор Петриківського геріатричного 
пансіонату Степан Глушок із працівниками соціального закладу.

Під час візиту в ПП “Агрон” (зліва напрво): голова Тернопільської  
районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської РДА  

Олександр Похилий, директор департаменту агропромислового розвитку 
Тернопільської ОДА Віталій Луй, виконавчий директор ПП “Агрон”,  

заслужений працівник сільського господарства України, депутат  
Тернопільської обласної ради Юрій Березовський, голова  

Тернопільської ОДА Степан Барна.

14 квітня цього року в рам-
ках робочої поїздки пер-
ший заступник міністра мо-
лоді та спорту України Ігор 
Гоцул разом із заступни-
ком голови Тернопільської 
облдержадміністрації Юрі-
єм Юриком, головою Тер-
нопільської райдержадмі-
ністрації Олександром По-
хилим, заступником голови 
Тернопільської РДА Андрі-
єм Колісником відвідав бі-
атлонну базу фізкультурно-
спортивного товариства 
“Колос” у селі Підгороднє 
Тернопільського району. 
Делегація ознайомилася з 
інфраструктурою об’єкта, 
умовами проживання 
спортсменів, фінансовими 
потребами щодо приве-
дення біатлонної бази у 
відповідність європейським 
стандартам.

Єдина працююча у західному 
регіоні біатлонна база, де свого 
часу тренувалася чемпіонка сві-
ту, відома українська біатло-
ністка Олена Підгрушна, сьо-
годні перебуває під загрозою 
знищення. Начальник управлін-
ня фізичної культури та спорту 
Тернопільської облдержадміні-
страції Віктор Мацикур розповів 

про проблеми, які стали на за-
ваді повноцінному функціону-
ванню спортивного комплексу. 
Найголовніша проблема поля-
гає в порушенні цілісності бази. 
Окремі земельні ділянки на її 
території приватизовані. Тут 
тренуються діти. На одній з та-
ких ділянок функціонує пилора-
ма, яка забруднює навколишнє 
середовище.

— Якщо нам вдасться подо-
лати труднощі, залучивши мініс-
терство молоді та спорту Украї-
ни, земельні та будівельні служ-
би, зможемо створити надсу-
часний комплекс, в якому від-
буватиметься підготовка націо-
нальних команд і проводити-
муться змагання європейського 
рівня, — переконаний Віктор 
Мацикур. 

На часі — питання виділення 
з державного фонду земельної 
ділянки для стрільбища, роз-
робка ескізного проекту будів-
ництва лижоролерної траси. 
Перший заступник міністра мо-
лоді та спорту України Ігор Го-
цул зазначив, що для того, аби 
заручитися підтримкою Кабмі-
ну, Тернопільська ОДА мусить 
надати чітко сформульовану 
стратегію дій, спрямованих на 
збереження біатлонної бази в 
селі Підгороднє. 

Ініціатива ●

На біатлонній базі 
в Підгородньому

На території біатлонної бази в с. Підгороднє (зліва направо) 
начальник управління фізичної культури і спорту  

Тернопільської ОДА Віктор Мацикур, голова Тернопільської 
РДА Олександр Похилий, перший заступник міністра 

молоді і спорту України Ігор Гоцул, відомий біатлоніст, 
бронзовий призер чемпіонату Європи та призер юніорського 
чемпіонату світу, боєць АТО Олександр Починок, заступник 

голови Тернопільської РДА Андрій Колісник. 

Голова Тернопільської рай-
держадміністрації Олек-
сандр Похилий 31 березня 
цього року підписав розпо-
рядження “Про організацію 
в районі призову громадян 
України чоловічої статі на 
строкову військову службу в 
травні-червні 2016 року”. 

Розпорядженням передбачено 
провести з 5 травня до 30 червня 
2016 року призов на строкову вій-
ськову службу придатних за ста-
ном здоров’я до військової служ-
би в мирний час громадян чолові-
чої статі, яким до дня відправлен-
ня у військові частини виповни-
лось 20 років, та старших осіб, які 
не досягли 27-річного віку і не 
мають права на звільнення або 

відстрочку від призову на строко-
ву військову службу.

Для призову створено район-
ну призовну комісію і затвердже-
но її склад. Передбачено провес-
ти медичний огляд призовників 
віком від 18 до 27 років на базі 
призовної дільниці Тернопіль-
ського об’єднаного міського вій-
ськового комісаріату за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 
5.  Головам виконавчих комітетів 
сільських та селищних рад, 
об’єднаних територіальних гро-
мад Тернопільського району за-
безпечити оповіщення, збір та 
доставку призовників на призо-
вну дільницю для проходження 
медичного обстеження та роз-
гляду на районній призовній ко-
місії.

Весняний призов 
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Лариса ЛЕГКА,  
начальник відділу з питань 

державної реєстрації 
Тернопільської РДА.

Верховна Рада України при-
йняла ряд законодавчих актів 
щодо забезпечення децентралі-
зації та демонополізації адміні-
стративних сервісів у сферах 
державної реєстрації бізнесу та 
речових прав на нерухоме май-
но шляхом передачі цих функцій 
місцевим органам влади, орга-
нам місцевого самоврядування, 
нотаріусам та акредитованим 
суб’єктам. 

Відповідно до нормативно-

правих актів, 1 квітня ц. р. почав 
працювати відділ із питань дер-
жавної реєстрації Тернопільської 
райдержадміністрації, якому пе-
редано повноваження у сфері 
державної реєстрації бізнесу та 
речових прав на нерухоме май-
но. Подати документи можна за 
адресою: м. Тернопіль, вул. 
М. Кривоноса, 10, другий по-
верх. 

Особи, які оплатили квитанції 
до 1 квітня ц. р. за надання адмі-
ністративних послуг та не отрима-
ли їх в реєстраційній службі Тер-
нопільського районного управлін-
ня юстиції, можуть звертатись у 
відділ з 4 травня ц. р.

Треба знати  ●

Діє відділ із питань 
державної реєстрації

Згідно з розпорядженням го-
лови Тернопільської райдержад-
міністрації від 5 квітня 2016 року, 
на посаду начальника відділу 
культури Тернопільської РДА 
призначено Віктора Михайлови-
ча Навольського. Офіційне пред-
ставлення нового керівника від-
булося 21 квітня в Тернопіль-
ському районному будинку куль-
тури за участю голови голови 
Тернопільської РДА Олександра 
Похилого, голови Тернопільської 
районної ради Андрія Галайка, 
заступника голови Тернопіль-
ської РДА Андрія Колісника. 

Віктор Навольський народив-
ся 17 березня 1967 року в с. Ве-
ренчанка Заставновського райо-
ну Чернівецької області. У 1994 
році закінчив Рівненський дер-
жавний інститут культури, здобув 
спеціальність диригента духово-
го та естрадного оркестрів, ви-
кладача спеціального інструмен-
ту. 1 грудня 2003 року прийняв 
Присягу державного службовця. 
Працював провідним методис-
том, методистом І категорії Тер-
нопільського районного будинку 
культури, провідним спеціаліс-
том відділу культури Тернопіль-
ської РДА, методистом із 
культурно-просвітницької роботи 
Тернопільського РБК, головним 

спеціалістом-юрисконсультом 
відділу фінансів, бухгалтерського 
обліку та кадрової роботи управ-
ління культури Тернопільської 
ОДА, головним спеціалістом від-
ділу фінансового забезпечення 
та кадрової роботи управління 
культури і мистецтв департамен-
ту культури, релігій та національ-
ностей Тернопільської ОДА. 

Віктор Навольський — 
начальник відділу культури 

Тернопільської РДА

Начальник відділу  
культури Тернопільської РДА 

Віктор Навольський.

Допомога армії ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

“Народ, який не хоче годува-
ти свою армію, незабаром 
буде змушений годувати чу-
жу”, — сказав свого часу На-
полеон Бонапарт. З початку  
війни на Донбасі українці в 
рамках акції “Підтримай 
українську армію” перевели 
на рахунки міністерства обо-
рони України сотні мільйонів 
гривень. Волонтери зібрали і 
переправили на передову 
тонни гуманітарної допомоги 
для наших бійців.

14 квітня цього року голова 
Тернопільської районної держав-
ної адміністрації Олександр По-
хилий відповідно до указу Пре-
зидента України №44/2016 “Про 
шефську допомогу військовим 
частинам Збройних сил України, 
Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби 
України”, на виконання розпоря-
дження голови Тернопільської 

обласної державної адміністрації 
від 1 березня 2016 року №119-
од “Про здійснення шефства над 
військовими частинами області” 
та розпорядження голови Терно-
пільської обласної державної ад-
міністрації від 15 березня 2016 
року №144-од “Про внесення 
змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 1 бе-
резня 2016 року №119-од” під-
писав договір про шефство та 
співробітництво з військовою 
частиною 3002 Західного 
оперативно-територіального 
об’єднання Національної гвардії 
України.

В заході взяли участь командир 
військової частини, полковник 
Петро Шуляк, командир 2-го стрі-
лецького батальйону, підполков-
ник Віктор Шершун та військовос-
лужбовці. Аналогічні угоди уклали 
голова Тернопільської облдержад-
міністрації Степан Барна, міський 
голова Тернополя Сергій Надал, 
голова Лановецької райдержадмі-
ністрації Юліан Сірант і голова 
Підволочиської райдержадміні-

страції Борис Онищук. Це гаран-
тує моральну й матеріальну допо-
могу військовослужбовцям, ство-
рить належні соціально-побутові 
умови. 

— Україні потрібна сильна ар-
мія, — зазначив голова Терно-
пільської РДА Олександр Похи-
лий. — На Тернопільщині розпо-
чато реконструкцію військових 
частин у Чорткові, Бережанах і 
Теребовлі. Торік у Тернополі було 
відновлено 44-ту окрему артиле-
рійську бригаду. Це забезпечує 
створення нових робочих місць і 
зміцнення обороноздатності дер-
жави. Військовослужбовці, які 
служать за контрактом, отриму-
ють заробітну плату в розмірі від 
7 тисяч гривень, мають стабільне 
соціальне забезпечення. Активно 
допомагаємо військовій частині 
Національної гвардії України в 
місті Тернополі, яку найближчим 
часом заплановано розширити 
щонайменше на два взводи. Під-
писання угоди про шефство — 
офіційна формалізація того, що 
вже відбувається. 

Тернопільська РДА взяла шефство  
над військовою частиною

Ярослав 
БАЧИНСЬКИЙ.

Наближається най-
світліше релігійне 
свято року — Во-
скресіння Христо-
ве. Віряни готують-
ся до нього зазда-
легідь: наводять 
порядок і чистоту у 
світлицях, білять 
стіни, фарбують ві-
кна, двері, загоро-
жі, паркани, брами. 
Прибирають тери-
торію, подвір’я, на 
цвинтарях. Чепу-
ряться наші славні галиць-
кі села, церкви, каплички. 

Великодній кошик із набором 
вітчизняних продуктів зріс у ціні 
в півтора рази у зв’язку з рос-
том курсу долара США. Ідемо 
на центральний продовольчий 
ринок Тернополя. Пан Михайло 
з Прикарпаття щороку продає 
кошики з верболозу, які нині ко-
штують 150-300 гривень за шту-
ку. За дитячі кошики з візерун-
ками просить від 90 до 200 
гривень. Окрім кошика, треба 
мати накидку. Жінки й дівчата їх 
вишивають самі. На полотні 
оживають лики святих, велико-

днє вітання “Христос воскрес!”, 
вишите хрестиком, гладдю, бі-
сером. За святкове вишиття 
треба заплатити 180-250 гри-
вень. Накидки, серветки, чоло-
вічі сорочки, жіночі блузи і плат-
тя на широкий вибір пропону-
ють вишивальниці з Косова, 
Космача, Галича, Коломиї, що 
на Івано-Франківщині. В торго-
вих рядах представлені роботи 
місцевих майстринь, а також 
дешевий український орнамент, 
нанесений в далекому Китаї. 

Тепер про ціни на традиційні 
великодні продукти. Паска, 
оздоблена родзинками з по-
мадкою, обійдеться в межах 
35 гривень. Суттєво зросли ці-

ни на цукор, вершкове 
масло, борошно вищого 
ґатунку. Останнім часом 
на 20-30% подешевша-
ли курячі яйця. Десяток 
фабричних обійдеться 
від 12-15 гривень, до-
машні дорожчі, треба 
витягти з гаманця 
25 гривень. Кільце коп-
ченої домашньої ковба-
си потягне до 
60 гривень, бочок — 55, 
шинка — 75-80 гривень, 
сало — 45 гривень. Ціна 
кілограма домашнього 
сиру — близько 30 гри-
вень, пачка масла “Се-

лянське” Тернопільського мо-
локозаводу — 20 гривень, ін-
ших виробників — близько 
25 гривень. Пучок хріну можна 
купити за десятку, баночку вже 
готового, натертого хріну з 
червоним бурячком вам запро-
понують за 25 гривень. Зелена 
цибуля коштуватиме до 8 гри-
вень. Кілограм зелених огірків 
обійдеться в 24-35 гривень, 
червоні помідори турецького 
виробництва — від 
30 до 38 гривень. Неодмінно 
треба шпарагус, барвінок, сам-
шит, щоб прикрасити велико-
дній кошик. Веселих вам свят і 
смачної паски!

Гроші ●

Великодній кошик

Під час підписання договору про співробітництво з військовою частиною 3002 
Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України командир 

2-го стрілецького батальйону, підполковник Віктор Шершун (крайній ліворуч) та (зліва направо) 
командир військової частини 3002, полковник Петро Шуляк, голова Тернопільської РДА 

Олександр Похилий, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова Лановецької РДА Юліан 
Сірант, міський голова Тернополя Сергій Надал, голова Підволочиської РДА Борис Онищук.

Це важливо ●

Землі державної власності 
за межами населених пунк-
тів будуть передані у кому-
нальну  власність  
об’єднаних територіальних 
громад. Відтак, сільські, 
селищні, міські ради отри-
мають відповідні повнова-
ження із розпорядження та-
кими землями.

19 квітня народні депутати 
підтримали у першому читанні 
Проект Закону № 4355 «Про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо роз-
ширення повноважень органів 
місцевого самоврядування з 
управління земельними ресур-
сами та посилення державного 
контролю за використанням і 
охороною земель», яким зокре-
ма вносяться зміни до Земель-
ного кодексу України, Кодексу 
України про адміністративні пра-
вопорушення та ще 15 законів 
України.

“Сьогодні народні депутати 
зробили перший важливий крок, 
щоб місцеві громади отримали 
один з найважливіших ресурсів 
для успішного територіального 
розвитку. Право розпоряджати-
ся землями державної власності 
дозволить людям на місцях за-
лучати інвестиційні кошти під 
конкретні проекти та ефективно 
ними управляти. За державою 
залишається лише контролююча 
функція. Це важливе рішення в 
рамках реформи децентралізації 

та розвитку територій”, — пояс-
нив віце-прем’єр-міністр Украї-
ни — міністр регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства Ген-
надій Зубко.

Прийняття цього законопро-
екту сприятиме більш якісному і 
обґрунтованому плануванню 
розвитку територій, а також удо-
сконалить державний контроль 
за використанням та охороною 
земель.

Контролюючі функції за ви-
користанням та охороною зе-
мель надаються Держгеокада-
стру та виконавчим органам 
сільських, селищних, міських 
рад, які набувають їх у разі 
прийняття відповідною радою 
рішення про їх здійснення. У 
свою чергу, Держгеокадастр 
здійснюватиме нагляд за реалі-
зацією виконавчими органами 
місцевого самоврядування дер-
жавного контролю за викорис-
танням та охороною земель. 
Законопроект усуває дублю-
вання контролюючих функцій: 
Держгеокадастр – здійснює 
державний контроль за вико-
ристанням та охороною земель 
усіх категорій та форм влас-
ності, в тому числі і сільсько-
господарських земель, а Дер-
жекоінспекція – здійснює дер-
жавний контроль за дотриман-
ням вимог екологічної безпеки.

Прес-служба віце-прем’єр-
міністра України. 

Місцеві ради зможуть 
управляти землями за 

межами населених пунктів



Програма телепередачП’ятниця, 22 квітня 2016 року

25 квітня
Понеділок 

26 квітня
вівторок

27 квітня
середа

28 квітня
Четвер

29 квітня
П’ятниця

30 квітня
субота

1 травня
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.25, 08.20, 09.05, 10.40, 18.00, 
          22.50, 23.20 Погода
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.35 Телемагазин
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.25 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.40, 23.50 Вiд першої особи
09.00 Вiчне
09.15 Уряд на зв’язку з громадянами
10.05 Д/ф “На урожай коропа в Лозi”
11.10 Чоловiчий клуб. Спорт
12.25 Чоловiчий клуб
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
14.55 Х/ф “Атентат. Осiннє вбивство в Мюнхенi”
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Word on the street
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку”
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”
00.00 Х/ф “Коллекцiонер-2”

інтер
06.10, 11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
               з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
           12.00, 14.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20 Х/ф “Двiчi в одну рiку” (2)
13.30 “Судовi справи”
14.20 “Сiмейний суд”
15.15 “Жди меня”
18.00, 19.00 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Гречанка” (1)
23.30 Х/ф “Доярка з Хацапетiвки-2” (1)

TV-4
06.00, 10.00 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 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Про нас”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Живiть у радостi”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.00 “Екологiчно чисте життя”
17.30 “Гал-клiп”
18.00 Т/с “Панi покоївка”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Єдина країна
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.40 Дiм книги
21.30 “Сiльський календар”
22.35 Х/ф “Мiранда з кригою” (2)

ICTV
05.55, 19.20 Надзвичайнi новини
06.45 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.05 Труба мiстера Сосиски
11.00 Без гальм
11.40 М i Ж
12.05, 13.20 Х/ф “Вигнанець”
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.20 Х/ф “Ангели i демони” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Патрульнi. Цiлодобово
21.25 Т/с “На трьох-2” (2)
22.25 Свобода слова

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Зоряне життя”
10.40 Х/ф “У Бога свої плани” (1)
12.20 “Битва екстрасенсiв-13”
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 неправди-9”
23.55 “Один за всiх”

новий канал
03.00 Про що говорять тварини
03.55 Зона ночi
05.55, 07.25 Kids Time
05.57 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.27 Т/с “Друзi”
10.15 Х/ф “Прибульцi на горищi” (2)
12.00 Х/ф “Все або нiчого” (2)
14.05 Хто зверху
18.00 Абзац!
19.00 Дешево i сердито
20.05 Ревiзор
22.55 Страстi за ревiзором
01.25 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, 21.00 Країна У
16.45, 20.00 Одного разу в Одесi
17.45 Вiталька
22.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Теорiя зради

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 18.13 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Назбиране”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 Д/ф “Вербна недiля i страсний тиждень”
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 “Як це?”
17.25 “Триває Великодній пiст”
17.30 “Степовики”
17.45 “Iноземна для дiтей”
18.30 “Живi сторiнки”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.55 Реклама. Анонси
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “Урок... для батькiв”
20.00 Д/ф “Чорнобиль. Людський фактор”
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, 03.50 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Т/с “А снiг кружляє...” (2)
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 “Горець” (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 “Наречена з того свiту” (2)
00.00 Х/ф “Принцеса спецiй” (1)

“нтн”
05.25 Х/ф “Кримiнальний талант” (1)
08.15 Х/ф “Проект “Альфа” (1)
10.00 “Кримiнальнi справи”
10.55, 17.25 Т/с “Детективи” (2)
12.00 Х/ф “Двоє” (2)
13.45, 14.20, 21.30 Т/с “CSI: Нью-Йорк-7” (2)
14.00, 19.00, 23.15, 02.25 “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, 07.25, 08.20, 09.10, 18.00, 
          22.55, 23.20 Погода
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30 Телемагазин
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Авто перевiрено
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 На слуху
09.00 Вiчне
09.30, 18.50 Про головне
10.20 Д/ф “Не хочу згадувати”
11.20 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
11.50 Перша студiя
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 Д/ф “Помилка на тисячолiття”
15.50 Д/ф “Чорнобиль. Точка часу”
16.25 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
23.50 Вiд першої особи

канал “1+1”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
         09.10 “Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
         19.30, 23.15 ТСН
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “Розщепленi на атоми”
00.00 Д/с “Легенда про Круга”

інтер
05.30, 09.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...
        з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
         12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
         з IНТЕРом”
12.30 “Судите сами”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.00, 19.00 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Гречанка” (1)
23.30 Д/ф “Чорнобиль. 30 рокiв потому”
00.30 Х/ф “Загублене мiсто” (1)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 Оголошення.
         Бюро знахiдок
07.35 “Сiльський календар”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 Етнографiя i фольклор
12.40 Галицький камерний хор м. Львiв
14.00 Х/ф “Упiймати буревiй”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Замки Тернопiлля
20.00 Європа у фокусi
20.30 “Євромакс”
21.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
22.35 Х/ф “Цунамi 2022” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.55 Антизомбi
12.00, 13.20 Т/с “Вiддiл 44” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Д/ф “Битва за Чорнобиль”
15.30, 16.10 Х/ф “Зворотна тяга” (2)
18.45 Факти. Вечiр
20.20 Д/с “Чорнобиль.
        Все тiльки починається!?”
00.00 Х/ф “Зона висадки” (2)

стб
06.50, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Зоряне життя”
10.35 “Битва екстрасенсiв-14”
12.45 “МастерШеф-3”
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”
18.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”
20.00, 22.45 “Люба, ми вбиваємо дiтей”
00.00 “Один за всiх”

новий канал
05.00, 18.00 Абзац!
05.55, 07.45 Kids Time
05.57 М/с “Кунг-фу Панда: 
        Легенди крутостi”
07.50 Х/ф “Джек Хантер”
09.45 Х/ф “Джек Хантер”-2
11.40 Х/ф “Джек Хантер”-3
13.35 Х/ф “Копальнi Царя Соломона”
16.50, 19.00, 20.00 Вiд пацанки до панянки
22.05 Київ вдень i вночi
23.00 Х/ф “Заборонена зона” (2)
00.50 Х/ф “Ультраамериканцi” (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 Т/с “Ксена — принцеса-воїн” (1)
15.50 Т/с “Таємничий острiв” (1)
19.05 Х/ф “Цiлитель. Учень Авiценни” (2)
22.00 Х/ф “Загадки Сфiнкса” (2)
23.45 Теорiя зради

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Живi сторiнки”
10.20 “Плекайте мову”
10.26, 11.13, 15.13, 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 “Триває Великодній пiст”
14.10 М/ф “Варава”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Степовики”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 Д/ф “Чорнобиль.Тризна”
18.30 “Крiзь призму часу”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.55 Реклама. Анонси
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, 
          01.05 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 03.55 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 Д/ф “Блакитний пил”
02.00 Х/ф “Горець” (2)

к1
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
10.10 Х/ф “Володарi шторму” (1)
12.40 “Орел i Решка. 
           Незвiдана Європа”
15.30 “Орел i Решка”
20.00 “Орел i Решка. Ювiлейний-2”
21.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)
02.35 “Нiчне життя”

“нтн”
05.05 Х/ф “Чорна стрiла” (1)
06.40 Х/ф “Загублене мiсто” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.50, 17.30 Т/с “Детективи” (2)
11.20 “Страх у твоєму домi”
13.45, 14.20 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)
21.30 Т/с “CSI: Лас-Вегас-14” (2)
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
06.15, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.25, 08.20, 09.05, 18.00, 22.50, 
          23.20 Погода
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30 Телемагазин
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Д/ф “Епоха Митрополита 
         Володимира”
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.00 ДебатиPRO
11.30 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету мiнiстрiв України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.05 Фольк-music
16.10 Путiвник прочанина
16.20 Д/ф “Тризуб Нептуна”
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.30 Д/с “Розкриття Америки”
20.30 Книга ua
21.30 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
          19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50 “Мiняю жiнку”
12.20 “Мiняю жiнку-2”
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 “Вiн шалений”

інтер
05.30, 09.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
        з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
12.30 “Судите сами”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.00, 19.00 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Гречанка” (1)
23.30 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-2” (1)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.35 Оголошення. 
        Бюро знахiдок
07.35 Європа у фокусi
08.00 “Євромакс”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Гал-клiп”
12.40 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Одна ластiвка весну приносить”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Формула здоров’я”
21.30 “Музичнi делiкатеси”
22.40 Х/ф “Iнше життя” (2)

ICTV
05.45 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Антизомбi
12.10, 13.20 Х/ф “Зона висадки” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому мiстi програми
16.05, 22.25 Т/с “На трьох” (2)
17.20, 21.25 Т/с “На трьох-2” (2)
17.45 Iнсайдер
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
23.25 Х/ф “П’янкий свiтанок” (2)

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.40 “Зоряне життя”
10.30 “Битва екстрасенсiв-14”
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”
00.20 “Один за всiх”

новий канал
03.00 Зона ночi
05.00, 18.00 Абзац!
05.55, 07.15 Kids Time
06.00 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.17 Т/с “Друзi”
10.00, 21.55 Київ вдень i вночi
12.00 Т/с “Щасливi разом”
16.50, 19.00 Хто зверху
22.55 Х/ф “Повернення супермена” (2)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць” (1)
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
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 “7 природних чудес України”
10.15 “Триває Великодній пiст”
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 “Iноземна для дiтей”
18.30 “Не перший погляд”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.55 Реклама. Анонси
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 “Iз нашої вiдеотеки”
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, 03.30 Ток-шоу “Говорить Україна”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. Мiсце злочину Майамi” (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 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. Ювiлейний-2”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
20.10 “Орел i Решка. Незвiдана Європа”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

“нтн”
05.00 Х/ф “Проект “Альфа” (1)
06.35 Х/ф “Зухвалiсть” (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: Лас-Вегас-14” (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, 07.00, 08.00, 21.30, 23.10 Погода
06.40 Телемагазин
07.10 Д/ф “П’яте Євангелiє”
07.45 Д/ф “Епоха Митрополита Володимира”
08.10 Смакота
08.35 Авто перевiрено
09.00 ВЕЛИКОДНI БОГОСЛУЖIННЯ
12.30 Фольк-music
14.00 Концертна програма
17.15 Х/ф “Клара i Франциск”
21.00 Новини
21.40 Премiя “Честь професiї”. 
         Церемонiя нагородження
23.00 Паспортний сервiс
23.15 Д/ф “Епоха Митрополита Володимира”

канал “1+1”
06.00 “Однокласники”
08.00 “Українськi сенсацiї”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.40 М/ф “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00, 12.30, 13.50, 15.00 “Свiт навиворiт-6”
16.10 “Чотири весiлля-4”
17.35 Х/ф “Отже, вiйна”
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 “Голос країни-6”
23.15 “Свiтське життя”
00.15 Х/ф “Владика Андрiй”

інтер
06.00 Т/с “Камо грядеши”
07.40, 20.00 “Подробицi”
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)
15.20 Т/с “Сережка Казанови”
19.10, 20.30 “Ювiлейний вечiр 
        Раймонда Паулса”
22.30 Д/ф “Мiльйон червоних троянд. 
        До ювiлею Раймонда Паулса”
23.30 Т/с “Янгол у серцi” Заключна (1)

TV-4
06.00 Пряма трансляція урочистої 
         архієрейської святої літургії світлого 
         празника Христового Воскресіння 
         з архікатедрального собору УГКЦ 
          м. Тернополя
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радостi життя
09.30 “Справжня цiна”
09.50 Ранковий фiтнес
10.05 Х/ф “Апостол Фома”
11.40 Дiм книги
12.00 Х/ф “Обiтниця Паски”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Погляд зблизька”
14.30 “Формула здоров’я”
15.30, 20.45 “Про нас”
16.00 ТНЕУ вiтає з Великоднем
18.00 Нашi вiтання
19.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.30 Мiська рада iнформує
19.40 Великоднiй концерт “Христос Воскрес”
21.00 “Гал-клiп”
21.30 Єдина країна
22.10 Х/ф “Зламати ногу” (2)
23.45 Час-тайм

ICTV
05.55 Факти
06.35 Х/ф “Серце дракона” (2)
08.45 Зiрка YouTube
09.10 Дивитись усiм!
10.10 Без гальм
10.45 М i Ж
11.05 Труба мiстера Сосиски
12.00 Перший раз за кордоном
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф “Хоббiт. Несподiвана подорож” (2)
16.30 М/ф “Нiкчемний Я-2” (2)
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф “Хоббiт. Пустка Смога” (2)
23.45 Х/ф “Перевага Борна”

стб
06.00 “Все буде добре!”
07.55 “Холостяк-6”
09.00 “Все буде смачно!”
10.50 “Концентрат на майданi”
11.50 “Україна має талант! Дiти”
15.00, 23.00 “Я соромлюсь свого тiла-3”
17.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
19.00 “Битва екстрасенсiв”
20.40 “Один за всiх”
21.55 “Детектор неправди-9”

новий канал
04.50 Абзац!
05.45, 08.20 Kids Time
05.47 М/с “Дракони: Вершники Олуха”
08.22 Т/с “Пригоди Мерлiна”
12.05 Х/ф “Чарiвник Земномор’я”
15.20 М/ф “Шрек”
17.10 М/ф “Шрек-2”
19.05 М/ф “Шрек-3”
21.00 М/ф “Шрек назавжди”
22.50 Х/ф “Справа 39” (2)
01.00 Х/ф “Заборонена зона” (2)

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя” (1)
06.20 М/с “Дора-мандрiвниця” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Новi пригоди” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
09.20 М/ф “Феї. Фантастичний порятунок” (1)
10.35 Х/ф “Золота гуска” (1)
12.20 Х/ф “Повернення на острiв Нiм” (1)
14.00 Одного разу пiд Полтавою
18.00 Одного разу в Одесi
23.00 Т/с “Ти — найгiрший” (3)
00.00 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, 17.45, 22.15 “З Великоднем!”
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 “Христос воскрес!”
14.00 “Поклик таланту”
15.30 “Абетка гурмана”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Великоднi дзвони по всiй Українi”
18.00 “Назбиране”
18.30 “Вже весна воскресла”
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”
22.20 “Музичний бум”

трк “украЇна”
07.00 Подiї
07.50 Зоряний шлях
09.40 Х/ф “Мрiї iз пластилiну”
11.20 Т/с “Iлюзiя любовi”
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
19.25 Футбол. УПЛ “Шахтар” — “Динамо”
21.35 Т/с “Причал любовi й надiї” (2)
01.20 Агенти справедливостi

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
08.40 Х/ф “Пригоди Електронiка” (1)
12.30, 18.10 “Орел i Решка. 
        На краю свiту”
17.10 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
21.00 Х/ф “Приборкання норовливого” (1)
22.50 Х/ф “Шалено закоханий” (1)
00.50 “Розсмiши комiка”

“нтн”
05.15 Х/ф “У пошуках мiльйонерки” (1)
06.30 Х/ф “Про нього” (2)
07.55 Т/с “Агентство НЛС” (2)
11.40 Т/с “Кво Вадiс” (1)
17.00 Т/с “Детективи” (2)
19.00 Т/с “Бухта страху” (2)
22.40 Х/ф “Близнюки” (2)
00.40 Х/ф “Кохання 
         та iншi обставини” (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, 07.25, 08.20, 09.05, 11.05, 18.00, 22.55, 23.20 
Погода
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30 Телемагазин
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Д/ф “Епоха Митрополита 
         Володимира”
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф “Днi, якi змiнили Європу: 
         Угорщина, серпень 1989 року”
10.40 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.15 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
14.40 Спогади
15.25 Надвечiр’я. Долi
16.25 Свiтло
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.30 Д/с “Розкриття Америки”
20.35 Люструвати не можна залишити
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
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-2”
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, 22.10 Т/с “Останнiй москаль-2”
00.00 Х/ф “Ред”

інтер
05.30, 09.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
         з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
          12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
12.30 “Судите сами”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.00, 19.00 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Гречанка” (1)
23.30 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-2” (1)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 Оголошення. 
         Бюро знахiдок
07.35 “Формула здоров’я”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Соло”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Таємний хiд”
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 “Мiжсезоння” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.55 Антизомбi
12.00, 13.20 Х/ф “П’янкий свiтанок” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому мiстi програми
16.05, 22.25 Т/с “На трьох” (2)
17.20, 21.25 Т/с “На трьох-2” (2)
17.45, 20.20 Iнсайдер
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
23.25 Х/ф “Придорожнiй клуб” (2)

стб
06.55, 16.00 “Все буде добре!”
08.55 “Люба, ми вбиваємо дiтей”
12.00 “МастерШеф-3”
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00 “Я соромлюся свого тiла-3”
00.10 “Один за всiх”
01.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”

новий канал
03.10 Зона ночi
05.05, 18.00 Абзац!
06.00, 07.20 Kids Time
06.02 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.22 Т/с “Друзi”
10.05, 21.55 Київ вдень i вночi
11.05 Стажисти
12.30 Т/с “Щасливi разом”
17.45, 19.00, 20.10 Суперiнтуїцiя
22.55 Х/ф “Джек — убивця велетнiв” (2)
01.10 Х/ф “Мiськi дiвчиська”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць” (1)
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
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”
10.20, 20.30, 21.55 Соцiальна реклама
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 “Триває Великодній пiст”
11.40 Гурт “Благовiст”
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 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 Д/ф “Сiмдесятники.Володимир Дахно”
17.35 “Легенди Запорiжжя”
18.30 “Акценти тижня”
19.26, 22.26 Погода. Реклама
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”
21.45 Реклама. Анонси
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00, 16.00 Т/с “Адвокат” (2)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.50 Реальна мiстика
12.45 Агенти справедливостi
13.40, 15.30 Т/с “Вiкно життя”
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.50 Футбол. Лiга Європи УЄФА. 
          1/2 фiналу “Шахтар” — “Севiлья”
00.00 Подiї дня

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”
05.05 “Легенди бандитської Одеси”
05.30 “Правда життя. Професiї”
06.00 Х/ф “Екстрасенс” (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: Лас-Вегас-14” (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
06.15, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.25, 08.20, 09.05, 11.40, 14.45, 18.00,
          23.20 Погода
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30 Телемагазин
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Ера будiвництва
07.35 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Д/ф “Епоха Митрополита
          Володимира”
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
10.05 Д/ф “Життєва артерiя Стамбула. 
          Один день на Босфорi”
10.35 Д/ф “Будiвництво автостради на Алясцi”
12.00 Вересень
12.30 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
15.05 Театральнi сезони
16.00 Вiра. Надiя. Любов
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.30 Д/с “Розкриття Америки”
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
23.50 Авто перевiрено

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50 “Мiняю жiнку-2”
12.20 “Мiняю жiнку-11”
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 “Лiга смiху-2”

інтер
05.30, 09.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...
        з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
          14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
12.30 “Судите сами”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.00 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.30 Х/ф “Нiч закритих дверей” (2)

TV-4
06.00, 10.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 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 Час-Tайм
09.30 “Екологiчно чисте життя”
11.00 Дитяча година
11.50 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40 “Музика крiзь столiття”
14.00 Х/ф “Одна чашка кави”
16.00 ХРЕСНА ДОРОГА
19.30, 21.00 Великоднi переживання
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.10 “Сiльський календар”
20.40 “Рекламна кухня”
21.30 “Сад, город, квiтник”
22.35 Х/ф “Братерство справедливостi” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.50, 20.20 Антизомбi
12.00, 13.20 Х/ф “Придорожнiй клуб” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому мiстi програми
16.05 Т/с “На трьох” (2)
17.15 Т/с “На трьох-2” (2)
17.40 Iнсайдер
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
21.25 Дизель-шоу
23.20 Х/ф “Мiсто грiхiв-2.
         Жiнка, за яку можна вбити” (2)

стб
05.55, 18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
06.50 “Зоряне життя”
08.40 Х/ф “Zolushka.Ru” (1)
10.45 Х/ф “Зрада” (2)
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”
20.00, 22.45 “Холостяк-6”
02.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”

новий канал
03.00 Зона ночi
05.00, 18.00 Абзац!
06.00, 07.05 Kids Time
06.02 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.07 Т/с “Друзi”
09.55, 22.10 Київ вдень i вночi
10.55 Хто зверху
12.55 Половинки
19.00 Аферисти в мережах
19.50 Х/ф “Персi Джексон 
         i викрадач блискавок” (2)
23.15 Суперiнтуїцiя

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць” (1)
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
14.10 Любов онлайн
15.10 Країна У
16.45 Одного разу в Одесi
18.25 Х/ф “Острiв щастя” (2)
20.00 Х/ф “Пляж” (2)
22.10 Х/ф “Острiв МакКiнсi” (1)
23.55 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Не перший погляд”
10.20, 20.30 Соцiальна реклама
10.26, 11.13, 15.13, 18.13 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Iз нашої вiдеотеки”
10.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Тема дня”
11.30 “Армiя нескорених”
11.45 “Храми Подiлля”
14.00 “Що робити?”
14.55 “Плекайте мову”
15.15 “Думки вголос”
15.30 “Хочу бути...”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.05 “Хресна дорога”
18.15 “Тобi, Господи!”
18.25 “Триває Великодній пiст”
18.30 Д/ф “Iван Терещенко. 
          Колекцiонер справ благодiйних”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.55 Реклама. Анонси
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 “Щастя є”
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Вiкно життя”
23.00 Подiї дня

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”
05.25 Х/ф “Дама з папугою” (1)
07.05 Х/ф “У пошуках мiльйонерки” (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: Лас-Вегас-14” (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 У просторi буття
06.35, 07.00, 08.00, 09.00, 12.10, 22.50,
           23.10 Погода
06.40 Телемагазин
07.10 АгроЕра. Пiдсумки
07.25 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.40 Д/ф “Епоха Митрополита Володимира”
09.15 Word on the street
09.40 Мистецький пульс Америки
10.15 Як це?
10.35 Хто в домi хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.35 Школа Мерi Поппiнс
11.50 Казки Лiрника Сашка
12.35 Мирослав Скорик в проектi “Три С”
14.45 Чоловiчий клуб
15.20 Український корт
15.55 Баскетбол. Чемпiонат України. Фiнал
18.00 Х/ф “Владика Андрей”
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
23.15 Великодня Служба
01.20 “Десять заповiдей Господнiх”. 
         В. Крищенко
02.00 Концертна програма “Героям слава!”

канал “1+1”
06.05 “Свiтське життя”
07.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00 Т/с “Останнiй москаль-2”
14.10 “Голос країни-6”
16.40, 01.15 “Вечiрнiй квартал”
18.30 “Розсмiши комiка-7”
20.15 “Українськi сенсацiї”
21.15 “Лiга смiху-2”
23.20 “Розсмiши комiка. Дiти”

інтер
05.15 “Жди меня”
07.15, 20.00 “Подробицi”
08.15 Х/ф “Без сина не приходь!” (1)
10.00 Х/ф “Вiрнi друзi” (1)
12.00 Д/ф “1000 рокiв на горi Афон”
13.00 “Сходження Благодатного Вогню у Храмi 
Гробу Господнього”
14.40 Т/с “Янгол у серцi” (1)
18.45, 20.30 Т/с “Сережка Казанови”
23.00 “Пасхальне богослужiння. 
          Пряма трансляцiя”

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, 14.40, 16.50, 20.00,
           23.30 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35, 04.40 Х/ф “Догора”
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.30 “Євромакс”
10.00 “Слiдства. Iнфо”
10.30 Блага звiстка з Р. Реннером
11.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
11.55, 14.45, 16.55, 20.05, 23.35 Тернопiльська
          погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Владика Андрей”
14.50 Мультфiльм
15.00 М/ф “Обiтниця Паски”
16.30 Дiм книги
17.00 Великоднi переживання
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
18.00 Нашi вiтання
19.00 Єдина країна
20.10 Етнографiя i фольклор. Писанки
21.00 В/ф “Надiя”
22.00 Х/ф “Апостол Фома”
23.40 Час-Тайм
00.00 ВОСКРЕСНА УТРЕНЯ

ICTV
06.15 Факти
06.45 М/с “Скубi-Ду”
07.25, 16.45 Lабiринт. Мiстика поруч
08.25 Секретний фронт
09.25 Антизомбi
10.25 Громадянська оборона
11.25 Iнсайдер
12.25, 13.00 Х/ф “Серце дракона” (2)
12.45 Факти. День
14.55 М/ф “Нiкчемний Я” (2)
17.45 Перший раз за кордоном
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф “Хоббiт. Несподiвана подорож” (2)
23.20 Х/ф “Iдентифiкацiя Борна” (2)

стб
05.55 “Вусолапохвiст”
08.00 “Концентрат на майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
09.55, 21.20, 23.00 Т/с “Коли ми вдома” (1)
12.50 “Холостяк-6”
15.25 “МастерШеф. Дiти-5”
19.00 “Україна має талант! Дiти”
22.30 “Україна має талант! Дiти”.
         Пiдсумки голосування
00.35 “Слiдство ведуть екстрасенси”

новий канал
04.45 Абзац!
05.40, 08.40 Kids Time
05.45 М/с “Дак Доджерс”
06.50 Х/ф “Мiськi дiвчиська”
08.42 Дешево i сердито
09.50 Ревiзор
12.35 Страстi за ревiзором
15.00 Вiд пацанки до панянки
17.00 Х/ф “Товстун на ринзi” (2)
19.05 М/ф “Шрек”
21.00 М/ф “Шрек 2”
22.50 Х/ф “Тато, досвiдос” (3)
01.10 Х/ф “Думай, як чоловiк” (2)

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 “Феї. Фантастичний порятунок” (1)
12.55 Х/ф “Золота гуска” (1)
14.35 М/ф “Острiв скарбiв” (1)
16.45 Х/ф “Повернення на острiв Нiм” (1)
18.25 Х/ф “Острiв МакКiнсi” (1)
20.10 Х/ф “Острiв щастя” (2)
21.50 Х/ф “Пляж” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Arte, viva!”
10.26 Погода. Анонси
10.30 “Хочу бути...”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Легенди Запорiжжя”
11.30 “Захисник Вiтчизни — рятувальник”
14.00 “На часi”
14.55 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 “Абетка здоров’я”
15.30 “Смакота”
15.45 “Триває Великодній пiст”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Словами малечi про цiкавi речi”
17.15 Д/ф “Чесно жити
        i чесно померти. Iгуменя Йосифа Вiтер”
18.00 “Учнiвський щоденник”
18.25 “Земне тяжiння”
18.40 “Думки вголос”
18.55 Реклама. Анонси
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.26, 21.26 Погода. Реклама
19.30 “На вiдстанi душi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “Абетка гурмана”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.30 “Поклик таланту”

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10 Зоряний шлях
09.00 Кулiнарна Академiя Олексiя Суханова
10.00 Вiдверто з Машею Єфросинiною
11.00 Х/ф “Мама виходить замiж”
13.00, 15.20 Т/с “Причал любовi й надiї” (2)
17.20, 19.40 Т/с “Лiнiї життя” (2)
22.10 Т/с “Щастя є”

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
08.50 М/ф “Гидке каченя” (1)
10.20 Х/ф “Пригоди Електронiка” (1)
14.20 “Розсмiши комiка”
15.30, 22.00 “Орел i Решка”
21.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
23.00 Х/ф “Грозовий перевал” (1)

“нтн”
05.00 Х/ф “Циган” (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 “Невловимi месники” (1)
21.00 Х/ф “Везучий” (2)
23.00 “Чоловiчий журнал”
23.55 Х/ф “Герой” (3)
01.50 “Правда життя. Професiї”

4-13
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Хресна Дорога ●

Чисте довкілля ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

15 квітня в Тернопільсько-
му районі на виконання 
розпорядження голови Тер-
нопільської ОДА від 16 бе-
резня 2016 року, доручення 
голови Тернопільської РДА 
від 21 березня 2016 року, з 
метою покращення 
санітарно-екологічного ста-
ну населених пунктів від-
бувся День благоустрою. 
Працівники відділу освіти, 
управління соціального за-
хисту населення та фінан-
сового управління Терно-
пільської РДА впорядкува-
ли придорожню лісосмугу 
на відрізку автомобільної 
дороги “Великі Бірки-
Малий Ходачків”.

Озеленення 
Начальник відділу освіти 

Тернопільської РДА Василь 
Цаль завітав в Ігровицький до-
шкільний навчальний заклад 
“Світ малечі” та Ігровицьку за-
гальноосвітню школу І-ІІ ступе-
нів, де разом зі школярами, 
завідуючою дитячим садком 
Світланою Містерман і дирек-
тором школи Ігорем Пелішком 
посадив дерева. Частину са-
джанців дуба, клена, яблунь і 
черешень передало Мшанець-

ке лісництво, частину придбали 
батьки дітей. 

За інформацією Світлани Міс-
терман, сьогодні в Ігровицькому 
ДНЗ виховуються близько 30 до-
шкільнят. Робочий день триває з 
восьмої години ранку до шостої 
вечора. У “Світі малечі” працю-
ють вихователь Валентина Гер-
чак, помічник вихователя Оксана 
Тимофійчук, завгосп Петро 
Винницький, кочегар Юрій Гук. 
Кухар Зоряна Мокрицька разом 
із підсобним робітником Людми-
лою Трач готують для малюків 
смачні обіди — каші, супи, кот-
лети, сирники, налисники, ово-
чеві салати, какао з булочками. 
Вихованці садочка харчуються 
тричі на день. Вартість харчу-
вання однієї дитини на добу ста-
новить 12 гривень, з яких поло-
вина — батьківська плата. Світ-
лана Містерман повідомила, що 
найближчим часом заплановано 
здійснити благоустрій території 
Ігровицького ДНЗ — посіяти тра-
ву, посадити сливи і яблуні, впо-
рядкувати квітник з альпійською 
гіркою, облаштувати піднавіс 
для зберігання дров. Дошкільнят 
залучають до творчої роботи. 
Вихователі разом із дітьми при-
красили вікна спальні барвисти-
ми саморобками, формують фо-
тоальбом життя “Світу малечі”, 
готуються до проведення свята 
Дня матері. 

В Ігровицькому 
дитсадку відкриють 

ще одну групу
— На останній сесії Тернопіль-

ської районної ради з районного 
бюджету було виділено 95 тисяч 
гривень на виплату зарплат пра-
цівникам Ігровицького дитячого 
садка, — каже начальник відділу 
освіти Тернопільської РДА Василь 
Цаль. — Сьогодні дошкільний на-
вчальний заклад в Ігровиці розра-
хований на 27 вихованців, однак 
дошкільнят тут значно більше. З 
вересня плануємо відкрити в ДНЗ 
“Світ малечі” ще одну групу. Для 
цього завеземо в садочок 5 двоя-
русних дитячих ліжечок. Доукомп-
лектовуємо штат працівників Ігро-
вицького дитсадка для його по-
вноцінного функціонування. З 21 
червня по 2 серпня у всіх ДНЗ 
Тернопільського району будуть ка-
нікули для проведення ремонтних 
робіт і підготовки до нового на-
вчального року. Подали на роз-
гляд атестаційної комісії грантової 
програми міністерства закордон-
них справ Японії “Кусаноне” про-
ект реконструкції енергозбере-
ження в Ігровицькій школі на суму 
1 мільйон 74,572 тисячі гривень. 
Проект передбачає заміну вікон, 
дверей, утеплення фасаду, ре-
монт даху. Необхідно забезпечити 
належні умови для всебічного роз-
витку дітей. 

Посадили дуб, клен, 
яблуню, черешню

Начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, директор Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. 
Ігор Пелішко разом з учнями посадили дерева на території школи в с. Ігровиця.

Надія ШТОКАЛО.

Агрохолдинг “МРІЯ” продо-
вжує поповнювати свій парк 
сільськогосподарською, логіс-
тичною, спецтехнікою та тран-
спортом. Днями компанія при-
дбала 2 трактори John Deere 
7930 та 4 сівалки Challenger 
8186 No-till загальною вартіс-
тю понад 660 тис. дол. Поста-
чальниками для агрохолдингу 
виступили компанії АМАКО, 
Агротек, Агробудівельний 
альянс “Астра”, а також Райф-
файзен Лізинг Аваль.

Операційний директор “МРІЯ 
Агрохолдинг” Віктор Кухарчук про-
коментував нову поставку техніки: 
“Минулого року ми придбали пер-
ших чотири сівалки Challenger 
8186 No-till. І в роботі вони зареко-
мендували себе відмінно, тому 
цього року ми закупили додатково 
ще чотири. При посіві просапних 
культур за системою No-till вони 
підходять найкраще. Ми навіть від-
значили ріст урожайності після по-
сівів цією технікою. Щодо тракто-
рів, то John Deere 7-ої серії будуть 
використовуватися в основному в 
картопляному бізнесі: під час по-

садки картоплі та підгортання. 
Варто відзначити також, що ми 
отримали вигідні кредитні умови 
на купівлю техніки та сприятливу 
ціну на неї, тож ми вдячні 
партнерам-постачальникам за до-
віру”. 

“МРІЯ Агрохолдинг” продовжить 
інвестувати у поповнення свого тех-
нічного парку. Цього року на при-
дбання нових одиниць сучасної 
сільськогосподарської техніки виді-
лено близько 10 млн дол. Зокрема, 
10 тракторів CASE IH Quadtrac 500 
загальною вартістю 3,2 млн. дол., 
угоду про придбання яких “МРІЯ” 
уклала наприкінці минулого року з 
ТОВ “Торговий дім “Агроальянс”, 
уже почали надходити до автопарку 
агрохолдингу. Перші три трактори 
днями вийшли в поле у Тернопіль-
ській області.

Нагадаємо, що починаючи з 
травня 2015 року, “МРІЯ Агрохол-
динг” інтенсивно здійснює закупівлі 
сільськогосподарської техніки, роз-
ширюючи власний технічний парк. 
Минулого року “МРІЯ” відновила 
співпрацю з лізинговими компанія-
ми, уклавши нові угоди на суму по-
над 4 млн. дол., а також самостійно 
придбала техніку вартістю понад 
3,7 млн. дол. 

Агробізнес ●

“МРІЯ” продовжує 
відновлювати  
технічний парк

Уляна ЗОЛОТНИК, 
провідний бібліотекар  

с. Ступки.

Триває Великий піст – час 
покаяння, очищення і на-
вернення. Це нагода, коли 
ми можемо розважити над 
страстями Господніми, про-
йти разом з Ісусом Хрес-
ною Дорогою. 10 квітня се-
лом Ступки, вже другий рік 
поспіль, пройшла Хресна 
Дорога, яку провів отець 
Андрій Марчук. Жителі се-
ла зібралися біля каплички 
Матері Божої, звідки і по-
чався Хресний Хід. 
Дерев’яного хреста спеці-
ально для цієї події вигото-
вив наш односельчанин 
Михайло Кізлик. 

Роздумуючи над Христовими 
терпіннями, вслухаючись у кож-
не слово розважання і молитви, 
ступківчани кожної стації моли-
лися за мир і спокій в Україні, 

за солдат, поранених і полоне-
них, за ворогів і недругів, за 
навернення грішників. Кожен, 
хто брав участь у цій Хресній 
Дорозі, жертвував її і у своєму 
намірені, адже в такий нелег-
кий для нас час, маємо про що 
просити Бога. Ті люди, які че-
рез стан здоров’я не змогли 
долучитися до процесії, зустрі-
чали Господній хрест біля своїх 
домівок. Хрест несли голова 
правління  ВО “Тернопільгаз” 
Олег Іванович Караванський, 
Ступківський сільський голова 
Ігор Романович Радецький та 
працівники сільської ради, Ма-
рійська дружина, Вівтарне 
братство на чолі з отцем Андрі-
єм, молитовні спільноти “Мате-
рі в молитві” та “Вервиця”, ме-
дичні працівники та освітяни, 
працівники “Карітасу”, хлопці і 
дівчата, молоді сім’ї.

Хресний хід завершився в 
храмі Різдва Пресвятої Богоро-
диці. Отець Андрій подякував 
всім, хто відгукнувся на заклик 
Христа: “Візьміть свій хрест та 
йдіть за мною”, хто відкрив свої 
зболені серця і разом з Ісусом 
пройшов Його дорогою болю і 
терпіння. 

Перед престолом Божої любові

Під час Хресного Ходу в селі Ступки, 10 квітня 2016 року.

Стратегії ●

14 квітня в Тернополі в рамках 
співробітництва між Тернопільською 
областю та програмою USAID “Лі-
дерство в економічному врядуванні” 
відбувся круглий стіл з обговорення 
підходів вирішення проблеми при-
єднання до електромереж для ма-
лого та середнього бізнесу, під час 
якого експерти презентували зако-
нодавчі зміни, що ліквідують коруп-
ційні ризики для підприємців. 

Існуюча в Україні система під-
ключення до електромереж є зна-
чним бар’єром для малого і серед-
нього бізнесу, зокрема, через 
складність та зарегульованість про-
цедур, відсутність визначених тер-
мінів та обґрунтованих тарифів на 
підключення. Протягом 2015 року 
за участі Програми USAID “Лідер-
ство в економічному врядуванні” в 
Україні було розпочато реформу у 
сфері спрощення підключення до 
електромереж. Зусилля поєднали 
представники влади, бізнесу та екс-
пертного середовища.  

Кабінетом Міністрів України під-
готовлено законопроект “Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення по-
рядку приєднання до електричних 
мереж”, який зареєстровано у Вер-
ховній Раді України (реєстраційний 

№4310). Окрім цього, на порядку 
денному є декілька альтернативних 
пропозицій вирішення проблеми 
приєднання до електромереж,.  

Експерти Програми USAID “Лі-
дерство в економічному врядуванні” 
представили на обговорення влас-
ний законопроект, який усуває 
основний базис для корупційних дій 
монополістів — можливість маніпу-
лювати при визначенні обсягів не-
обхідної реконструкції в мережах 
електропередавальної організації 
та джерел її фінансування (за раху-
нок інвестиційної програми чи за 
рахунок замовника).

Учасники круглого столу погоди-
лися з пропозиціями Програми 
USAID “Лідерство в економічному 
врядуванні”, однак звернули увагу 
на те, що значною проблемою на 
місцях є монополізація послуги при-
єднання до електромереж, тому 
звернулися з проханням проаналі-
зувати можливість демонополізува-
ти цей ринок. Учасники круглого 
столу погодились систематизувати 
свої пропозиції та надіслати до мо-
менту розгляду законопроектів на 
підкомітеті. Розгляд законопроектів 
із проблеми приєднання до елек-
тромереж відбудеться в найближчі 
тижні. 

USAID знає,  
як спростити підключення 

до електромереж



П’ятниця, 22 квітня 2016 року6 Актуально!
Проблема  ● Вітаємо! ●

22 квітня 50-
річний ювілей від-
значає працівник 
дитячого садка 
“Барвінок” с. Тов-
столуг Володи-
мир Степанович 
ЛОЗІНСЬКИЙ. Щиро 
вітаємо Вас, Володи-
мире Степановичу, з днем 
народження.

Пропливає доля, наче річка,

А над нею роки-журавлі,

Ось і загорілась 50-та свічка

У Вас на ювілейному столі.

Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,

Щоб всіх на 100-річчя могли запросити

Щоб  в мирному небі Вам сонце 

всміхалось

І всі Ваші мрії та плани збувались.

І щоб Господь щедрою рукою

Житєвий шлях благословив.

З повагою — колектив дитячого 
садка “Барвінок” с. Товстолуг.

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів щи-
ро вітає з днем народження 
вчителів-пенсіонерів Ганну  
Андріївну КОДЕЛЯК, Володи-
мира Ілліча БЕРЕНДУ. 

Хай квітнуть дні яскравим цвітом

І будуть в них сердечність і тепло,

Щоб у житті було чому радіти, 

А смутку у душі ніколи не було.

Щиро вітаємо з ювілеєм Віру 
Іванівну СОЛТИСЯК із с. Собор-
не Тернопільського району. 

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 — сім’я Михайла 
Дручка з с. Чернелів-Руський.

Щиро вітаємо з ювілеєм Віру 
Іванівну СОЛТИСЯК з с. Собор-
не Тернопільського району. 

За роком рік життя невпинно лине,

Дарує весен веселковий час,

У цю прекрасну ювілейну днину

Вітання щирі Ви прийміть від нас.       

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, 

від води – здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

З повагою — колектив 
народного аматорського хору 
“Конар Лемківщини” будинку 

культури с. Соборне.

Вітаємо з днем народження 
члена виконкому Ігровицької сіль-
ської ради, директора цегельного 
заводу ТОВ “ДоброБуд” Віталія 
Йосиповича ПОДЛІСНОГО, завід-
уючу будинком культури с. Ігрови-
ця Юлію Леонідівну ЧУПИК.

В цей доргий 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 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. 
ім. В. Гарматія щиро вітає  
з 40-річчям вчителя географії  
Світлану Василівну ІВАХІВ.

Сердечні линуть привітання —

Нехай у всьому Вам щастить,

Нехай збуваються бажання

І Бог життя благословить.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження юриста Оксану 
Омелянівну БРІЛЬ, водія Миколу 
Васильовича ОСАДЧУКА. 

Бажаємо Вам сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси.

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження ви-
хователя групи продовженого дня 
Тетяну Іванівну БЛОХІНУ, техніч-
ного працівника Галину Ігорівну 
КАЛІНОВСЬКУ.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, 

                        наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

Вітаємо з днем народження де-
путата Великоберезовицької се-
лищної ради Петра Васильовича 
КОПИЛЬЦІВА.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

Щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження виконавчого ди-
ректора ПП” Агрон”, керівника ФГ 
“Березовського”, заслуженого пра-
цівника сільського господарства 
України, депутата Тернопільської 
обласної ради Юрія Романовича 
БЕРЕЗОВСЬКОГО.

Добра і щастя зичимо в цю годину,

Надії, сонця, радості, тепла,

Хай Бог благословить усю родину,

А Вам міцне здоров’я посила!

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
вчителя української мови і літера-
тури Наталію Богданівну  
ВОЙТКОВИЧ, з 70-річчям учителя-
пенсіонера Ольгу Степанівну  
ЛИХОЛАТ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхалися Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав 

Лише щасливий зорепад!

Колектив Товстолузька ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро і сердечно вітає з днем 
народження директора ПП “Агрон” 
та ФГ “Березовського” Юрія  
Романовича БЕРЕЗОВСЬКОГО.

Хай кожен день приносить тільки щастя,

Робота — насолоду і наснагу,

Бажаємо постійно відчувати

Любов і ласку, шану і повагу.

Хай будуть поруч віра і надія,

Як два крила, що впасти не дадуть,

І сам Господь із милості наділить

Багато літ, що сонцем виграють.

Вітаємо з днем народження де-
зінфектора ТРТМО Євгенію Ярос-
лавівну БЕЛОНОГОВУ, медично-
го реєстратора Оксану Яросла-
вівну ФІЯЛКУ, медичних сестер 
Марію Володимирівну КОМАР, 
Галину Іванівну КОСТІВ, молод-
шу медсестру Галину Михайлівну 
ПАСТУХ, бухгалтера Наталію Сте-
панівну БАС, працівника кухні 
Світлану Миронівну БОЙКО, сто-
рожів Михайла Григоровича 
СОБЧУКА, Ореста Петровича 
ВОЛИНЦЯ, лікаря загальної 
практики-сімейної медицини Ступ-
ківської АЗПСМ Марію Петрівну 
САВИЧ.

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 віку.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження го-
ловного спеціаліста відділу освіти 
Тернопільської РДА Юлію Воло-
димирівну ГНАТЮК, методистів 
Тернопільського РМК Анатолія Зі-
новійовича ІВАСЮКА, Марію Ан-
дріївну ПУКАЧ.

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 — колективи відділу 
освіти Тернопільської РДА і 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ 
ст. ім. В. Гарматія щиро вітає з 
днем народження технічного пра-
цівника Любов Володимирівну 
ХМЕЛЬОВСЬКУ.

Прийміть у цей день вітання найкращі,

Бажаємо здоров’я, любові і щастя,

Щоб лихо й тривоги Вас обминали,

Зозуля сто років життя накувала.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

“У вересні 2015 року, мина-
ючи міст через річку Гніздеч-
на у селищі Великі Бірки, 
побачив, як гуска перехо-
дить річку вбрід у тому місці, 
де здавна був високий рі-
вень води (зафіксовано фак-
ти, коли вода піднімалася 
вище берега на метр і біль-
ше)”, — розповів нашому ко-
респонденту директор кому-
нального підприємства “До-
бробут” Великобірківської 
селищної ради, депутат Ве-
ликобірківської селищної 
ради Петро Стрельцов. Цей 
факт став підставою для по-
глибленого вивчення теми 
щодо зневоднення  
Тернопільщини. До речі, 
проблема актуальна мало не 
в усій країні.

Наповнюваність 
річок та криниць 

залежить від опадів
Уже не перший рік науковці 

б’ють на сполох про зниження 
рівня підшкірних вод на Терно-
пільщині. За останні кілька років 
майже всюди виникли проблеми 
з водою. Колодязі та криниці мілі-
ють, а то і зовсім висихають. Фа-
хівці кажуть, що винні кліматичні 
зміни, але як вплинути на ситуа-
цію, конкретних порад не мають. 
Наразі рекомендують економно 
поводитися із використанням 
кожної краплі питної води. 

— Вперше відчули суттєве па-
діння рівня води у Великих Бірках 
торік 15 травня, — розповів ди-
ректор КП “Добробут” Петро 
Стрельцов. — Вимірюючи продук-
тивність нового насоса, я заува-
жив зменшення тиску води в сис-
темі: продуктивність насоса впала 
на три куби за годину – надто ве-
ликий показник, щоб пропустити 
його повз увагу. Вимірявши рі-
вень води в свердловині, глибина 
якої 100 м, з’ясувалося, що рівень 
води впав на 8 метрів від нор-
мального. 

Петро Стрельцов вважає, що 
основна причина такого сезонно-
го безводдя — порушений в 
останні роки баланс атмосферних 
опадів: “Їх занадто мало. Саме 
через це з кожним роком маємо 
все нижчі мінімальні рівні води в 
річках. Три зими поспіль практич-
но не було снігу. Через це навесні 
немає повені, а, як відомо, майже 
70% об’єму води в річки прино-
сить саме вона. Річки і колодязі 
підживлюються за рахунок ґрун-
тових вод, а ті, в свою чергу, — 
через опади”, — зазначив Петро 
Віталійович.

Прогноз синоптиків: 
літо-2016 буде 

сухим і спекотним
Ще одна катастрофічна про-

блема з питною водою – нееко-
номне її використання внаслідок 
здешевлення послуг через субси-
дії. “Нині багато мешканців Вели-
ких Бірок мають субсидії на вико-
ристання води за нормою 4 куби 
на особу, відтак, за місяць серед-
ньостатистична сім’я за воду пла-
тить в межах 10 гривень, — каже 
Петро Віталійович. — Поки не було 
субсидій, зважаючи на досить ве-
ликий тариф, встановлений КП 
“Добробут”, – 7 грн. 41 коп. за 
куб. м, люди використовували 3-4 
куби в місяць, тепер 8-10. Восени 
минулого року за свій кошт до КП 
“Добробут” приєдналися три ву-
лиці з масиву “Агропромтехніка”, 
вул. Лісна, Нова, Сонячна, частина 
вул. 16 Липня. Зазвичай там у під-
валах була вода, тепер з власних 
криниць можуть набрати лише 
відро води за день. У районі верх-
нього стадіону смт Великі Бірки 
люди просять хоч на годину-дві 
подати воду, в той час, як інші ви-
ливають великі об’єми артезіан-
ської води на город, миють автів-
ки. Нещодавно вимірював продук-
тивність насоса у свердловині біля 
НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ст.-гімназія ім. С. Балея”, продук-

тивність за два тижні впала на 2 
куби. Свердловина на масиві “Аг-
ропромптехніка” має глибину 130 
метрів, у травні минулого року її 
рівень знизився на 9 метрів. Тим 
часом, синоптики обіцяють, що 
літо-2016 буде сухим і спекот-
ним…”.

Комунальне підприємство  
“Добробут” Великобірківської се-
лищної ради створене 2011 року, 
обслуговує 650 споживачів щодо 
водопостачання і 226 споживачів 
селища щодо водовідведення. 
Нині тут вісім працівників. Цього 
року “Добробут” взяв на баланс  і 
зовнішнє освітлення селища – це 
12 точок керування (320 ліхтарів), 
протяжністю 28 кілометрів. На 
очисних спорудах підприємства 
відбувається біологічне очищення 
близько 50 кубів каналізаційних 
стоків за добу. За кілька років ро-
боти підприємства, головно за 
підтримки і розуміння Великобір-
ківського селищного голови Ро-
мана Мацелюха, коштом селищ-
ної ради тут значно удосконалили 
механізми. Встановили нове ав-
томатичне обладнання, високо-
продуктивні насоси. “Зі старим 
обладнанням підприємство спо-
живало 9-12 тис. кіловат електро-
енергії у місяць, тепер 6-7 кВт, — 
розповів Петро Стрельцов. — Ін-
спектор з РЕМу місяцями “при-
глядався” до нашого  підприєм-
ства, бо не міг повірити у таке 
різке і суттєве зниження рівня ви-
користання енергії”. 

Нині 5 із 7 свердловин у смт 
Великі Бірки працюють у часово-
му режимі. Це означає, що сверд-
ловина, яка в попередні роки по-
давала воду в селище без пере-
рви впродовж 18-20 годин, зараз 
на 30 хв. вимикається через кожні 
50 хвилин роботи. Нещодавно в 
“Добробуті” встановили таймери, 
які передбачають роботу сверд-
ловин у шаховому порядку: коли 
вимикається одна свердловина – 
працює інша. “Безперебійно по-
давати питну воду селищу не ви-
ходить – змушені виключати сис-
тему вночі для відновлення сверд-
ловин, причиною цього є падіння 
рівня води, — зазначив Петро Ві-
талійович. — Від перерв у роботі 
свердловин, передусім, залежить 
якість води: підземні резервуари 
не повністю заповнені водою, у 
тих місцях, де забрано воду, утво-
рюється явище гниття, збільшу-
ється рівень аміаку. Тому допус-
кати повне зневоднення дуже не-
безпечно. Наскільки мені відомо, 
у сусідніх комунальних підприєм-
ствах кількість аміаку останнім 
часом теж збільшилася. У Вели-
ких Бірках поки що прийнятний 
його рівень”. 

В листопаді минулого року через 
несвоєчасне виявлення аварійної 
ситуації на очисних спорудах у КП 
“Добробут” частково загинув актив-
ний мул. Відтак, взимку цього року 
тут вирішили встановити GSM-
модуль: якщо внаслідок збою в 
системі очисні споруду зупинили 
роботу, на номер телефону дирек-
тора надходить смс-повідомлення 
про аварію. Телефоном можна пе-
резапустити систему. 

Коментарі фахівців
— Щодо цієї проблеми ми звер-

талися до спеціалістів філії “Тер-
нопількомунекологія”, — сказав 
Петро Стрельцов. — Тут радять 
бити ще одну свердловину, це мо-
же коштувати бюджету Великобір-
ківської селищної ради 500 тисяч 
грн. і це ще не факт, що вода у цій 
свердловині буде. Також рекомен-
дують чистити діючі свердловини, 
аби поглиблювати їх. Керівник фі-
лії “Тернопількомунекологія” Ві-
ктор Власюк дає гарантію, що від 
поглиблення свердловин з’явиться 
додатковий куб води за годину, 
але не більше. Тож і це не вирішує 
нашої глобальної проблеми… 

Нещодавно в інтерв’ю для га-
зети “Номер один”  директор де-
партаменту екології та природних 
ресурсів Тернопільської ОДА 
Орест Сінгалевич пояснив ситуа-
цію щодо зневоднення області: 
“Тернопільщина розташована на 
водорозділі двох морів – Балтій-
ського та Чорного. Усі наші річки 
розділені між двома басейнами 
Прип’яті та Дністра, — зазначив 
Орест Сінгалевич. — Вони беруть 
початок на Тернопільщині і стають 
повноводними уже за межами  
області. Жодної транзитної річки, 
крім Дністра, в області немає. Гід-
рографічна сітка у нашому регіоні 
дуже розгалужена. На квадратний 
кілометр території припадає 420 
метрів водотоку. Однак, ці річки 
маловодні і рівень води залежить 
від кількості атмосферних опадів. 
Вони різко реагують на забруд-
нення, засмічення та порушення 
режиму їх охорони. Із підземними 
водами у нас також не склалося, 
тому що всі наші поверхневі води 
пов’язані з підземними горизонта-
ми. Систематично геологічною 
службою України проводиться мо-
ніторинг стану підземних вод. Ста-
ном на 2014 рік, у верхніх шарах 
рівень води знизився на 22 см, у 
нижніх – на 18 см, у крейді - на 10 
см, а в селурі – на 12 см. Дослі-
дження стосувалися Волино-
Подільського артезіанського ба-
сейну, до якого входить і наша 
область. Зважаючи, що в 2015 ро-
ці, у порівнянні з попереднім ро-
ком, опадів було значно менше, 
ситуація лише ускладнилась. Най-
більше від дефіциту води страж-
дають південні райони області: 
Борщівський, Заліщицький, Чорт-
ківський. Причина – особливі гео-
логічні умови. У північних районах 
області знаходяться на більш во-
доносні горизонти”. 

Довідково. За запасами води, 
доступними для використання в 
Україні, в середньоводні роки на 
людину припадає 1,09 тис. м3, а в 
маловодні – 0,62 тис. м3 води. 
Централізованим водопостачан-
ням забезпечено 65% українців: 
83% – у містах, 26% -у сільській 
місцевості. Водою з колодязів ко-
ристуються близько 11 млн. гро-
мадян України. За офіційними да-
ними, 1,8 млн. колодязів забруд-
нені. Централізованим водовідве-
денням забезпечено 53% насе-
лення України: 74% – у містах та 
9% – у сільській місцевості.

Куди зникає вода

Директор КП “Добробут” Великобірківської селищної ради,  
депутат Великобірківської селищної ради Петро Стрельцов 

показує сучасний прилад — GSM-модуль.
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Панорама села Лозова.

Вітаємо! ●

Соломія ТКАЧУК. 
Фото автора.

У неділю, 17 квітня, на тери-
торії греко-католицької 
церкви с. Гаї Гречинські від-
булася зустріч жителів села 
з Байковецьким сільським 
головою об’єднаної терито-
ріальної громади Анатолієм 
Куликом. Гаївчан зібралося 
чимало, кожен хотів дізна-
тися, що планують робити 
на території їхнього села, а 
також висловити власні ідеї 
та побажання.

Анатолій Кулик, звертаючись 
до присутніх, розповів, які зміни 
відбулися у житті громади остан-
нім часом. Насамперед, зупинив-
ся на найбільш важливих питан-
нях, зокрема, щодо медичного 
забезпечення жителів об’єднаної 
громади.  “Відтепер жителі гро-
мади матимуть змогу отримати 
медичні послуги не лише в Тер-
нопільському районному терито-
ріальному медичному об’єднанні, 
а й у Тернопільській міській кому-
нальній лікарні №2, – зауважив 
Анатолій Романович. – Тут, за на-
явності направлення від лікаря, 
можна безкоштовно обстежити 
здоров’я. У поліклініці необхідно 
пред’явити паспорт, який засвід-
чує реєстрацію в  Байковецькій 
сільській раді об’єднаної терито-
ріальної громади”. Анатолій Кулик 
також пообіцяв, що незабаром 
буде відновлено повноцінну ро-
боту Шляхтинецької амбулаторії 
загальної практики сімейної ме-
дицини.

Розповів Анатолій Кулик і про 
зміни в сфері сільської освіти. Зо-
крема зазначив, що на території 
об’єднаної громади планують 
створити відділ освіти. Прово-
диться підготовка до відкриття 
дитсадка у Стегниківцях. Нещо-
давно завдяки фінансовій під-
тримці Байковецької сільської ра-
ди дошкільний дитячий заклад 
“Пізнайко” запрацював у Дубів-
цях.  Окрім того, найближчим 
часом на території громади буде 
відкрито поліцейський відділок, у 
якому цілодобово чергуватимуть 
двоє працівників. Також об’єднана 
громада уклала договір з Терно-
пільським районним відділом 
державної служби з надзвичай-
них ситуацій. “Ми не маємо свого 
депо і пожежної машини, але, 
співфінансуючи послуги рятуваль-
ників, зможемо отримати їхню 
допомогу у випадку виникнення 
надзвичайних ситуацій”, – пояс-
нив Анатолій Романович.

Відтепер у Байківцях діє пас-
портний стіл, отож жителям гро-
мади за відповідними послугами 
не доведеться стояти у довгих 
чергах в Тернополі. Реєстрація 
громадян відбувається у понеді-
лок, середу та п’ятницю з 10.00 
до 13.00 год.

За словами Байковецького 
сільського голови, відчутні зміни 
мають відбутися і в налагодженні 
транспортного сполучення. В 
перспективі заплановане відкрит-
тя маршруту “Дубівці – Байківці”. 

Він курсуватиме з Дубівців до 
Шляхтинців, з Шляхтинців до ТРЦ 
“Подоляни”, а вже звідти до Бай-
ківців. Наразі розроблено 
проектно-кошторисну документа-
цію капітального ремонту дорож-
нього полотна цього маршруту. 
Ремонт проїжджої частини відбу-
ватиметься на умовах співфінан-
сування: 2 млн. грн – з бюджету 
Байковецької сільської ради та 4 
млн. грн – за рахунок коштів 
Служби автомобільних доріг Тер-
нопільської області. 

– Впродовж першого півріччя 
ц.р. буде затверджено генераль-
ний план сіл Шляхтинці і Гаї Гре-
чинські з метою зміни меж насе-
лених пунктів, – зазначив Анато-
лій Романович. – Тому зараз не-
обхідно розробити детальний 
план території кожної ділянки.

Під час зустрічі з Байковець-
ким сільським головою об’єднаної 
територіальної громади жителі 
Гаїв Гречинських  мали змогу 

отримати відповіді 
на запитання, які їх 
хвилюють.

Водовідведен-
ня. Великих непри-
ємностей завдають 
жителям Гаїв Гре-
чинських стічні води 
з сусіднього Терно-
поля. По вулиці Зе-
леній протікають 
стоки, які надходять 
від ТРЦ “Подоляни” 
та колишнього за-
воду “Сатурн”. Ка-
нал забетонували, 
але вода і далі цир-
кулює. На вулицю 
Долинну потрапля-
ють стічні води з 
сусідніх вулиць Си-
моненка, Морозен-
ка, Куліша. Пробле-
ма ще й у тому, що 
окремі жителі Гаїв 
Гречинських вста-
новили свої септики 
в потік стокових 
вод. Відтак, всі від-
ходи з них потра-
пляють під місце-
вий міст.

Анатолій Кулик прокоментував 
проблему: “Тепер все буде по-
іншому. Поліція періодично пере-
вірятиме ці об’єкти, за потреби 
складатиме відповідні акти, які 
розглядатимемо на засіданні ад-
міністративної комісії. За два чер-
гові порушення буде штраф, на 
третій раз – кримінальна відпові-
дальність”.

Дороги. На території Гаїв Гре-
чинських працює чимало приват-
них підприємців, більшість з яких 
не зареєстровані у Байковецькій 
сільській раді об’єднаної терито-
ріальної громади. Мало того, що 
податки “минають” громаду, лю-
дей обурює постійний наплив ав-
томобілів, які користуються доро-
гою,  збудованою за кошти меш-
канців села. Дорожнє полотно не 
витримує такого навантаження.

Анатолій Кулик: “Ми не маємо 
юридичного права заборонити 
проїзд цим водіям. Що стосуєть-

ся підприємців, необхідно, щоб 
вони сплачували податок до бю-
джету, кошти з якого будуть спря-
мовані, зокрема, і на ремонт до-
ріг”.

Благоустрій. Біля православ-
ної церкви у Гаях Гречинських є 
джерело, з якого щоденно беруть 
воду багато людей, у тому числі й 
з Тернополя. Однак, вода у ньому 
зараз  дуже замулена. “Джерело 
замулюється, коли піднімаються 
води і з городів стікає господар-
ське сміття. Зараз розробляємо 
проектну документацію, щоб 
спрямувати потік джерела на лі-
вий бік дороги. Але проблема не 
тільки в цьому. Було проведено 
два аналізи, останній з яких по-
казав, що у джерельній воді є три 
різновиди бактерій, а, відповідно 
до державних норм, вона не при-
датна для вживання. Незабаром 
тут встановлять стенд з відповід-
ним повідомленням”, — проко-
ментував Анатолій Кулик. 

Зовнішня реклама. На про-
хання жителів села Байковецькою 
сільською радою буде встановле-
но три дошки оголошень у най-
більш людних місцях Гаїв Гречин-
ських.

Прибирання. Вулиця  В’їзна у 
Гаях Гречинських, яка веде від 
ТРЦ “Подоляни”, з правого боку 
дуже засмічена. Анатолій Кулик 
пообіцяв встановлення у місцях  
найбільшого скупчення людей 
сміттєвих баків. Зараз у сільській 
раді шукають працівника, який 
прибиратиме в місцях загального 
користування. Заробітна плата – 
в межах 2 тис. гривень.

Відпочинок. Гаї Гречинські – 
компактне сучасне село, та жите-
лі невдоволені тим, що немає 
елементарного місця для прогу-
лянки з дітьми, для відпочинку. 
Дуже часто змушені їхати на ди-
тячі майданчики до Тернополя.

– Нещодавно за кошт сільської 
ради встановлено дитячі майдан-
чики у селах Лозова та Курники, 
наступні плануємо в Дубівцях та 
Стегниківцях. Такий самий май-
данчик буде встановлено і в Гаях 
Гречинських, — зазначив Анато-
лій Кулик.

Схід села в Гаях Гречинських

Байковецький сільський голова об’єднаної 
територіальної громади Анатолій Кулик на 
зустрічі з громадою села Гаї Гречинські.

Участь у зібранні в Гаях Гречинських взяли перший заступник Байковецького сільського 
голови Микола Дума, заступник Байковецького сільського голови Віктор Пулька,  

в.о. старости сіл Гаї Гречинські та Шляхтинці Дмитро Федорчук. 

З нагоди дня 
н а р о д ж е н н я 
н а д с и л а є м о 
сердечні поба-
жання міцного 
богатирського 
здоров’я, моло-
дечого запалу і 
міцності духу 
Байковецькому 
сільському голові об’єднаної те-
риторіальної громади Анатолію 
Романовичу КУЛИКУ. 

Життя Вам щедрого, 

як колос в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала теплі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради 

об’єднаної територіальної 
громади, члени виконкому,  

депутатський корпус. 

Дорого-
го чоловіка, 
турботли-
вого батька 
та любля-
чого дідуся 
А н а т о л і я 
Романови-
ча КУЛИКА 
щиросер-
дечно віта-
ємо з днем 

народження! 
Наш славний і рідний, 

найкращий у світі,

З Тобою нам завжди затишно й світло.

Ти — гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом.

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тільки треба,

А Матінка Божа — цариця свята —

Дарує щасливі і довгі літа.

З любов’ю — дружина 
Людмила, донька Олена  

з чоловіком Миколою,  
син Віталій з дружиною 

Аллою, онуки Юрій, Роман, 
Максим і Давидко.

Колективи дитячого садка 
“Метелик” і будинку культури 
с. Байківці щиро вітають з днем 
народження Байковецького сіль-
ського голову об’єднаної терито-
ріальної громади Анатолія  
Романовича КУЛИКА.

Хай доля дарує Вам довгого віку,

Щоб втіхи і радості було без ліку,

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість, натхнення хай будуть завжди. 

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження Байковецького 
сільського голову об’єднаної те-
риторіальної громади Анатолія 
Романовича КУЛИКА.

Нехай пісні всі милозвучні

Для Вас лунають знов і знов,

Хай будуть з Вами нерозлучні

Добро, надія і любов!

Нехай кожен день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива.

Здійсняться хай мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

З повагою – колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
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“Прокидаючись вранці, запитай себе: “Що я повинен зробити?”. 
Увечері, перш ніж заснути: “Що я зробив?”

Толока ●

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Максима  
Степановича Гарака із с. Лозова, який трагічно загинув 17 квітня ц.р. 
У серпні йому було б лише 26 років. Без чоловіка і тата залишилися 
дружина Ірина та син Марко. Просимо всіх, хто знав Максима, помо-
литися за спокій його доброї душі, щоб земля була  
йому пухом, а Господь оселив його душу в Царстві Небесному.

Сумуючі громада села Лозова, друзі з с. Стегниківці.

У вівторок, 26 квітня 2016 року, о 14.00 год. в будинку  
культури с. Байківці відбудеться чергова сесія Байковецької 
сільської ради об’єднаної територіальної громади.

Анонс  ●

15 квітня в селі Байківці відбулася толока з озеленення території біля адміністративного будинку Бай-
ковецької сільської ради за участю колективу сільської ради. Як повідомив перший заступник  
Байковецького сільського голови Микола Дума, за кошти сільського бюджету в державному підприємстві 
“Тернопільське лісництво” закуплено 100 саджанців берези, ялини, липи та граба. З них 70 дерев виса-
дили в Байківцях, 30 — біля клубу с. Шляхтинці. 

Фото Ольги КАЧАН.

20 квітня ц. р. завершено капітальний ремонт вулиці Сонячна 
на масиві Гаї Ходорівські в с. Байківці. Як повідомив завідувач 
сектору економічного розвитку та інвестицій Байковецької сіль-
ської ради Володимир Атаманчук, довжина ділянки капітального 
ремонту — 534 метри, ширина — від 3,20 м до 5,20 м. Обабіч до-
роги встановлено бордюри та тротуари з бруківки. Зведений ко-
шторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва — 6 млн. 156 
тис. 100 грн. Зокрема, минулоріч з бюджету Байковецької сіль-
ської ради на ці роботи спрямовано 600 тис. грн., в 2016 році —  
3 мільйони гривень. 

Ірина ЮРКО.

Реальні справи ●

Дорога  
за євростандартом

Щасливі жителі оновленої вулиці Сонячна Влад і Тая Качунь.

Третю поліцейську станцію відкрили у вівторок, 19 квітня, у Поча-
єві на Тернопільщині. Перших дві уже працюють у Золотому Потоці 
Бучацького району та у Вишнівці на Збаражчині. З нагоди відкриття 
голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе вручила ключі 
від службових авто марки “Рено Дастер” працівникам поліції Почає-
ва, Скалату та Байковецької об’єднаної територіальної громади, зо-
крема, заступнику начальника інспекторів поліції Тернопільського 
районного відділення поліції Юрію Яржемському та Байковецькому 
сільському голові Анатолію Кулику. Незабаром тут запрацюють такі 
самі станції. Поліцейська станція Байковецької об’єднаної територі-
альної громади буде розташована в будинку культури с. Байківці і 
обслуговуватиме всі села громади. 

Police ●

“Рено Дастер” — 
поліцейській станції

Наша 
сторінка
https://www.facebook.com/
pages/Об’єднана_громада

Інтерв’ю з керівником відді-
лу юридичної та кадрової 
роботи Байковецької  
сільської ради Оленою  
Білою.

— Олено Володимирівно, 
розкажіть, будь ласка, яким 
чином організована робота з 
персоналом у Байковецькій 
сільській раді?

—   Загальна чисельність апа-
рату Байковецької сільської ради 
об’єднаної територіальної гро-
мади та її виконавчих органів 
нині становить 82 штатні одини-
ці. На сьогодні проведено до-
статньо заходів щодо укомплек-
тування штату сільської ради, 
комунальних закладів культури 
та медицини. У грудні 2015 року 
сформовано кадровий резерв, з 
числа осіб, зарахованих до ре-
зерву, укомплектовано 8 вакант-
них посад. Проведено два засі-
дання конкурсної комісії, за ре-
зультатами яких здійснено 14 
призначень. Працевлаштовано 
всіх працівників сільських рад, які 
увійшли до об’єднаної територі-
альної громади. 

Частину вакантних посад 
укомплектовано досвідченими та 
фаховими спеціалістами: відділ 
державної реєстрації очолює та 
здійснює повноваження держав-
ного реєстратора колишній ке-
рівник однієї із реєстраційних 
служб Тернопільського районно-
го управління юстиції, повнова-
ження у сфері державної  
реєстрації актів цивільного стану 
також здійснює колишній праців-
ник відповідних органів юстиції. 
Відділ культури, туризму, молоді 
та спорту очолив досвідчений ке-
рівник — колишній директор Тер-
нопільського районного будинку 
культури. Цей перелік не вичерп-
ний. Загалом на роботу в Байко-
вецьку сільську раду з органів 
державної влади прийшли пра-
цювати десять осіб.  

Наразі оголошено конкурс на 
заміщення вакантних посад голо-
вних спеціалістів відділу земель-
них відносин, будівництва та  
архітектури, відділу культури, ту-
ризму, молоді та спорту. Після 
завершення навчального року 
плануємо сформувати відділ 
освіти.

— Як, все-таки, виділити се-
ред багатьох претендентів 
“правильного” працівника, 
який зможе максимально 
ефективно долучитися до 
спільної справи?

— Передусім, звертаємо увагу 
на досвід роботи, освіту та, звіс-
но, під час співбесіди, як одного 
з етапів проведення конкурсного 
відбору на вакантні посади, ста-
вимо конкурсантам питання що-
до їх бачення розвитку певного 
напрямку роботи, розуміння по-
вноважень за посадою. 

— Олено Володимирівно, у 
Вашій роботі є місце для  
рутинних справ?

— Ми на стадії становлення — 
нова якість роботи сільської ра-
ди, нові  повноваження, тож про 
рутину мова йти не може. У  
Байковецькій сільській раді ство-
рено комунальні заклади: культу-
ри — «Байковецька центральна 
сільська бібліотека», яка має 
бібліотеки-філії у всіх селах гро-
мади, два будинки культури, чо-
тири сільських клуби; медицини 
— комунальний заклад «Амбула-
торія загальної практики-сімейної 
медицини», до складу якого вхо-
дять амбулаторія, п’ять 
фельдшерсько-акушерських 
пунктів, один фельдшерський 
пункт. Працівники зазначених ко-
мунальних закладів прийняті за 
переведенням з відповідних 
структур районного рівня. Зага-
лом в наших закладах культури 
зараз 30 працівників, у медицині 
— 21. Слід впорядкувати кадрове 
діловодство, сформувати особо-
ві справи, забезпечити ведення 
облікової документації. Багато 
часу потребувало  вивчення  за-
конодавства щодо встановлення 
надбавок, доплат, підвищень як 
працівникам медицини, так і 
культури, підготовка відповідних 
проектів розпоряджень. Це но-
вий для нас та досить відпові-
дальний напрямок роботи.  
Водночас здійснюємо необхідні 
заходи щодо проведення лю-
страції посадових осіб місцевого 
самоврядування, прийнятих в 
апарат Байковецької сільської 
ради.

— Хто представляє Ваш  
відділ нині? 

— Я і два головні спеціалісти 
— Ольга Валеріїна Худик і Тарас 

Васильович Марков.   
— Яка вікова категорія пра-

цівників Байковецької сіль-
ської ради об’єднаної терито-
ріальної громади? 

— Переважають працівники ві-
ком від 30 до 40 років — це 39%  
числа працюючих, чимало пра-
цівників віком до 30 років — 
21%.  

— Як щодо гендерного  
аспекту: кого більше — чолові-
ків чи жінок?

— Жінки домінують, їх 65  
відсотків.

— Зараз жоден виш не готує 
спеціалістів з дипломом “ка-
дровика”. Якими ж знаннями 
потрібно оперувати у цій про-
фесії? 

— Насамперед, варто добре 
знати трудове право України, 
водночас бути і юристом, і пси-
хологом.

— З відділу кадрів почина-
ється знайомство працівника з 
колективом. Пригадуєте, яким 
був Ваш перший робочий 
день?

— Мій перший робочий день, 
напевно, як і у кожного під час 
зміни місця роботи, був із пев-
ним хвилюванням, тривогою. Но-
вий колектив, інші повноважен-
ня, відчувала відповідальність за 
прийняті рішення у межах нада-
них мені повноважень. Але пра-
цювати з таким досвідченим   ке-
рівником, як Байковецький  
сільський голова Анатолій Кулик, 
комфортно. Почуваюся тут  
впевнено, щодня маю бажання 
йти на роботу. 

— Дякую за розмову, Олено 
Володимирівно!

 
Підготувала Ірина ЮРКО.

Актуальна тема ●

Кадри вирішують все

У відділі юридичної та кадрової роботи Байковецької сільської 
ради (зліва направо) керівник відділу Олена Біла,  
головні спеціалісти Тарас Марков, Ольга Худик.
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“Люби Бога і роби, що хочеш”

Духовні роздуми ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 
Фото автора.

У суботу, 16 квітня, громада 
села Стегниківці пережила 
по-новому страсті Христові 
в рамках театралізованого 
дійства “Хресна Дорога” за 
участю молоді села. 

Біля стегниківського храму бу-
ло велелюдно. Тут зібрались не 
лише місцеві жителі, а й гості із 
сусідніх сіл, а також Байковецький 
сільський голова об’єднаної тери-
торіальної громади Анатолій Ку-
лик, священик із с. Шляхтинці 
о. Мирон Сачик. 

Молитвою розпочав Хресну 
Дорогу настоятель церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці о. Мирос-
лав Худяк. Актори намагалися пе-
редати аудиторії переживання 
Матері Ісуса, сльози і хвилювання 
єрусалимських жінок, співчуття, 
щирість Вероніки та Симеона. Що 
нетипово для такого роду заходів, 
стегниківчани ввели у  
дійство лише голос Ісуса (читець 
– Роман Зварун). “Ісус склав свою 
жертву на Голгофі, а сьогодні на 
Хресній Дорозі ми мали на меті 
зосередити глядачів на Його духо-
вності. Бо коли люди бачать акто-
ра, часто відволікаються на фізич-
ний і матеріальний аспект. Жертва 
ж уже викуплена високою ціною”, 
– пояснила вчитель християнської 
етики Стегниківської ЗОШ І-ІІ ст., 
одна із організаторів дійства Лю-
бов Худяк.  

Така театралізована Хресна 
Дорога представлена у Стегників-
цях вперше. Присутні, споглядаю-
чи інсценізовані сцени Христових 
страждань, пройшли 14 стацій на-
вколо церкви. “Стації у Стегників-
цях – це ілюстрації польського ху-
дожника. Ми з отцем Мирославом 

придбали їх у місті Любліні в Поль-
щі ще 10 років тому. Посвятили їх 
цьогоріч у перший тиждень по-
сту”, – розповіла дружина о. Ми-
рослава Любов Худяк. 

Молодь, яка організувала теа-
тралізоване дійство, налічувала 
більше двох десятків осіб. До 
цього стегниківчани готувалися 
впродовж двох місяців: репетиру-
вали в місцевому клубі тричі на 
тиждень. Костюми, які влучно до-
повнювали дійство, пошила Люд-
мила Зварун. Віталій Бучок, який 
був у ролі Римського Центуріона, 
самотужки змайстрував собі го-
ловний убір. “В інтернеті знайшов 
фото шолому мого персонажа, 
з’ясував, з яких деталей можна 
його виконати, за основний мате-
ріал обрав поліфом, “гребінь” 
зробив з декоративного паперу,  
канцелярським приладдям вирі-
зав необхідні складові і склеїв”,  
— розповів шанувальник історії 
Риму Віталій Бучок. 

Хресна дорога – це поштовх  
подивитись на реальний стан 
своєї душі та приступити до по-
каяння, щоб гідно зустріти світле 
свято Воскресіння. На завершен-
ня театралізованого дійства в 
Стегниківцях талановитий місце-
вий музикант Володимир Магле-
вич під супровід гітари виконав 
пісню про Ісуса. 

“Сьогодні ми з вами йшли мо-
лодіжною Хресною Дорогою, яка 
в кожному дорослому серці за-
палила бажання чогось нового, 
до змін на краще. Бо за це терпів 
Христос. Цього вчить нас Церква 
і це – шлях нашого спасіння, – 
сказав, звертаючись до присут-
ніх, о. Мирослав Худяк. – Щиро 
дякую молоді, організаторам, які 
працювали довгими вечорами 
над цим прекрасним дійством. 
Нехай Бог благословить Вас, а 

Христове воскресіння принесе 
радість в кожну сім’ю, родину, 
домівку”. 

— Йдучи з вами Хресною До-
рогою, я переживав біль і страж-
дання, які терпів Ісус Христос 
за нас. Пригадав час, коли 2000 
року побував у Єрусалимі, до-
тик до мироточивого каменю, 
на якому був Ісус..., — сказав 
того дня  Байковецький сіль-
ський голова об’єднаної тери-

торіальної громади 
Анатолій Кулик. — 
Щиро вдячний вашій 
громаді за таку твор-
чу, працьовиту мо-
лодь. Бажаю всім 
міцного здоров’я, ра-
дісно і в мирі зустріти 
Великдень. 

“Для мене Хресна 
Дорога — це завжди 
повчання, — проко-
ментувала захід Лю-
бов Худяк. — Намага-
юся завжди взяти 
урок з цього, пере-
глянути свої вчинки. 
Хресна Дорога за-
вжди додає сил. Який 
би втомлений не був, 
коли повертаєшся до-
дому, відчуваєш при-
плив фізичних і духо-
вних сил. Цілком за-
доволена виступом 
наших акторів. Було 
важко, оскільки ре-
пліки, які треба було 

знати напам’ять, 
доволі об’ємні”. 

“Для кожного, 
хто був на Хресній 
Дорозі, потрібно 
усвідомити, як 
тяжко було Ісусо-
ві, Його Матері, 
учням дивитися, 
як Ісуса засуджу-
вали на смерть, 
як катували. Ця 
вистава ще раз 
нам нагадує, що 
кожним нашим 
гріхом ми забива-
ємо цвях в Ісуса”, 
– сказав у комен-
тарі нашому ко-
респонденту стег-
никівчанин Василь 
Маличок. 

“Для мене 
Хресна Дорога – 
щира молитва і 
слово вдячності 
Богові за все, що 
маю. Нині проси-
ла сили, щоб ви-
стояти серед різ-
них життєвих про-
блем. Спільна мо-
литва об’єднала 
стегниківчан. Мо-
лоді актори дуже 
переконливо гра-
ли, пишаюся ни-
ми!”, – сказала 
стегник івчанка 
Марія Савіцька.

Пильнуймо серця

Настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Стегниківці о. Мирослав Худяк  
(перший зліва), Байковецький сільський голова об’єднаної територіальної громади  

Анатолій Кулик (другий зліва), о. Мирон Сачик із с. Шляхтинці (другиий справа), вчитель  
християнської етики Стегниківської ЗОШ І-ІІ ст. Любов Худяк (крайня справа) з акторами  

театралізованого дійства “Хресна Дорога” в с. Стегницівці, 16 квітня 2016 року.

Учасники Хресної Дороги у селі Стегниківці роздумують над страстями Христовими.
У ролі Марії — Христина Каліщук (справа),  

Клавдія — Роксолана Руда.

Під час вистави “Хресна Дорога” (зліва направо) у ролі Воїнів — 
Володимир Зварун, Іван Ремінник, у ролі Римського Центуріона — Віталій 

Бучок, Кати — Юрій Сковроник, Михайло Маглевич.

Понтія Пилата зіграв Сергій Пискальний.



10 (Вольтер, французький письменник)

“Свобода — це не те, що вам дали. 
Це те, що у вас не можна забрати”

Вітаємо! ●Життя прожити… ●

Від щирого серця вітаємо з днем наро-
дження завідуючу бібліотекою-філією  
с. Шляхтинці Байковецької центральної   
сільської бібліотеки Марію Зіновіївну  
ЩЕПАНОВСЬКУ.

Бажаємо щастя i достатку,

Ясного неба i тепла,

В житті — лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіху й терпіння,

У справах — вічного горіння.

Ірина ЮРКО.

У чепурній сільській 
хатині живуть лише 
двоє: бабуся із сріб-
ним волоссям і білий 
кіт. Коли я їх зустріла, 
у світлиці пахло липо-
вим чаєм. Білявчик 
сидів на підвіконні, 
спостерігаючи бабусю 
крізь тюль. Мабуть, 
вже не вперше “чув” 
про її роки в засланні, 
пережиті війни, голо-
домор, сімейні траге-
дії. Ми з котом багато 
мовчали тоді, слухали 
і дивувалися силі  
людського терпіння...

Байківчанка Ольга Про-
цик народилася 5 травня 
1925 року в Байківцях. Все 
життя прожила на масиві 
Русанівка, на подвір’ї сво-
єї бабусі Наталії Лукашів. 
Коли перший чоловік На-
талії трагічно загинув, у 
молодої мами залишилися 
на руках дві донечки. 
Вдруге вона вийшла заміж 
за байківчанина Прокопа 
Лукашіва. Вони народили і 
виховали ще семеро ді-
тей, серед яких був тато 
пані Ольги – Микола. Про-
кіп Лукашів мав 20 моргів 
поля (за радянських часів така 
власність ввжалася куркуль-
ством, хоч ця земля і ділилася 
на 8 дітей), купив у місцевих 
панів-поляків Юліуша Фредбер-
га і Несіловського поле аж до 
річки, два обійстя, косив сіно, 
тримав корови, свині, тож що-
дня прокидався удосвіта і пра-
цював допізна. “Фредберг жив 
у маєтку, де зараз школа, у ньо-
го з дружиною Марією не було 
дітей, — розповіла Ольга Мико-
лаївна. — Несіловський мав си-
на і дві дочки”. 

Тато Ольги Процик одружив-
ся з смиківчанкою Теклею Іль-
ківною (дівоче прізвище Рогов-
ська). “За Першої світової ві-
йни, ще до одруження, тато по-
вернувся живим з полону в Іта-
лії, тоді шість тисяч полонених 
загинули з голоду, — розповіла 
Марія Процик. — Він хотів, щоб 
я вивчилася на кравчиню, бо 
змалечку дуже любила працю-
вати з голкою. Але… почалася 
Друга світова війна. На поль-
ський Святий вечір, 13 грудня 
1939 року, тата арештували і 
доставили в відділок у Тернопо-
лі, звинувачення – куркульство 
(за 4 морги поля!). Звідти його 
вивезли в Сибір, аж за полярне 
коло. Там він і загинув у 45-
річному віці... Вдосвіта 13 квітня 
1940 р. мене з сестрою Євгені-
єю (1928 р.н.), братом Степа-
ном (1921 р.н.) і мамою радян-
ські військові вивезли в товар-
няках у Казахстан”. 

У заслання Ольга Миколаївна 
з сім’єю їхала три тижні. Раз на 
день пасажирам давали питну 
воду або “баланду” (пісний суп). 
“То був передпасхальний час, у 
Києві через вікно помітили, як 
люди несли до церкви вербові 
гілочки…, — пригадала пані Оль-
га. — Завезли нас аж у Казах-
стан. Далі на вантажівках степом 
відвезли на велике господар-
ство в Октябрський район, по-
селили в бараки. Там були різ-
номанітні нації, дуже багато 
українців”. У засланні Ольга Про-
цик з рідними перебувала впро-
довж шести з половиною років. 
“Шість перших місяців я працю-
вала вихователькою у дитячому 
садку, — розповіла Ольга Мико-
лаївна. — Пізніше перейшла на 
ферму, доїла корів. Мені тоді 
йшов 16-ий рік. Мама працюва-
ла із зерном, сестра пасла те-
лят, брат їздив за сіном. З їжі 
мали по пів кілограма хліба в 
день на одного працюючого, на 
дітей – три кілограми муки. Ні 
картоплі, ні крупи тут не було. 
На батьківщину можна було пи-

сати листи. Рідні знали, де ми, 
але нічим допомогти не могли, 
бо й там була війна”. 

Після трьох років у Казахста-
ні брата пані Ольги Степана від-
правили на фронт. “Перебуваю-
чи спочатку у робочому баталь-
йоні, одного разу Степан загу-
бив талони на хліб, — розповіла 
жінка. — Писав до нас, чи може-
мо щось вислати, бо гине з го-
лоду. А нам місяцями затриму-
вали зарплату. Отож брат дуже 
підупав через голодування, по-
трапив в лікарню біля Москви, 
там не відлежувався – різав  
гілки дерев для госпіталю. Коли 
німці підходили до Москви, їх 
евакуювали. У 40 вагонах то-
варняків вивезли у Білорусію, 
потім брат воював на території 
Польщі. Був двічі поранений у 
ногу і руку”. Після війни Степан 
повернувся додому, почав від-
новлювати господарство, купив 
два будинки. Вислав гроші на 
дорогу додому матері і сестрам. 
“Додому випало їхати вже після 
війни, — пригадує Ольга Про-
цик. — Керівництво колгоспу ще 
не хотіло відпускати нас з фер-
ми, бо це був час сінокосу, під-
ходили жнива. Втекли посеред 
ночі, до станції степами йшли 
пішки 60 кілометрів. На вокзалі 
ще цілий тиждень чекали за бі-
летами. Через пять тижнів по-
вернулися у Байківці. Тернопіль 
і Смиківці були дуже розбиті ві-
йною”. 

Після повернення із заслан-
ня  Ольга Миколаївна вийшла 
заміж за байківчанина Володи-
мира Процика. “До нашого ве-
сілля Володимир був у Німеч-
чині, у Байківцях згодом три-
мав 15 корів, коня німецької 
породи, орав і сіяв ниву, — ска-

зала пані Ольга. — По-
тім працював у КП “Тер-
нопільводоканал”. Ми 
справили весілля 18 
лютого 1949 року. Чо-
ловік дав гроші, щоб 
позичити весільну сук-
ню. Шлюб нам давав о. 
Юліан Бачинський”. Не-
забаром у подружжя 
Проциків народилися 
два сини Ярослав і Ми-
кола. Разом збудували 
хату, хлів з глини. Але 
невдовзі Володимир 
Процик раптово захво-
рів і помер, це сталося 
40 років тому... На 
жаль, за межею життя 
уже і два сини Ольги 
Миколаївни. Її потіха 
нині – четверо внуків і 
шестеро правнуків. “І 
словом, і ділом мені 
часто допомагає наш 
соціальний робітник 
Мирослава Петрівна 
Наконечна, завжди по-
радить і підтримає, 
пропонує допомогу по 
х а т і ,  —  
розповідає Ольга Ми-
колаївна. — Генераль-
ний директор ТОВ “Ві-
кторія” Степан Маці-
борка часто допомагає 
продуктами. Байко-

вецька сільська рада надає сут-
тєву фінансову підтримку. За-
раз жити значно легше, ніж 
колись, якби ж не війна…”.

На завершення зустрічі запи-
тала пані Ольгу про священика  
о. Юліана Бачинського, родина 
якого будувала найстарішу нині 
церкву в Байківцях Пресвятої 
Параскеви Сербської: “Отець 
Юліан був високий, стрункий, 
дуже гарний, як і його дружина 
Марія, — відповіла Ольга Мико-
лаївна. — Тато о. Юліана був у 
Байківцях на парафії, похований 
на Микулинецькому кладовищі. 
Бачинські родом зі Львова. 
Отець Юліан опікувався одразу 
двома парафіями – в Смиківцях 
і Байківцях, мав 40 моргів поля. 
З дружиною (теж львів’янка) на-
родили двох дочок Стефанію і 
Ольгу, сина Володимира. Воло-
димир за німців потрапив у То-
ронто, там і залишився, пере-
казували земляки, що був дуже 
хворим. Ольга вийшла за свя-
щеника зі Львова о. Марка, з 
яким мали дітей Лілію, Богдана 
і Терезу. Ольга і її донька Тере-
за загинули в Сибіру. Чоловік 
Стефанії був убитий на фронті, 
тож решту життя вона догляда-
ла дітей сестри Ольги – Богда-
на та Лілю. Під час війни побор-
ство о. Юліана зруйнували, він 
жив із сім’єю на чужій хаті – у 
байківчанки Надії Логін. В ста-
рості о. Юліан наказував, щоб 
парафіяни поховали його так, як 
звичайних бідних селян, не хо-
тів навіть ховатися у гробівці на 
Микулинецькому кладовищі біля 
батьків”. Помер 1954 року, з 
дружиною і дочкою Стефанією 
о. Юліан похований на території 
церкви Пресвятої Параскеви 
Сербської у Байківцях.

Узявши на плечі  
рядно з літами...

91-річна байківчанка  
Ольга Миколаївна Процик.

Весільне фото Володимира і Ольги Проциків. 1949-ий рік. 

Атрибути села ●

Соломія ТКАЧУК.

Лозівська теле-
вежа – найпоміт-
ніша споруда 
околиць Терно-
поля. Її висота 
понад 250 метрів 
– найбільша ве-
жа Тернопіль-
ської області. 
Споруда розта-
шована у дачно-
му районі Лозо-
ви, неподалік від 
Кременецько ї 
траси.

Радіотелевізійна 
передавальна станція 
Лозова запрацювала 
29 грудня 1979 року, 
тоді вийшов в ефір 
перший в області по-
тужний передавач 
програми УТ-1. Сьо-
годні через цю вежу 
уже транслюють 15 
телевізійних програм в аналогово-
му форматі, та більше 30 – в циф-
ровому, а також шість програм 
радіомовлення. 

– Завдання станції – прийом і 
трансляція сигналів для Тернопіль-
щини, – пояснює головний інже-
нер Тернопільського обласно-
го радіотелевізійного переда-
вального центру Богдан Тихан-
ський. – На вежі вмонтовано при-
ймальні та передавальні антени, 
за допомогою яких випромінюють-
ся радіосигнали. 

Проект  будівництва об’єкта 
розробив Український науково-
дослідний інститут. Цікаво, що ва-
га Лозівської вежі становить понад 
250 тонн, а на її фарбування ви-
трачають понад 2 тонни фарби. 
Між іншим, цьогоріч вежу плану-

ють пофарбувати впродовж 
червня-липня. На час фарбування 
доводиться відключати телебачен-
ня та радіомовлення у денний 
час.

Богдан Степанович застерігає: 
“Слід пам’ятати, що антени теле-
вежі випромінюють  електромаг-
нітні хвилі, що містять магнітну 
складову, яка легко проникає в 
організм і викликає перегрів люд-
ських органів, що особливо небез-
печно для очей. Окрім того, теле-
вежа перебуває під високою на-
пругою, тому підніматися на спо-
руду вкрай небезпечно для життя. 
Технічне обслуговування відбува-
ється тільки після повного відклю-
чення технічних засобів”. 

Телевежа в Лозові – режимний 
об’єкт, тому знаходиться під охо-
роною.

Лозівська телевежа: 
особливий об’єкт

Телевежа в с. Лозова — найбільша вежа Тернопільської області.

Головний інженер Тернопільського  
обласного радіотелевізійного  

передавального центру Богдан Тиханський.
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Надія ЗАЗУЛЯК,  
слугиня спільноти  

“Матері в молитві”.

16 квітня цього року у селі 
Настасів пройшла Хресна Хо-
да. Щоб разом помолитися, 
відслужити Хресну дорогу 
приїхали священики, семіна-
ристи, зійшлися жителі села. 

Очолив молитву ректор Терно-
пільської семінарії о. Іван Римар. 
Парафіяни села на початку ходи 
вислухали проповідь, у якій сказа-
но, що ця Хресна хода в рік Божого 
милосердя — за мир і спокій в 
Україні, за припинення війни на 
Сході. Ректор наголосив, щоб ми 
цю Хресну дорогу почали й прове-
ли на Божу славу та на спасіння 
своїх душ.

Першу стацію було відслужено у 
церкві. Присутні перенеслися дум-
кою в давні часи, коли Пилат за-
судив Ісуса на смерть. Ісус Хрис-
тос добровільно ніс хрест від 

подвір’я Пилата до гори Голгофи. 
Священики взяли хресне зна-

мено, і процесія вийшла на доро-
гу, прямуючи до наступних стацій. 
Крок за кроком усі йшли вулицею 
села, а духом прямували за Ісу-
сом, роздумуючи про його тер-
піння, відчуваючи його біль. Хрест 
несли почергово церковний комі-
тет, учасники церковного хору, 
працівники сільської ради, депу-
тати села, працівники ПАП “Агро-
продсервіс” та підприємці села, 
вчителі, працівники будинку куль-
тури та дитячого садочка, праців-
ники амбулаторії, діти з батька-
ми, які йдуть до Першого Причас-
тя, Марійська дружина, Матері в 
молитві, молодь села та учасники 
АТО.

Кожна стація — це окремі роз-
важання, роздуми, порівняння з 
проблемами сьогодення, молитви 
в різних наміреннях. Поміж стація-
ми всі виконували великопостні 
пісні “Страждальна мати”, “Під 
хрест твій стаю” та інші. Остання 

стація відправлена знову в церкві. 
Повернувшись до храму, люди ма-
ли змогу вислухати повчання 
о. Івана про Боже милосердя та 
з’єднатися поцілунком із хресним 
знаменом.

Отець Роман Габрилей щиро 
склав подяку всім, хто прибув на 
Хресну дорогу, ректору о. Івану 
Римару, декану Великоберезо-
вицькому о. Василю Броні, о. Ва-
силю Дідуху, о. Володимиру Білін-
ському, о. Михайлу Рудаку, о. Єв-
гену Флисті та о. Василю Пшинич-
няку. 

Парафіяни села вдячні о. Рома-
ну, о. Михайлу, священикам за те, 
що мали змогу прямувати за Ісу-
сом на Голгофу, відповісти 
любов’ю на його любов до нас, 
перепросити з великим жалем за 
всі провини, вчинені сьогодні чи 
коли-небудь. Ця Хресна дорога 
буде пригадувати нам безмежну 
Божу любов до нас та наш 
обов’язок, гідно нести хрест що-
денного життя.

За Ісусом на Голгофу
Під час Хресної Ходи у селі Настасів, 16 квітня 2016 року.

Надія РЕМУС,  
завідуюча клубом с. Чистилів.      

Щороку навесні Великий 
Кобзар приходить до нас но-
вим, неповторним. В особі 
Шевченка український народ 
об’єднав найкращі риси, об-
рав Тараса співцем своєї іс-
торичної слави та гіркої долі. 
Під думи народні налаштову-
вав свою ліру Кобзар, тому й 
оживало в його полум’яному 
слові все, що таїлося в гли-
бині душі народу. 

У клубі с. Чистилів нещодавно 
вшанували Великого Кобзаря 
мистецьким дійством “Тарас 
Шевченко — любов і святиня 
українського народу”. Піснею 
розпочала урочистості учениця 2 
класу Аліна Ремус. З мистецьким 
дарунком до присутніх звернуло-

ся тріо в складі Костянтина Со-
цького, Людмили Бабій та автора 
цих рядків. Літературно-музичну 
композицію “З любов’ю до Тара-
са” представила сім’я Каспруків. 
Тематичні пісні виконав дитячий 
ансамбль у складі Олесі Пишнюк, 
Ірини Бояр, Віри Плескун, Уляни 
Мудик, Ігоря Ханаса, солісти Алі-
на Губерна та Тетяна Міклашев-
ська. Вірші декламували Віталій 
Ступка, Людмила Бабій, Яна 
Плескун, Борис Бицка, Ірина Пі-
ган, Марта Сердюк, Вадим Висо-
цький, Оленка Буда, Галина Луч-
ка. Пісню “Якби мені черевички” 
виконали наймолодші учасниці 
заходу Адріана Ремус, Софійка та 
Христинка Тирчики, Оленка Рад-
няна, Анастасія Іванчишин. Сцен-
ку “Мати з дитиною” представили 
Оленка Калинь, Назар Коваль та 
Уляна Мудик. 

“Пісня про Україну” та твір “Чер-

вона калина” виконав квартет у 
складі Вікторії Радняної, Христини 
Бугай, Соломії Білик, Діани Мель-
ниченко. У другій  частині дійства 
відбулася інсценізація за твором 
Тараса Шевченка “Катерина”. Ак-
торами були Святослав Школьний 
(у ролі Тараса Шевченка), Руслан 
Гармідер (Брат), Діана Ісик (Кате-
рина), Ірина Каспрук (Матір), Кос-
тянтин Соцький (Батько), Максим 
Олійник (Карбівничий), Борис Биц-
ка (Іван), Москалі — Назарій Ко-
ніцький та Тарас Франківський, 
Пані — Марта Сердюк, Кобзар — 
Вадим Висоцький. Івася предста-
вив Йосип Каспрук. Читці: Марія 
Дем’янчук, Наталя Іванчишин, Ві-
талій Гармідер. Ведучими мистець-
кого дійства були Тарас Серед-
ницький та Марія Дем’ янчук. Під-
готували захід Зоряна Василівна 
Ступка, Галина Богданівна Ференц 
та автор цих рядків.

Шевченківські дні  ●

Святиня українського народу
Учасники урочистостей з нагоди вшанування пам’яті Тараса Шевченка в клубі с. Чистилів.

Галина ЮРСА — ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора.

Усе частіше можна почути 
думки, ніби книга у звичному 
впродовж століть паперово-
му варіанті неактуальна. Сту-
денти, навчаючись, ідуть нині 
не до бібліотек, а відкрива-
ють потрібну сторінку в Інтер-
неті і ніби поглиблюють свої 
знання, як вони вважають. Ті 
ж студенти (вони це не всім 
говорять) так само “скату-
ють” з інтернету чужі думки 
та формулювання при напи-
санні контрольних, рефера-
тів, курсових, дипломних ро-
біт. Такий студент добре пра-
цює клавішами та мишкою 
від комп’ютера, але не влас-
ною головою. Не заздрю ке-
рівникам організацій, куди 
прийде після навчання такий 
“спеціаліст”. А ще ж хочемо і 
Європу здивувати.

Завжди з великою повагою 
згадую професорів університету, 
де навчалась, які нам майже за-
бороняли користуватися 
комп’ютерами та дивитися теле-
візор. Викладачі самі багато чи-
тали спеціальну та художню літе-
ратуру, особливо, класику, і нас 
так вчили своїм гарним прикла-
дом. Чужому, звичайно, треба 
навчатись, як писав великий Коб-
зар, проте кожна людина наро-
джена для мислення й творення 
за подобою Божою. Слід у серці, 
а, отже, душі, залишає лише 
прочитана книжка. Сприяє роз-
виткові, вдосконаленню саме 
книжка, а не надсучасні  носії ін-
формації, які мають бути в нашо-
му житті, але далеко-далеко піс-
ля книжки.

З трепетом душі заходжу до 
сільської царини книг, що у Вели-
ких Гаях Тернопільського району. 
Після того, як Великі Гаї стали 
центром територіальної громади, 

яка об’єднала 14 сіл, бібліотека 
стала називатись Великогаїв-
ською центральною сільською бі-
бліотекою. У зв’язку з рекон-
струкцією сільської ради книго-
збірня тимчасово розміщена у 
пристосованому приміщенні  міс-
цевого клубу. Але завжди опти-
містична директор бібліотеки На-
дія Прийма і в тому вбачає гарну 
нагоду зустрітися з людьми, по-
знайомити їх із новими надхо-
дженнями, показати нову тема-
тичну виставку, просто поспілку-
ватись.

У бібліотеці нині майже 5 тисяч 
екземплярів різноманітної літера-
тури. Кожен, хто приходить сюди, 
зможе взяти потрібну книгу. Фонд 
книгозбірні постійно поповнюється 
поки що через районну централі-
зовану систему, небайдужими 
людьми, які самі закохані у книгу, і 
хочуть передати цю любов іншим. 
До таких належить, зокрема, відо-
ма тернопільська письменниця та 
журналістка Валентина Семеняк.

У бібліотеці проходять різно-
манітні заходи та організовують-
ся книжкові виставки, приурочені 
до державних та релігійних свят, 
ювілеїв письменників-класиків 
української та світової літерату-
ри, сучасних тернопільських ав-
торів, які лише з’явились у пись-
менницькому та поетичному про-
сторі, проте вже сказали своє 
слово.

Тішиться директор Надія При-
йма юними читачами, які, хоч ма-
ють комп’ютери, ноутбуки, план-
шети, проте книжку дуже люблять. 
Чимало з них — Каріна Задорожна, 
Аліна Патрик, Наталя Давидович, 
Андрій Майка та інші — стали пере-
можцями всеукраїнського конкурсу 
“Книгоманія” минулих років. Вірить 
і все робить Надія Прийма для то-
го, щоб було побільше читачів, а 
головне, щоб найбільший винахід 
людства — книга, продовжував ро-
бити людину творчою та мудрою. 
Адже саме книга вчить, як на світі 
жить. 

Тут книга  
у великій пошані

 Директор Великогаївської центральної 
сільської бібліотеки Надія Прийма з юними читачками 

Каріною Задорожною та Аліною Патрик. 

Мар’янівська  сільська рада проводить громадське обгово-
рення містобудівної документації “Детального плану території в 
с. Мар’янівка”.

Громадське слухання відбудеться 31 травня 2016 р. о 15.00 год. 
в приміщенні сільського клубу за адресою: вул. І. Франка, 47,  
с. Мар’янівка Тернопільського району Тернопільської області.

Мар’янівський сільський голова С. М. ПРЕЙЗНЕР.

Управління соціального захисту населення Тернопільської 
районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантної посади головного спеціаліста-експерта з умов праці 
відділу з питань праці та соціально-трудових відносин.

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

Вимоги до учасників конкурсу: володіння державною мовою, по-
вна вища економічна освіта, володіння ПК, стаж роботи не менше 
2-ох років. Довідки за телефоном: 53-25-99. Документи прийма-
ються впродовж місяця з дня опублікування оголошення.
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Треба знати ●

Податкові новини ●

Ставки екологічного 
податку в 2016 році

Законом України від 24 грудня 2015 року N 909-VIII 
“Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” 
проіндексовано ставки екологічного податку, що діяли у 
2015 році.

У зв’язку з проведеною індексацією, ставки податку 
за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами забруднення з 1 січ-
ня 2016 року становлять:

— азот оксиди — 1968,65 грн.;
— вуглецю окис — 74,17 грн.;
— вуглеводні — 111,26 грн.;
— двоокис вуглецю — 0,33 грн.
Повний перелік забруднюючих речовин та їхніх ста-

вок на 2016 рік передбачено ст.243-248 Податкового 
кодексу України. Детальнішу консультацію з цього пи-
тання можна отримати у Центрі обслуговування платни-
ків за адресою: вул. Білецька, 1. Телефони для довідок: 
43-46-46, 43-46-47.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Вперше в історії трудового законо-
давства з 1 січня 2015 року з’являються 
фінансові штрафи за порушення трудо-
вого законодавства. Замість фрази “Осо-
би, виннi в порушеннi законодавства про 
працю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з 
чинним законодавством”, яка довгий час 
було присутня у статті 265 КЗпП, 
з’явились нові умови щодо відповідаль-
ності за порушення законодавства про 
працю. Фінансові штрафи, про які далі 
піде мова, — це штрафи, які накладають-
ся на розрахунковий рахунок роботодав-
ця. До речі, ці штрафи накладаються не 
тільки на юридичних осіб, але й на робо-
тодавців — фізичних осіб-підприємців. 
Отже, юридичні та фізичні особи-
підприємці, які використовують найману 
працю, несуть фінансову відповідаль-
ність у таких розмірах:

1) 30 мінімальних зарплат, встановле-
них законом на момент виявлення пору-
шення, за кожного працівника, щодо 
якого скоєно порушення (при розмірі мі-
німальної зарплати  у 1378 грн. – це 
41340 грн.) за наступні порушення:

•фактичного допуску працівника до 

роботи без оформлення згідно з чинним 
законодавством (наказом, трудовим до-
говором, контрактом); 

•оформлення працівника на непо-
вний робочий час у разі фактичного ви-
конання роботи повний робочий час, 
установлений на підприємстві; 

•виплату заробітної плати (винагоро-
ди) без нарахування та сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування та податків (зарп-
лата в “конвертах”).

2) 10 мінімальних зарплат, встановле-
них законом на момент виявлення пору-
шення, за кожного працівника, щодо 
якого скоєно порушення – (при розмірі 
мінімальної зарплати у 1378 грн. – це 
13780 грн.) за недотримання мінімальних 
державних гарантій в оплаті праці (на-
приклад, за не оплату роботи в нічний 
час, роботу у вихідний або святковий 
день, понадурочну роботу, не проведен-
ня індексації заробітної плати. та інші 
питання оплати праці). З грудня 2015 ро-
ку додано ще одну підставу для застосу-
вання штрафу у розмірі 10 мінімальних 
зарплат — порушення прав і гарантій мо-

білізованих працівників. 
3) 3 мінімальні зарплати, встановленої 

законом на момент виявлення порушен-
ня  в цілому на підприємстві (при розмірі 
мінімальної зарплати  у 1378 грн. – це 
4134 грн.) за такі види порушень:

•порушення встановлених строків ви-
плати заробітної плати (інших виплат, 
передбачених законодавством про пра-
цю) працівникам більш як за один мі-
сяць; 

•виплата заробітної плати (інших ви-
плат, передбачених законодавством про 
працю) працівникам не в повному обся-
зі.

4) 1 мінімальна зарплата (1378 грн.) 
за порушення інших вимог трудового за-
конодавства, крім передбачених вище.

Штрафи накладає управління Дер-
жпраці в Тернопільській області  на під-
ставі винесених постанов у ході планової 
чи позапланової перевірки роботодавця. 

Сергій МАНДЗЮК,  
начальник управління соціального 

захисту населення 
Тернопільської РДА.

Фінансові штрафи за порушення 
трудового законодавства

Як поінформували у відділі контро-
лю за обігом та оподаткуванням підак-
цизних товарів, відповідно до Податко-
вого кодексу України, пиво – це наси-
чений діоксидом вуглецю пінистий на-
пій, отриманий під час бродіння охме-
леного сусла пивними дріжджами, який 
зазначений у товарній позиції 2203 
згідно з УКТ ЗЕД.

Під безалкогольним пивом розумі-
ють насичений діоксидом вуглецю пі-
нистий напій, отриманий під час бро-

діння охмеленого сусла пивними дріж-
джами з об’ємною часткою спирту не 
більш, ніж 0,5 відсотка, отриманий 
шляхом діалізу або переривання голов-
ного бродіння, або виготовлення пив-
ного сусла зі зниженою часткою сухих 
речовин у початковому суслі, що від-
носиться до товарної групи УКТ ЗЕД за 
кодом 2202.

Ставки акцизного податку встанов-
лено, зокрема, на пиво із солоду (со-
лодове), що відноситься до товарної 

групи 2203 00. 
На товари, що відносяться до товар-

ної групи 2202, ставки акцизного по-
датку Податковим кодексом не вста-
новлено та, відповідно, не віднесено до 
підакцизних. Тому під час реалізації 
суб’єктами господарювання пива без-
алкогольного обов’язку щодо сплати 
акцизного податку не виникає.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Чи сплачується акцизний  
податок з безалкогольного пива?

Консультації ●
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ПРОДАМ
* 2-кімнатну квартиру загаль-

ною площею 42 кв. м., район Ста-
рого парку, м. Тернопіль (влас-
ник). Тел. (067) 354-35-12.

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

* насіння білої картоплі сорту 
Мелоді голландської селекції. 
Тел.: (068) 246-76-14, (096) 134-
43-68.

* 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, кар-
топлю. Ціна договірна, можлива 
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 

* хату в с. Чернелів-Руський (10 
км. від Тернополя), 0,20 га, центр 
села, газ, вода, інтернет, є доку-
менти на нове будівництво. Тел.: 
29-33-17 (після 19 год.), (096) 686-
72-23.

КУПЛЮ
* цуценя породи німецька  

вівчарка. Тел.: (097) 317-15-23.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні:  

автоелектрик, комп’ютерщик, 
автослюсар. Тел.: 51-00-97, 
067-700-55-02. 

* менеджер-продавець автомо-
більних запчастин, масел в смт. 
Велика Березовиця. Тел.: (096) 
502-84-75, (098) 539-18-76.  

* ТОВ “Мікоген-Україна” запро-
шує до співпраці перевізників для 
транспортування тюкованої соло-
ми в період жнив-2016. Зверта-
тись за телефонами: Юрій (067) 

350-99-87, Володимир (067) 351-
88-09.

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

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

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 проживає в одному із сіл Тер-
нопільського району. Деталі при зустрічі. 
Твоє щастя — у твоїх руках. Дзвони — не по-
шкодуєш. 

Тел. 096-620-73-65.

Cпортивні новини ●

Останнім часом на Укрзаліз-
ниці загострилася ситуація 
щодо випадків дорожньо-
транспортних пригод на за-
лізничних переїздах. Під-
твердженням цього є сумна 
статистика аварій, загибелі 
людей, які стаються на за-
лізничних переїздах через 
грубе порушення водіями 
автотранспорту правил про-
їзду через колію — ігнору-
вання звукових і світлових 
сигналів, об’їзд шлагбаумів.

З метою зменшення дорожньо-
транспортних пригод на залізнич-
них переїздах виробничо-
структурний підрозділ “Тернопіль-

ська дистанція колії” Львівської 
залізниці звертається до мешкан-
ців Тернопільської області, насам-
перед, до водіїв транспортних за-
собів, з проханням дотримуватись 
правил проїзду через залізничні 
переїзди, адже необережність 
призводить до трагедій. Порушу-
ючи правила проїзду через колію, 
ви ставите під загрозу не тільки 
безпеку руху, а й своє життя. 
Пам’ятайте, що життя – найцінні-
ший дар людини.

Микола СПУРЗА,  
начальник виробничо-

структурного підрозділу 
“Тернопільська дистанція 

колії”.

Зона підвищеної 
небезпеки 

Олена ХОМ’ЯК,  
учениця 11-А класу  

НВК “Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. 

С. Балея”. 

Футбол — найпопу-
лярніший вид спорту. 
Хлопці та дівчата за-
ймаються цією грою, 
хтось для задоволен-
ня, як хобі, для ко-
гось це спосіб заро-
бітку грошей. 

15 квітня цього року на 
базі НВК “Великобірків-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія 
ім. Степана Балея” відбу-
валися змагання з міні-
футболу в залік ХХ Спор-
тивних ігор школярів Тер-
нопільського району се-
ред загальноосвітніх шкіл 
І-ІІІ ступенів. 

У змаганнях взяли 
участь 5 команд. Між со-
бою змагалися учні з Ве-
ликих Бірок, Великої Бе-
резовиці, Великого Гли-
бочка, Великих Гаїв та 
Мишкович. Команди бу-
ли поділені на дві групи 
— А і Б. У групу А входи-
ли школярі Великих Бі-
рок, Великої Березовиці та Великих 
Гаїв, у групу Б — Мишкович та Ве-
ликого Глибочка. Вболівальники 
спостерігали безкомпромісну бо-
ротьбу за звання чемпіона. Кожен 
учасник продемонстрував вміння та 
витривалість. Футболісти показали 
справжню командну гру, діяли об-
думано й правильно.

За перше місце змагалися ко-
манди з Великих Бірок та Мишко-

вич. Хлопці викладалися сповна, 
проте перемогу з рахунком 4:1 
здобули учні Великобірківської 
школи-гімназії.  У складі команди 
чемпіонів виступали Михайло Ко-
пачівський (капітан), Назар Гудзь, 
Володимир Стеценко, Віталій По-
лянський, Арсен Ситник, Михайло 
Саїк, Володимир Крамар і Микола 
Пахолок. Великобірківські школярі 
були зібраними і наполегливими. 
Дістатись до першої сходинки ко-

манді допоміг учитель фізичної 
культури Сергій Касіян. “Срібним” 
призером стала команда з Мишко-
вич. За третє призове місце боро-
лися Велика Березовиця та Вели-
кий Глибочок. В основний час ко-
манди зіграли з рахунком 2:2, про-
те у серії пенальті (5:4) фортуна 
посміхнулася школярам із Великої 
Березовиці. Щиро вітаємо учасни-
ків змагань із міні-футболу, бажає-
мо успіхів і нових перемог!

Міні-футбол: на шляху  
до першої сходинки

Команда НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія 
ім. Степана Балея” — переможець змагань із міні-футболу. Верхній ряд 

(зліва направо): Віталій Полянський, Михайло Саїк, Володимир Стеценко, 
Володимир Крамар, Микола Пахолок та вчитель фізичної культури 

Сергій Касіян; нижній ряд (зліва направо): Олег Клачинський, 
Михайло Копачівський, Арсен Ситник, Назар Гудзь.

Фотоінформація ●

На початку весни люди впорядковують свої оселі. Учні 7-9 класів НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” 
разом з учителями навели лад на шкільному подвір’ї, спортивному майданчику, клумбах, впорядкували 
капличку поблизу лісу. Окрім цього, школярі Дичківської школи з педагогами посадили біля школи  
яблуні. Саджанці школі подарував виконавчий директор ПП “Агрон”, депутат Тернопільської обласної ра-
ди Юрій Березовський, за що висловлюємо йому щиру вдячність. Тепер усі з нетерпінням чекають, коли 
робота дасть результат — дерева зацвітуть, а згодом дадуть плоди. 

Ольга ТОПОЛЬНИЦЬКА,  
педагог-організатор НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

У мережі з’явився перший 
лемківський мультфільм 
“Голод”. Його автором став 
портал для дітей lemkoland.
com, який популяризує се-
ред дітей лемківську куль-
туру.

Мультфільм зроблено за опо-
віданням “Голод” із книжки “Як 
липняне сонце до міха імали”. 
Реалізувала ідею Анна Хаброс-

Пілат, музика – лемківської 
сільської капели “Угерец”. 
Книжку редагували у 2010 р. 
Юрій Старинський та Анна Ри-
дзанич з Лігниці. Мультфільм 
розповідає про двох лемків-
ських мандрівників, які врятува-
ли своє село від голоду і заги-
белі. На думку авторів, муль-
тфільм повинен не лише забав-
ляти дітей, а й популяризувати 
лемківську культуру. 

Культура  ●

З’явився перший 
мультфільм 

лемківською мовою

Кадр з мультиплікаційного фільму “Голод” (2016 р.).

Індекси споживчих цін  
у березні 2016 року

За даними Державної служби статистики України, величина ін-
дексу споживчих цін у Тернопільській області в березні 2016 року 
по відношенню до лютого 2016 року становила 101,5%, з початку 
року – 101,4%, в Україні – 101,0% та 101,5% відповідно. Дані по 
Україні – без урахування тимчасово окупованої території Автоном-
ної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції.

Головне управління статистики в Тернопільській області.
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Усміхніться

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада

В. о. головного редактора 
Ірина ЮРКО
Редактор відділу  
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ..... 528830
Відповідальний секретар
Людмила ДЕЙНЕКА
Бухгалтерія, довідки ........... 528830

Позиція авторів може не збігатися з 
позицією редакції. За достовірність 

викладених фактів відповідальність несе 
автор. Редакція залишає за собою право 

редагувати і скорочувати тексти. Рукописи 
не рецензуються і не повертаються. 

 — політична реклама

АдРесА РедАкцІЇ:
м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

Розрахунковий рахунок 26003250972001
ТФ кБ Приватбанк міста Тернополя, МФО 

338783, ідентифікаційний 
код 02475351. 

Реєстраційний номер 
ТР №186. Тираж 2730

Індекс 61357. Зам.№ 399. 
еmail: podilske_slovo@ukr.net

Газета виходить у п’ятницю. 
Віддруковано: ТОВ «Поділля-Тер», 
м.Тернопіль, вул.Текстильна, 28, 

тел. (0352) 52-27-37. 
Еmail: a-print.com.ua

®

Гороскоп ●

Займіться справами, які потребують 
негайного вирішення. Авантюри не при-
несуть нічого доброго, тому їх краще не 
починати. На початку тижня з’явиться 
великий приплив енергії. Зможете лег-
ко вирватися з багатьох проблем. Буде-
те з’ясовувати стосунки в особистому 
житті. 

Тиждень принесе багато приємних 
спогадів. Кінець квітня-початок травня — 
непоганий час для важливих починань. 
Зумійте тримати свої таємниці при собі. 
У середині тижня будьте менш прискі-
пливі до колег і рідних, бо нічого, крім 
опору, ви не отримаєте. Бажано добре 
відпочити у святкові дні.

Почнеться період кар’єрного росту, 
матеріальні справи будуть іти не досить 
добре. Можете дещо втратити через 
свою безвідповідальність. Будьте обе-
режні, вибираючи партнерів, або супут-
ників під час поїздок. Бажано не ризику-
вати і не піддаватись на провокації. 
Будьте більше в пошуках, менше за-
ймайтесь буденними справами.

Цей передсвятковий тиждень для біль-
шості буде досить вдалим. Зможете за-
лагодити багато важливих справ, навіть 
тих, які колись не вдавалось вирішити. На 
роботі проти вас можуть плести інтриги, 
але не звертайте на це уваги, адже все 
вийде не на їхню користь. У кінці тижня і 
на вихідні очікуйте цікавих пригод.

Досить активний і творчий час. Будете 
задоволені обнадійливими запевненнями і 
розмовою, яка окреслить ваше найближче 
майбутнє. Стосунки з партнерами і знайо-
мими наберуть цікавих відтінків, малочи-
сельні справи принесуть користь. Фінансо-
ві операції краще проводити у першій по-
ловині тижня.

За роботу чи послугу отримаєте більше, 
ніж сподівались. Будете задоволені від то-
го, що вас зрозуміли чи оцінили, почуття 
гідності вищі від усього. Від ризику краще 
відмовитись. Уникайте небажаних контак-
тів.

Тиждень матиме очікуваний характер 
через те, що партнери, від яких залежати-
муть ваші дії, не виконають обіцянок. Якщо 
виникнуть проблеми, бажано залучити до 
їх вирішення людей компетентних. Успіш-
ними будуть недалекі поїздки, сімейні 
справи плануйте на вихідні і святкові дні. 

Для вас почнеться досить цікавий тиж-
день, коли зможете доказати свою правоту 
і зробити чимало справ. Розв’язуйте до-
мовленості, зустрічайтеся з потрібними 
людьми, намагайтесь переконати своїх 
опонентів. Особисте життя зміниться на 
краще.

Наступний тиждень буде насичений різ-
ними приємними подіями. Можете зміцни-

ти свій авторитет, вплинути на події тижня. 
Розпочаті вами справи можуть у майбут-
ньому дати досить успішні результати. 
Розраховуйте на підтримку і взаєморозу-
міння. Сприятливий час для поїздок.

Будьте ініціативні, беріться за будь-яку 
справу тільки з розрахунком, з гумором. 
Можете займатися тимчасовими справа-
ми. Більше уваги приділіть улюбленим за-
няттям. Тиждень буде вдалим, але ви цьо-
го не відчуєте.

Тримайте таємниці при собі, ні з ким не 
діліться планами на майбутнє. Матимете 
чи не найкращу можливість добре все об-
міркувати, скласти план, щось придбати. 
Не плекайте великих надій на своїх парт-
нерів, у них можуть трапитися негаразди, 
що принесе вам тривоги. У вихідні роз-
слабтеся.

Декому доведеться зайнятися колишні-
ми справами, повернутись до призабуто-
го. Майже впродовж усього тижня вас 
переслідуватиме якась ідея. Ваші бажання 
не співпадатимуть із можливостями, але 
співчуття ближніх не дасть відмовитися 
від задуманого. В такому стані будете і на 
вихідні.

від Івана Круп'яка з 25 квітня по 1 травня

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 №16 

від 15 квітня 2016 року.

— Коханий, що ти робиш?
— Свідоцтво про шлюб читаю.
— Навіщо?
— Шукаю термін придатності.

— Полісмене, кілька хвилин тому  
грабіжник зняв у мене з руки годинни-
ка.

— Чому ж ви одразу не покликали на 
допомогу?

— Боявся відкрити рота: в мене золо-
ті зуби.

— З одного боку мені не хочеться 
вставати з ліжка. З іншого боку — стіна.

Хлопчик намалював малюнок своєї 
сім’ї і показує батькові.

— Синку, а чому в мене волосся жов-
того кольору?

— Тату, я не знайшов лисої фарби…

Білявка замовляє піцу. На запитання, 
на скільки частин розрізати — шість чи 
дванадцять — вона відповідає:

— На шість. Дванадцять я не з’їм.

— Ранкова пробіжка... Що може бути 
кращим, ніж її відсутність.

Дідусь каже внучці-студентці:
— У мої часи дівчата ще вміли черво-

ніти.
— Уявляю, що ти їм говорив. 

— Я був би великим багатієм, були б 
у мене гроші...
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Вітаємо! ●

Перевірені рецепти ●

Бочок копчений

Бочок нарізати на подовгасті 
шматки і натерти сухим марина-
дом (на 5 кг — 380 г солі, 5 г селі-
три, 25-30 г спецій: чорний 
свіжозмелений перець, мускатний 
горіх, лавровий листок). Скласти 
шматки бочка в суху поливану ка-
струлю шкіркою донизу, посипати 
сіллю, прикласти дерев’яним кру-
гом і винести на холод. Коли ви-
ступить розсіл, покласти на круг 
гніт. Кожних 2-3 дні бочок треба 
перевертати або міняти місцями 
— верхні класти наспід, а нижні — 
нагору. Круг постійно мусить бути 
вкритий розсолом. Через три тиж-
ні бочок можна коптити. Перед 
копченням шматки бочка промити 
теплою водою від розсолу, витер-
ти полотном і просушити в холод-
ному місці. 

Українська смажена 
ковбаса

Готують цю ковбасу із напів-
жирної свинини (кількість жиру в 
ній повинна бути не менше 30%). 
1 кг свинини пропускають через 
м’ясорубку, решітку беруть з вели-
кими отворами. Додають 18 г солі, 
2 г цукру, 2,5 г чорного меленого 
перцю, 10 г розтертого часнику і 
добре перемішують фарш. Напо-
внюють цим фаршем заздалегідь 
підготовлені кишки, зав’язують з 
обох боків і згортають спіраллю — 
2-4 витки. Перев’язують навхрест 
шпагатом.

Ковбасу викладають на змаще-
не жиром деко, проколюють у кіль-
кох місцях голкою і смажать у ду-
ховці. Через 20-30 хв. деко вийма-
ють, ковбасу перевертають, зли-
вають жир і ще смажать 30-35 хв. 
Охолоджують ковбасу на деку про-
тягом 6-8 год. Таку ковбасу, загор-
нену в пергаментний папір, можна 
зберігати в морозильній камері 
1-1,5 місяця.

Ковбаса домашня
Інгредієнти: 1 кг свинини, 

200 г телятини, 400 г сала, 8 зуб-
чиків часнику, 0,5 ч. л. чорного 
меленого перцю, 2-3 ч. л. солі. 

Спосіб приготування
М’ясо і сало нарізати дрібними 

кубиками, посолити, поперчити, 
додати розтертий часник і добре 
перемішати. Влити трошки пере-
вареної води. Підготовленим фар-
шем (за допомогою спеціальної 
насадки до м’ясорубки) не дуже 
щільно наповнити кишки. (Кишки 
купуйте почищені і ретельно ви-

мийте під краном проточною во-
дою. Потім їх обов’язково слід по-
тримати 3-4 год. у холодній воді із 
сіллю та оцтом і знову промити під 
краном). Наповнені ковбаси 
зав’язати і покласти на 4-5 год. у 
холодне місце. Потім ковбасу ви-
класти на деко і проколоти в кіль-
кох місцях голкою, щоб вийшло 
повітря. Смажити ковбасу слід го-
дину, акуратно перевертаючи і 
проколюючи, щоб не розірвалася.

Ковбаса копчена

Інгредієнти: 500 г яловичини, 
500 г свинини, 250 г шпику, 
35-40 г солі, 1,5-2 г селітри, 2 г 
цукру, 25 г спирту або коньяку, 
прянощі — перець, мускатний го-
ріх, лавровий листок.

Спосіб приготування
З м’яса вирізати сухожилля та 

плівки і нарізати шматочками по 
25-30 г, посолити, перемішати і 
покласти в прохолодне місце. Про-
солювання триває приблизно 
2 дні. В цей час м’ясо необхідно 
перемішувати і зливати рідину, що 
виділилася. Шпик нарізати неве-
ликими кубиками, посолити. Потім 
яловичину і свинину 2-3 рази змо-
лоти на м’ясорубці, додати селі-
тру, цукор, мелені прянощі, спирт 
або коньяк, досолити, якщо треба, 
і ретельно вимішувати, щоб маса 
стала в’язкою. Додати шпик і зно-
ву перемішати, щоб він рівномірно 
розподілився у фарші. Підготовле-
ну масу викласти в широку посу-
дину шаром 10-12 см і тримати в 
холодному місці 2-3 дні. Після цьо-
го щільно набити заздалегідь під-
готовлені кишки. Довжина батонів 
— 45-50 см. Кінці кишок зав’язати 
нитками, батон перев’язати шпа-
гатом і підвішати в темному про-
холодному приміщенні на 2-3 дні. 
Коптити ковбасу холодним димом 
при температурі 20-25°С доти, по-
ки кишка не зморщиться. Відразу 
після копчення ковбаса ще не має 
смаку й аромату, якого вона набу-
ває після дозрівання. Тому дуже 
добре витримати її декілька днів 
при температурі 10-15°С. За цей 
час ковбаса набуде специфічного 
для копченостей смаку й аромату.

Ковбаса селянська
Свиняче м’ясо, бажано жирне, 

очищуємо від жилок і плівок, роз-
різаємо на шматочки завбільшки 
1,5-2 см. На 2,5 кг м’яса беремо 
0,5 ч. л. перцю (частину гіркого, 

частину — духмяного), перетертих 
3 зубці часнику, чверть чайної ло-
жечки селітри, 0,5 ч. л. цукру і при-
близно третину склянки солі. Цією 
сумішшю в емальованій каструлі 
пересипаємо м’ясо і ставимо на 
добу в холодне місце. Потім наби-
ваємо підготоване в такий спосіб 
м’ясо у чисті кишки, зав’язуємо, 
проколюємо кишки голкою — і на 
бляшці в гарячу духовку. Через 35-
40 хв. м’ясо стане м’яким.

Буженина

Шматок свинини (до 1 кг), шпик, 
часник, чорний мелений перець, 
сіль — за смаком.

М’ясо обмити, обчистити від 
плівок і зайвого жиру, натерти сіл-
лю, перцем і товченим часником. 
Гострим ножем зробити в м’ясі 
глибокі надрізи і в кожний вкласти 
шматочок шпику і часточку (зубці 
порізати на тонкі пластинки) час-
нику. Поставити на ніч у холодне 
місце. Потім м’ясо викласти на 
деко жировим шаром догори і 
смажити в духовці, поливаючи час 
від часу соком та жиром, що ви-
топився. Готовність м’яса можна 
перевірити виделкою: якщо при 
натисканні витікає прозорий сік — 
буженина готова. Вважається, що 
смажити шматок м’яса треба 
стільки годин, скільки у ньому кі-
лограмів ваги.

Рулет з яйцем

400 г м’ясного фаршу, 3 яєць, 
2 ст. л. мелених сухарів з булки, 
3 ст. л. молока, 50 г масла, 1 пучок 
зеленої цибулі, перець чорний ме-
лений, сіль — до смаку.

Фарш посолити, поперчити, до-
дати сухарі, молоко, збити 1 яйце, 
добре перемішати і залишити на 
15-20 хв. Потім викласти масу на 
вологу марлеву серветку шаром 
1 см, розрівняти. Дрібно посікти 
2 зварених накруто яєць, зелену 
цибулю і масло (30 г). Яєчну суміш 

рівним шаром викласти на фарш. 
Акуратно скласти краї марлі так, 
щоб один край рулета ліг на ін-
ший. Вологими руками розрівняти 
шов. Рулет викласти на змащену 
маслом форму (швом донизу), 
проколоти дерев’яною шпичкою в 
кількох місцях і запікати в духовці 
40 хв. при 180°С.

Паштет “Святковий”
500 г яловичої печінки, 100 г 

копченої корейки, 100 г свіжих 
грибів, 100 г вершкового масла, 
ріпчаста цибулина, 2 ч. л. конья-
ку або вина, мускатний горіх, цу-
кор, перець чорний мелений, 
сіль — за смаком.

Печінку промити, порізати на 
шматки і злегка підсмажити ра-
зом із копченим м’ясом, грибами 
і цибулею. Додати трохи гарячої 
води і тушкувати до готовності. 
Потім двічі пропустити через 
м’ясорубку, влити проціджену рі-
дину, що залишилася після туш-
кування, і протерти на сито. Су-
міш приправити спеціями і збити, 
додаючи по шматочку масла. Па-
штет зверху швидко темніє, а то-
му можна залити нарізані скибоч-
ки желе або за допомогою ложки, 
намоченої в гарячій воді, сформу-
вати невеликі фрикадельки і об-
качати їх у тертому сирі. Прикра-
сити паштет можна скибочками 
лимона, листочками петрушки.

Великодня “качка”

0,5 кг м’яса, 300 г булки, 3 ци-
булини, 10 яєць, сіль, перець, 
майонез, 20-25 тоненьких млин-
ців, як на налисники.

М’ясо зварити і пропустити 
через м’ясорубку разом із роз-
моченою в молоці булкою. Цибу-
лю підсмажити на олії. Додати 
3 яйця, посолити, поперчити і 
добре вимішати. Кожний мли-
нець змастити цим фаршем і 
скрутити трубочкою. Дно продо-
вгастої гусятниці змастити мар-
гарином або розтопленим мас-
лом і вистелити трьома-чотирма 
млинцями. Збити 7 яєць, вмокну-
ти в них кожну трубочку з начин-
кою і рівномірно викласти в гу-
сятницю. Зверху накрити трьома-
чотирма млинцями і змастити 
сметаною або майонезом. Гусят-
ницю накрити кришкою і поклас-
ти в нагріту духовку, зменшивши 
вогонь. Через годину страву ви-
йняти на таріль. Формою вона 
нагадує запечену качку. Спочатку 
її розрізати навпіл, а далі — 
порційними скибочками.

Вудимо ковбаску на Великдень

18 квітня день 
народження від-
значив голова 
Тернопільського 
обласного відді-
лення Всеукра-
їнської асоціації 
сільських і се-
лищних рад, 
Байковецький сільський голова 
об’єднаної територіальної грома-
ди Анатолій Романович КУЛИК.

Шановний Анатолію Романови-
чу! Багатолітня праця на благо 
Байковецької об’єднаної територі-
альної громади і Тернопільського 
району зокрема, є Вашим плідним 
життєвим набутком. Вітаємо! Щи-
ро зичимо міцного здоров’я, мир-
ного неба, радості від дітей та 
онуків, задоволення від втілення у 
реальність багатьох добрих справ, 
творчого натхнення і нових життє-
вих вершин. Хай завжди будуть 
поруч з Вами рідні люди і Господ-
нє благословення. З днем наро-
дження!
З повагою — колектив редакції 

газети “Подільське слово”. 

Від усьо-
го серця ві-
таємо з 
днем наро-
дження ви-
конавчого 
директора 
ПП “Агрон”, 
заслужено-
го працівни-
ка сільсько-
го госпо-
д а р с т в а 
України, депутата Тернопільської 
обласної ради, мецената с. Тов-
столуг Юрія Романовича  
БЕРЕЗОВСЬКОГО.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою — працівники клубу і 
бібліотеки-філії с. Товстолуг.

20 квітня 
голові Терно-
пільської ра-
йонної ради 
фізкультурно-
спортивного 
т оварис тва 
“Колос” Івану 
Я к о в и ч у 
КУЛЬБІЦЬ-
КОМУ випо-
внилося 60 років.

Бажаємо здійснення всіх запо-
вітних мрій, щоб повороти долі за-
вжди відкривали лише нові обрії 
майбутніх перспектив. Хай доля 
збагачує Вас життєвою мудрістю, 
енергією, натхненням та радістю. 
Невичерпної наснаги Вам у про-
фесійній діяльності, добробуту й 
родинного затишку.

З повагою — члени президії 
Тернопільської районної ради 

ФСТ “Колос”.

Вітаємо з днем народження па-
роха с. Великий Глибочок  
о. Михайла ВІНТОНЮКА.

Сійте у серцях людських добро, 

Ми Вам щиро хочем побажати, 

Щоб зерно це щедро проросло. 

Хай Господь здоров’я посилає, 

Радості і щастя додає. 

Дух Святий над Вами хай витає, 

Бо Ви добрим пастирем в нас є. 

Хай додасть наснаги Вам і сили, 

Хай панує спокій, мир, добро, 

Щоб Ви довго Господу служили, 

І в житті щоб горя не було!

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо Юрію Ро-
мановичу БЕРЕЗОВСЬКОМУ — 
директору ПП “Агрон” та ФГ “Бе-
резовського”, заслуженому пра-
цівнику сільського господарства 
України, депутату Тернопільської 
районної ради, талановитому ке-
рівнику і просто гарній людині. 

Життя Вам щедрого, як колос

в переджнив’я, 

Яскравого, як квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала щирі, радісні пісні.

З повагою — колективи 
редакцій газети “Подільське 

слово” та ТРР “Джерело”.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Олег Яциковський із с. Анге-
лівка — відомий садівник, 
доглядає за численними ку-
щами смородини, яких має 
близько 20 сортів, кожен різ-
новид – ліцензований. 

 — Українцям треба харчувати-
ся ягодами, адже це позбавляє від 
тяжких наслідків найбільшої у світі 
техногенної аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, 30-ту річницю якої від-
значаємо у квітні цього року, — 
твердить Олег Миколайович. — 
Смородина оздоровлює і омоло-
джує. 

Нещодавно Олег Яциковський 
взявся за нову справу в західному 
регіоні — вирощує енергетичну 
вербу. “Це екологічно чиста і дуже 
дешева сировина для виробни-
цтва палива, — розповідає садів-
ник. — Її молоді пагони використо-

вують для виготовлення брикетів 
та гранул, що застосовуються для 
виробництва теплової і навіть 
електричної енергії. Світ щоразу 
переконується: прив’язуватися до 
природного газу — небезпечно, 
до кам’яного вугілля також. Техно-
логія “вербової” енергетики давно 
вже випробувана не тільки в Поль-
щі, а й в інших країнах Західної 
Європи, зокрема в Швейцарії, Да-
нії — тут це поширений вид пали-
ва. Косять її у будь-яку пору ком-
байном. Потім висушують, залеж-
но від пресу, формують продукцію 
— брикети чи гранули. Крім того, 
засіяні вербою раз у 25 років пло-
щі не потребують догляду, як, 
приміром, пшениця, ячмінь. Вкла-
дені кошти виправдовують себе 
за рік. Тепловіддача такого виду 
палива дуже висока — майже не 
поступається вугіллю і значно 
ефективніша за дрова”, — ствер-
джує підприємець Олег Яциков-
ський.

Енергозбереження ●

Верба не поступається вугіллю

Садівник Олег Яциковський з дружиною Світланою  
на плантації енергетичної верби в селі Ангелівка.


