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З Воскресінням Христовим!
Христос воскрес!  

Шановні краяни!
Від щирого серця вітаємо Вас зі світлим та радісним 

святом Христового Воскресіння. Це свято великої пе-
ремоги християнських правд та чеснот, яке вивищує 
людину у світлі Божої благодаті. Велике диво  Воскре-
сіння залишає слід у кожному серці і запалює любов’ю 
кожну душу. Тож нехай ця всеперемагаюча любов буде 
мірилом Ваших життєвих цінностей, де головне місце 
займають Бог, родина, народ, Україна.

Нехай життєстверджуючий оптимізм Великодніх 
свят єднає нас і супроводжує у боротьбі за соборність  
Української держави.

Добробуту Вам, щастя, миру і злагоди, здійснення 
усіх мрій. Веселих Великодніх свят!

Андрій ГАлАйко,  
голова Тернопільської 

районної ради.

олександр ПоХИлИй, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Шановні працівники і пайовики  
ПП “Агрон” та фермерського господарства 

“Березовського”, дорогі краяни!
Щиро вітаємо Вас із найвеличнішим християнським святом —  

Воскресінням Господнім. Нехай Великодня радість наповнить Ваші  
домівки та серця, а злагода та достаток оселяться у Ваших родинах! 
Нехай Великодні дзвони нагадають кожному про перемогу світла над 
темрявою, надихаючи на добрі справи задля процвітання та розбудови 
нашої незалежної держави. Славлячи Христове Воскресіння, подякуй-
мо Богові за кожну хвилину свого життя, а Він щедро обдарує нас сво-
їм благословенням. У щирій вірі, надії та любові зустріньмо ці величні 

свята, аби радісно вітати одне одного словами:  
“Христос воскрес!”. 

З  повагою – виконавчий директор  
ПП “Агрон”, заслужений працівник 

сільського господарства України, 
депутат Тернопільської обласної 

ради Юрій БереЗовськИй, 
директор ПП “Агрон”  

Наталія БереЗовськА.

З Великоднем, шановні мешканці  
Лозови та Курників! 

Пасхальні дні символізують радість життя 
та духовне оновлення і є найкращим часом 
для переосмислення пройденого шляху. 
Прийміть найщиріші вітання з Великодніми 
святами. Радості Вам, здоров'я і краси,  
материнської любові, батьківської ласки і 
земних щедрот. Христос воскрес!

З повагою — Наталія ЯНкевИЧ,  
директор сТов “Дружба”. 

Веселих свят!
Сердечно вітаю зі світлим святом Воскресіння Христового  

працівників ПП “Агрофірма “Медобори”, пайовиків, мешканців сіл Ско-
морохи, Прошова, Смолянка, Теофілівка, Миш-
ковичі! Щиро бажаю Вам, дорогі краяни, миру, 
злагоди, взаєморозуміння, добробуту у Ваших 
оселях.  Нехай цей Великий день дарує Вам 
щастя, здоров’я, любов, віру у краще, а Ваші 
серця сповняться щирою Великодньою радістю.

З повагою — володимир крУПНІЦькИй,  
директор ПП “Агрофірма “Медобори”, 
депутат Тернопільської районної ради, 

заслужений працівник сільського 
господарства України.

З великим 
днем!

Подруж-
жя Надії та 
Івана Мрич-
ко щиро ві-
тає праців-
ників сПП 
“Мричко” 
та сФГ 
“Аванто”, 
пайовиків 
сіл Баво-

рів, Застав’я Тернопіль-
ського та Магдалівка Підво-
лочиського району зі святом 
світлого Христового Воскре-
сіння.

Величне свято Пасхи спо-
нукає кожного з нас ще раз 
замислитися над вічними 
цінностями християнської 
моралі, дає нам добру наго-
ду наповнити серця любов’ю 
і добротою, зміцнює кожно-
го з нас духовно. З настан-
ням Пасхальних днів пробу-
джується не тільки земля, а 
й людські надії та сподіван-
ня на добру долю. Направи-
мо ж наші молитви на добрі 
справи, світлі помисли,  
відродження української на-
ції і ствердження української 
держави. В цей світлий день 
бажаємо Вам добра, радос-
ті, благополуччя, миру і  
спокою у ваших домівках,  
Божого благословення. 

Христос воскрес! 
Воістину воскрес!

З великоднем вітаю 
працівників  

та пайовиків Тов 
“вікторія”!

Бажаю, щоб у всіх родинах 
панувало взаєморозуміння, те-

пло і затишок. Нехай Божа 
благодать та радість напо-
внять кожне серце, а світлий 
Великдень принесе мир та 
злагоду у Ваші оселі.  

Христос воскрес! 
З повагою — 

степан 
МАЦІБоркА,  
генеральний 

директор  
Тов “вікторія”, 

с. Байківці.

Шановна громадо сіл  
лучка та Миролюбівка!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 
Христового Воскресіння! Нехай це величне 
свято наповнить Ваші серця світлими почут-
тями віри, надії і любові. Хай  душевна чисто-
та, мир та спокій, добро і достаток будуть у 
Ваших оселях, Ісус Христос посилає міцне 
здоров’я, родинне тепло та затишок.  
Христос воскрес! Воістину воскрес!

З повагою — Миролюбівський 
сільський голова володимир 

крИНИЦькИй.

З Воскресінням Христовим  
у наших душах та серцях!

Шановні краяни! У ці дні кожен із нас про-
ходить крізь двері Божого милосердя і має 
змогу ще раз помолитися за мир в Україні, 
попросити Господа зберегти життя тих, хто 
захищає нашу Батьківщину від ворога.

Бажаю усім Вам та соратникам з політичної 
роботи в Аграрній партії міцного здоров’я, до-
статку, злагоди в кожній українській родині.

Нехай Ваші домівки повняться 
світлою пасхальною радістю. 
Бажаю всім душевної чистоти і 
гармонії. Нехай чудо  

Воскресіння Ісуса  
надихає нас на добрі 
та праведні справи.

Христос воскрес! Воістину воскрес!
З повагою — Іван ЧАйкІвськИй, 
голова Тернопільської обласної 

організації Аграрної партії Українии.
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У житті кожного християнина Великдень 
– особливо шановане та величне свято. Ми 
відзначаємо його з відкритою душею і чис-
тим серцем, глибокою надією на перемогу 
добра. Нехай Воскресіння Христове обда-
рує Вас, шановні жителі сіл Чернелів-
Руський і Соборне, щастям і здоров’ям, 
принесе світло і добро у Ваші родини.  
Радісних Вам Великодніх свят! 

З повагою – Михайло ДРУЧОК,  
сільський голова Чернелева-Руського і Соборного.

Шановні працівники культури  
Тернопільського району!

Вітаю Вас та Ваші родини із найсвітлішим християнським святом 
— Великоднем! Величне свято Воскресіння Христового спонукає 

кожного з нас замислитися над вічними ціннос-
тями християнської моралі, дає добру нагоду 
наповнити свої серця любов’ю і добротою, 
зміцнює кожного з нас духовно. Щиро бажаю 
Вам, шановні колеги, та Вашим родинам добра, 
радості, благополуччя та миру. Христос воскрес!

 
З повагою — Віктор НаВОльСьКий,  

начальник відділу культури Тернопільської 
райдержадміністрації.

Шановна громадо  
села Ступки!

Прийміть від щирого серця вітання з 
найвеличнішим святом — світлим Христо-
вим Воскресінням! Нехай завітають Вели-
кодні свята до Ваших сердець та осель із 
добром і радістю, щастям і здоров’ям, 
злагодою, миром і родинним затишком! 
Нехай Боже благословення буде запору-

кою миру на нашій землі, духовного відродження нашої держави, 
здійснення найзаповітніших сподівань! Хай благодать Воскреслого 
Господа перебуває над кожною Вашою родиною і всією Україною!

З глибокою шаною і пасхальною радістю — Ступківський 
сільський голова Ігор РаДЕЦьКий.

Шановні платники податків!
У ці благословенні, світлі дні прийміть 

найщиріші вітання з Воскресінням Христо-
вим! Найвеличніше християнське свято не-
се нам радість воскресіння Сина Божого, 
дарує надію, поселяє спокій у серцях та 
душах. Нехай Божа милість та благословен-
ня осяють Ваше життя, в родинних оселях 
панують здоров’я, любов, щастя і добро-
бут. Зичу Вам гарного настрою, незмінного 
успіху та здійснення усіх задумів. Христос 
воскрес! Воістину воскрес!
З повагою — начальник Тернопільської 

ОДПІ Петро ЯКиМЧУК.

Шановна громадо селища  
Велика Березовиця і села Кип’ячка! 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди ве-
личного християнського свята — Воскресіння 
Христового. У день світлого Великодня зичу 
Вам добробуту та затишку в оселях, любові, 
поваги, достатку та злагоди в родинах. Нехай 
ангели Божі дарують щастя, а Боже благосло-
вення допомагає у повсякденних турботах.

З повагою — Великоберезовицький 
селищний голова Ілля КОСТЮК.

Шановні працівники ТРТМО та всіх 
медичних закладів Тернопільського району!

Вітаю Вас із світлим та радісним 
святом — Воскресінням Христовим. 
Великдень нагадує нам про духовне 
відродження, яке потрібне всім, яке 
спонукає до хороших вчинків, зміц-
нює. Це великий дар Господньої 
любові. Тож нехай Ваші серця бу-
дуть багаті на добро, як святковий 
стіл, чисті, як Великодній рушник, і 
веселі, як українські писанки. Нехай 

свято принесе у Ваші оселі віру, надію, любов і міцне здоров’я.  
З повагою — Ігор ВОйТОВиЧ,  

в. о. головного лікаря Тернопільського районного 
територіального медичного об’єднання.

андрій ОМЕльНиЦьКий. 
Фото автора.

Весна 26 квітня 1986 року бу-
ла напоєна запахами землі і 
нового життя. Ніщо не віщу-
вало біди. О першій годині 
23 хвилини ночі, коли всі без-
турботно спали, над четвер-
тим реактором Чорнобиль-
ської атомної електростанції, 
який запустили в 1983 році, 
спалахнуло велетенське 
полум’я. аварія на ЧаЕС — 
найбільша техногенна ката-
строфа в історії людства, по-
передження для майбутніх 
поколінь. 

Першою реакцією на катастрофу 
було замовчування. Радянська вла-
да приховувала правду про Чорно-
бильську АЕС ще з першого дня, 
намагаючись знищити сліди траге-
дії за допомогою людських ресур-
сів. Для тоталітарної держави по-
ширення інформації про аварію бу-
ло небезпечнішим, аніж поширення 
радіації. Реальні втрати — і людські, 
внаслідок вибуху та радіоактивного 
зараження, і фінансові, — не цікави-
ли нікого. Під час проведення пара-
ду в Києві 1 травня 1986 року не 
було вжито жодних заходів безпеки, 
серед учасників параду — тисячі ді-
тей. Перше офіційне повідомлення 
зробили 28 квітня під тиском між-
народної спільноти, але і в ньому 
майже не повідомлялося про масш-
таби проблеми. Уникнути паніки не 
вдалося. 

Величезна кількість радіоактив-
них речовин потрапила в атмосфе-
ру. Евакуйовувати людей з 
30-кілометрової зони влада вирі-
шила аж на шостий день після ви-
буху. 160 тис. людей зі 129 населе-
них пунктів довелося покинути рідні 

домівки. Першими наслідки аварії 
ліквідовували пожежники чергово-
го наряду, які приїхали на виклик. 
Кількість учасників гасіння пожежі 
на ЧАЕС становила 240 тис. Чоло-
віки працювали без жодних засобів 
захисту, в результаті чого отрима-
ли гостру променеву хворобу. Лю-
ди вмирали, як на війні, але в мир-
ний час. Узамін на життя і здоров’я 
ліквідаторам пропонували кварти-
ри і високі державні нагороди...  

Чорнобильська катастрофа — це 
тисячі скалічених доль. Із зони від-
чуження навколо станції евакуйо-
вано понад 115 тис. людей. Проте, 
сьогодні у 30-кілометровій зоні досі 
мешкають самосели. Спорожнілі 
лікарні, покинуті будинки та розки-
дані поламані речі — все, що зали-
шилося від міста з прогресивним 
плануванням і сучасною архітекту-
рою — Прип’яті, де колись мешка-
ло 50 тис. осіб. В Україні території, 
які юридично мають статус забруд-
нених, займають близько 50 тис. 
квадратних кілометрів, зона відчу-
ження – 2600 квадратних кіломе-
трів. На самій станції півтора де-
сятка років не виробляється елек-
троенергія. Однак, тут досі працю-
ють близько двох тисяч людей. У 
листопаді цього року над четвер-
тим енергоблоком Чорнобильської 
АЕС планують добудувати нову за-
хисну споруду “Арка”. 

26 квітня, під час урочистостей з 
нагоди 30-ої річниці аварії на Чор-
нобильській АЕС у великому залі 
Тернопільської районної ради зга-
дали жертв катастрофи, хвилиною 
мовчання вшанували пам’ять від-
важних ліквідаторів, які віддали 
власне життя, аби запобігти потуж-
ному водневому вибуху, який міг 
стати наступним етапом трагедії. 
Сьогодні в Тернопільському районі 
понад 200 постраждалих від чорно-

бильської катастрофи. Найбільше 
чорнобильців проживає у Великій 
Березовиці, Петрикові, Довжанці, 
Великих Гаях. Голова Тернопіль-
ської районної ради Андрій Галайко 
і голова Тернопільської РДА Олек-
сандр Похилий відзначили подяка-
ми за мужність, героїзм, активну 
громадянську позицію та ювілейни-
ми медалями 10 потерпілих від 
Чорнобильської катастрофи — лікві-
даторів Зеновія Бицка з Великих 
Гаїв, Ярослава Бісовського з Петри-
кова, Марію Шуляренко та Михайла 
Музику з Довжанки, Володимира 
Губика з Буцнева, Романа Гордія та 
Валерія Мандзюка з Великих Бірок, 
Ігоря Дзюбана з Великої Березови-
ці, Тамару Качку з Ігровиці, потерпі-
лу від аварії на Чорнобильській АЕС 
Марію Седун із Довжанки. Пісні-
реквієми виконали Соломія 
Сцібайло-Яра, Тетяна Гонтарук, Ма-
рина Брикайло і Тарас Боднарчук із 
села Мишковичі. 

— Спочатку нам сказали, що 
потрібно погасити пожежу, однак, 
згодом виявилося, що необхідно 
проводити дезактивацію примі-
щень і території, — розповідає 
учасник ліквідації наслідків Чорно-
бильської катастрофи першої ка-
тегорії, мешканець Великих Гаїв 
Зеновій Бицка. — Не було чітких 
інструкцій, надійних засобів за-
хисту. Техніка не витримувала на-
вантаження, не те що люди. На-
вколо була гнітюча атмосфера, 
знелюднені будинки, вулицями 
ходили дикі тварини. Люди дума-
ли, що виїжджають на декілька 
днів, а виявилося, назавжди. На 
війні можна сховатися від обстрі-
лів, а під час ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС доводилося боро-
тися з невидимим ворогом. Спо-
діваюся, людство зробить із цього 
належні висновки.

26 квітня — 30 років катастрофи на Чорнобильській АЕС ●

Мужність і біль Чорнобиля

Голова Тернопільської районної ради  
андрій Галайко, голова Тернопільської  
РДа Олександр Похилий з мешканцями  

Тернопільського району, які потерпіли від аварії 
на ЧаЕС, та учасниками урочистостей з нагоди 

30-ої річниці Чорнобильської катастрофи.

андрій ОМЕльНиЦьКий.

26 квітня голова Тернопіль-
ської РДа Олександр Похилий 
провів колегію Тернопільської 
райдержадміністрації. В ро-
боті колегії взяли участь голо-
ва Тернопільської районної 
ради андрій Галайко, перший 
заступник голови Тернопіль-
ської РДа Володимир Осядач, 
заступник голови Тернопіль-
ської РДа андрій Колісник.

Начальник відділу економічного 
аналізу і торгівлі Тернопільської РДА 
Олеся Гоцманова доповіла про під-
сумки роботи господарського комп-
лексу та виконання бюджету Терно-
пільського району в першому квар-
талі цього року. За інформацією 
Олесі Степанівни, програма 
соціально-економічного розвитку з 

реалізації промислової продукції 
виконана на 126,4%. Обсяг виро-
бленої промислової продукції в 
січні-лютому 2016 року становив 
296 мільйонів 106 тисяч гривень, 
реалізованої — 143 мільйони 834,9 
тисячі гривень. Стримують розвиток 
промислового виробництва залиш-
ки готової продукції. Обсяги роз-
дрібного товарообороту за звітний 
період склали 71 мільйон 500 тисяч 
гривень. Зовнішньоторговельний 
оборот за цей період склав 41 міль-
йон 456,9 тисячі доларів США (екс-
порт — 22 мільйони 832,2 тисячі 
доларів, імпорт — 18 мільйонів 624,7 
тисячі доларів). Загальний обсяг 
прямих іноземних інвестицій в еко-
номіку району на початок цього ро-
ку — 5 мільйонів 336 тисяч доларів. 

“Цьогоріч у січні-березні до 
зведеного бюджету Тернопіль-
ського району надійшло 15 міль-

йонів 553,4 тисячі гривень влас-
них доходів, понад план отримано 
6 мільйонів 913,6 тисячі гривень. 
Районний бюджет виконано на 
168,6% — перевиконання склало 
2 мільйони 847 тисяч гривень. Ва-
гомими є надходження зведеного 
районного бюджету, отримані від 
сплати єдиного податку і податку 
на майно”, — зазначила Олеся 
Гоцманова.

Начальник управління соціаль-
ного захисту населення Тернопіль-
ської РДА Сергій Мандзюк, допові-
даючи про стан призначення і ви-
плати субсидій на житлово-
комунальні послуги, зазначив, що в 
Тернопільському районі 12227 
отримувачів субсидій.

За підсумками роботи колегії 
прийнято відповідні розпорядження 
та доручення голови Тернопільської 
райдержадміністрації.

Колегія ●

У Тернопільському районі 12227 
отримувачів субсидій 

Шановні жителі Великогаївської об’єднаної територіальної громади!  
Прийміть найщиріші вітання з Великим днем світлого Христового Воскресіння.

Висловлюю вдячність підприємцям громади, які фінансово долучилися до наповне-
ння великодніх кошиків соціально незахищеним жителям наших сіл. Як переконує  
Святе Письмо, будь-яка добра справа, зроблена однією людиною на користь іншої, є 
гідною в очах Господніх і з часом обов’язково воздається їй сторицею. Пам’ятаймо 
про це повсякчас і повсюди! Від усього серця бажаю Вам щастя і здоров’я, душевної 
чистоти і гармонії, миру та спокою в Україні. Нехай диво Воскресіння Христового на-
дихає Вас на добрі та праведні справи, а Пасха стане для кожного початком нового 
життя – кращого і добрішого. Христос воскрес! Воістину воскрес!

З повагою – Великогаївський сільський  
голова об’єднаної територіальної громади Олег КОХМаН.

Зі світлим Христовим 
Воскресінням!

Колективи загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних закла-
дів Тернопільського району вітаю з найвеличнішим святом — 
Великоднем. Нехай ці святкові дні наповнять 
Ваші серця, шановні колеги, світлом любові до 
Бога і ближнього, зміцнять віру, подарують на-
тхнення на добрі справи і надію на милосердя 
Боже. Зичу Вам і Вашим родинам здоров’я, ми-
ру і Божої благодаті. Нехай любов Господня зі-
йде світлим гостем у Ваші оселі, церковні дзво-
ни звеселять душу, а великодній кошик буде 
віддзеркаленням добробуту сім’ї та родини. 
Христос воскрес! Воістину воскрес! 

З повагою — Василь Цаль, 
начальник відділу освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.
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Вітаємо! ●

Видання ПАТ “Тернопільміськгаз”
Шановні працівники  

газових служб і споживачі 
природного газу!

Щиро вітаю Вас зі світлим християнським святом Воскресіння 
Христового! Бажаю міцного здоров’я, добра, злагоди, миру, бла-
гополуччя і Божого благословення. Нехай великоднє диво надих-
не Вас на добрі та праведні справи, наповнить серця радістю, 

переможний дух надії дасть сил та 
енергії для корисних справ на благо 
України. Хай Великодні дзвони при-
несуть у Ваші домівки віру, надію і 
любов. 

Хай мир у серці Вашому панує,

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос здоров’я шле з небес,

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Володимир БОБРІВЕЦЬ,  
голова правління 

ПАТ “Тернопільміськгаз”, 
заслужений працівник сфери послуг 

України.

На часі ●

Колектив ПАТ “Тернопільміськгаз” щиро вітає 
іменинників травня:

з 45-річчям — начальника автотранспортного 
господарства Володимира Михайловича  
ЮРКІВА;

з 45-річчям — диспетчера Анжеліку Василів-
ну ГАПОНЮК;

з 55-річчям — оператора Наталію Адамівну 
ДЗЮБУ;

з 60-річчям — слюсаря з експлуатації і ремон-
ту підземних газопроводів Ігоря Петровича САМПАРУ;

з 70-річчям — слюсаря з експлуатації і ремонту газового устатку-
вання Володимира Олексійовича ЗАЛУЖЦЯ;

з 55-річчям — газозварника Юрія Михайловича ДУПАКА.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, злагоди в сім’ї, кар’єрного зрос-

тання, творчого натхнення, прихильної долі, великого щастя і незмін-
но позитивного настрою.

Дай Вам, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров’я, сили,

Дай любові, миру, втіхи,

Змоги дай життю радіти.

Ми сьогодні, у це свято,

Щастя зичимо багато,

Хай Вас Бог благословляє,

Многії літа посилає.

5 квітня виповнилося 65 років слюсарю 
служби підземних газопроводів ПАТ “Терно-
пільміськгаз” Богдану Зеновійовичу ГАРАКУ. 

Вам зичимо у цю чудову днину

Людського щастя й хатнього тепла,

Щоб не спіткала Вас лиха година,

Щоб лише радість доля принесла.

З повагою — колектив 
ПАТ “Тернопільміськгаз”.

Від усього серця вітаємо з днем наро-
дження інженера виробничо-технічного від-
ділу ПАТ “Тернопільміськгаз” Олександру 
Михайлівну ЯРОЦЬКУ, яка 7 квітня відсвят-
кувала 50-річчя.

Щастя бажаємо, гараздів без ліку,

Доброго здоров’я та довгого віку.

Хай обминають Вас болі й тривоги,

Хай пахучим цвітом стеляться дороги.

З повагою — колектив 
ПАТ “Тернопільміськгаз”.

Історія “Тернопіль-
міськгазу” бере по-
чаток з 1948 року, 
коли було заверше-
но будівництво і 
введено в експлуа-
тацію перший роз-
подільний газопро-
від у місті Тернопо-
лі. У 1987 році ство-
рили виробничу 
структуру — Терно-
пільське виробниче 
управління газово-
го господарства. 14 
квітня 2011 року на 
зборах акціонерів 
відкрите акціонер-
не товариство “Тер-
нопільміськгаз” пе-
рейменовано на пу-
блічне акціонерне 
товариство “Терно-
пільміськгаз”. Про 
роботу газової служ-
би і новації в газо-
вому законодавстві 
“Подільському сло-
ву” розповідає голо-
вний інженер ПАТ 
“Тернопільміськгаз” 
Володимир Даткун.

— Володимире  
Володимировичу, не-
щодавно було змінено 
правила гри на ринку 
природного газу. Роз-
кажіть, будь ласка, про 
новації в газовому за-
конодавстві. 

— Згідно з постановою 
Національної комісії, яка 
здійснює державне регу-
лювання у сферах енер-
гетики та комунальних 
послуг, “Про затверджен-
ня Кодексу газорозподільних 
систем” від 1 липня 2015 року, 
діяльність із розподілу газу від-
окремлена від видобутку і по-
стачання. Кодекс, розроблений 
відповідно до Закону України 
“Про ринок природного газу”, 
визначає взаємовідносини опе-
ратора газорозподільних систем 
із суб’єктами ринку природного 
газу, правові, технічні, організа-
ційні та економічні засади функ-
ціонування газорозподільних 
систем. У перспективі цей закон 
запроваджує конкуренцію на 
ринку газопостачання. Абоненти 
ПАТ “Тернопільміськгаз” уклада-
ють договори про постачання 
природного газу з ДП “Газпос-
тач”, на яке відповідно до поста-
нови Кабміну від 1 жовтня 2015 
року покладено спеціальні 
обов’язки   щодо постачання 
природного газу побутовим спо-
живачам та релігійним організа-
ціям. Направили споживачам су-
провідні листи із заявою-
приєднанням до умов договору 
розподілу природного газу. В 
заяві зазначаються персональні 
дані споживача, параметри лі-
чильника, перелік газових при-
ладів, опалювальна площа, кіль-
кість зареєстрованих у помеш-
канні осіб, планові об’єми спо-
живання газу на рік. На підставі 
договору, який укладається на 

безстроковий період із метою 
забезпечення доставки природ-
ного газу, абонентам, приєдна-
ним до нашої газорозподільної 
мережі, присвоюються енерге-
тичні ідентифікаційні коди для 
створення Єдиного реєстру спо-
живачів природного газу. Під-
твердженням приєднання до 
умов договору є підписана і по-
вернута на нашу адресу заява-
приєднання або сплачений раху-
нок за послуги розподілу при-
родного газу, фактичне спожи-
вання газу після вручення листа. 
Ознайомитися з текстом поста-
нови можна на офіційному сайті 
ПАТ “Тернопільміськгаз” у ру-
бриці “Нормативна база”.

— Які підрозділи функціону-
ють у структурі ПАТ “Терно-
пільміськгаз”?

— У “Тернопільміськгазі” ство-
рені технічні служби, які забезпе-
чують безперебійне газопоста-
чання. Чотири бригади аварійно-
диспетчерської служби, розміще-
ної на вулиці Довженка, займа-
ються цілодобовим оперативним 
виявленням і ліквідацією аварій-
них ситуацій. Щодня у службу 
аварійно-відновлювальних робіт 
надходить близько 30 викликів. 
Служба експлуатації підземних 
газопроводів і споруд на них об-
слуговує розподільчі газопрово-
ди, газорозподільні пункти, газо-
розподільні шкафні установки, 

дворові вводи. Служба екс-
плуатації внутрібудинково-
го обладнання займається 
обслуговуванням газового 
обладнання всередині по-
мешкань. Спеціалісти 
виробничо-технічного від-
ділу модернізують, проек-
тують газові мережі, роз-
робляють проекти, технічну 
документацію. Всі підрозді-
ли забезпечені необхідним 
автотранспортом і спецтех-
нікою. Крім цього, функціо-
нують бухгалтерія і служба 
обліку. Досвідчені спеціа-
лісти проводять інструктаж 
для молодих. Загалом у 
“Тернопільміськгазі” близь-
ко 220 працівників.

— Що спричиняє ава-
рійні ситуації в системі 
газопостачання?

— Причиною аварійних 
ситуацій є, зокрема, само-
вільне встановлення чи за-
міна газового обладнання, 
експлуатація газових при-
ладів у неналежному тех-
нічному стані, недотри-
мання правил безпеки під 
час користування газовим 
обладнанням. Більшість 
викликів пов’язані з вито-
ком газу. В разі відчутного 
запаху чи раптового зник-
нення газу в помешканні, 
зниження або підвищення 
тиску газу, пошкодження 
газової мережі потрібно 
негайно викликати аварій-
ну газову службу за номе-
ром “104”.

— Володимире Воло-
димировичу, скільки ко-
штів інвестовано в ре-
монт газових мереж?

— Торік спеціалісти “Терно-
пільміськгазу” відремонтували 
1,2 кілометра газопроводу на 
суму близько 600 тисяч гри-
вень. Відновлюємо газорозпо-
дільні пункти. Відповідно до за-
твердженої Національною комі-
сією, яка здійснює державне 
регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг, ін-
вестиційної програми встанов-
люємо газові лічильники для 
всіх категорій населення. Вар-
тість лічильника та монтажних 
робіт безкоштовна, інші роботи, 
які не входять до монтажу лі-
чильника, оплачуються згідно з 
актом виконаних робіт. Зі 
106 тисяч абонентів Тернополя і 
Тернопільського району, яких 
ми обслуговуємо, лічильників 
потребують близько 20 тисяч. 
Для установки лічильників газу 
потрібно звернутися з необхід-
ною заявою у монтажну дільни-
цю ПАТ “Тернопільміськгаз” за 
адресою: м. Тернопіль, вулиця 
Довженка, 14а. Телефон мон-
тажної дільниці 51-50-91. Окрім 
цього, необхідно встановлювати 
сучасне газове обладнання, яке 
б забезпечило економне вико-
ристання природного газу. 

— Дякую за розмову!
Спілкувався  

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Володимир Даткун:  
“Споживач зобов’язаний 

укласти договори про 
розподіл і постачання газу”

Володимир Володимирович Даткун —  
головний інженер публічного акціонерного  

товариства з газопостачання та газифікації   
“Тернопільміськгаз”. Народився 9 травня 1958 
року в місті Осінники Кемеровської області (Ро-
сія). У 1960 році сім’я переїхала в село Чернелів-
Руський Тернопільського району, де закінчив 
місцеву школу. Здобув спеціальність теплотехні-
ка в Миргородському технікумі. 1982 року, після 
закінчення Костромського технологічного інсти-
туту, отримав направлення на роботу в Горочічи 
Гомельської області (Білорусь). Працював голо-
вним інженером на заводі легкої промисловості. 
У 1986 році став начальником газового госпо-
дарства Тернопільського комбайнового заводу, у 
1996 році — майстром служби підземних газо-
проводів “Тернопільміськгазу”. Перебував на по-
саді начальника цієї служби. З 2004 року — голо-
вний інженер “Тернопільміськгазу”. Проживає в 
селі Біла Тернопільського району. Одружений, 

має двоє дітей. 

Щиро вітаємо з днем народження дис-
петчера ПАТ “Тернопільміськгаз” Любов 
Львівну МИКОЛИШИН, яка 30 квітня від-
значить 35-річчя.

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — колектив ПАТ “Тернопільміськгаз”.

Шановні 
абоненти! 

З питаннями звертайтеся за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Митрополита 
Шептицького, 20. Телефон: (0352) 
25-04-92. 

Е-mail: admin@tmgaz.te.ua 
Офіційний сайт ПАТ “Тернопіль-

міськгаз”: http://www.tmgaz.te.ua/
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Жіночі портрети ●

Служба 104 ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора. 

Службу аварійно-
відновлювальних робіт 
справедливо називають 
серцем повноцінного ви-
робничого організму 
ПАТ “Тернопільміськгаз”. 

Для забезпечення безпе-
рервного постачання природно-
го газу мешканцям міста Терно-
поля і Тернопільського району 
працює колектив професіона-
лів, який вже три десятки літ 
очолює Степан Яроцький. Ціло-
добово функціонує диспетчер-
ська служба, чергові бригади 

аварійників, в які входять слю-
сарі, оператори, водії та інші 
спеціалісти. Вони в будь-яку 
хвилину готові  локалізувати та 
ліквідувати несправності в газо-
вій мережі.

— Усі працюють оперативно і 
відповідально, як годинниковий 
механізм, — каже Степан Яроць-
кий. — Від роботи спеціалістів 
залежить якість роботи газових 
приладів та обладнання, їх без-
аварійне використання у побуті. 
Адміністрація ПАТ “Тернопіль-
міськгаз” виділяє нашій службі 
автотранспорт, набори інстру-
ментів, спеціальний одяг для ви-
робничого й службового корис-
тування.

Працюють 
професіонали

Начальник служби аварійно-відновлювальних робіт 
ПАТ “Тернопільміськгаз” Степан Яроцький, майстер, ветеран 
праці Михайло Лехняк, слюсарі Андрій Помазанський і Тарас 

Яницький, водій спецавтомобіля Іван Дерлиця.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Близько десяти років 
Ольга Гулька працює 
бухгалтером публічного 
акціонерного товариства 
“Тернопільміськгаз”. На-
родилася Ольга Васи-
лівна 2 листопада 
1975 року в селі Дичків 
Тернопільського району, 
де сьогодні проживає. 
Після закінчення школи 
навчалася в Заліщиць-
кому технікумі. “З ди-
тинства любила працю-
вати з паперами, — ді-
литься спогадами пані 
Оля, — тому довго не ва-
галася у виборі профе-
сії. Змалечку мене са-
мостійно виховувала ма-
ма Марія. Безмежно 
вдячна їй за підтримку, 
за те, що допомагає долати 
життєві труднощі”. 

Ольга Гулька прийшла на ро-
боту в “Тернопільміськгаз” у 
1999 році. Спочатку працювала 
контролером, згодом — бухгал-
тером. Колеги знають її як чудо-
ву господиню. Ще в шкільні ро-
ки Оля любила пекти торти. 
Любов до солодощів залишила-
ся на все життя. Жінка розпові-
ла, що раніше щопонеділка час-
тувала власною випічкою спів-
робітників, однак сьогодні на це 
не вистачає часу. “Приготуван-
ня їжі — процес творчий, потре-
бує натхнення і гарного на-
строю, — переконана Ольга 
Гулька. — Рецепти знаходжу в 
Інтернеті. Люблю експеримен-
тувати, додавати щось своє”. 

Візитівкою господині є празь-
кий торт. Головним поціновува-
чем кулінарних здібностей пані 
Олі є її майбутній чоловік Юрій. 
“Воскресіння Христове — світле і 
радісне свято, просвітління душі, 
— вважає Ольга Василівна. — 

Пам’ятаю, в дитинстві разом із 
бабусею Анастасією місили в діж-
ці тісто на паску. Паска і бабка — 
основні атрибути Великодня. Як-
що паску печуть виключно на 
білках, то бабку — на жовтках, до-
даючи різноманітні інгредієнти. 
Окрім них, традиційно освячую 
копчену ковбасу, шинку, хрін, яй-
ця, фарбовані цибулинням, при-
крашаю великодній кошик парап-
кою та барвінком. Обов’язково зі 
сходом сонця йду до церкви, щоб 
сповна відчути радість Христово-
го Воскресіння”.

Спеціально до Великодня Оль-
га Гулька пропонує читачам “По-
дільського слова” декілька екс-
клюзивних рецептів.

Паска 
10 яєчних білків збити зі 100 г 

цукру. Додати одне яйце, пів чай-
ної ложки солі, 100 г дріжджів, 
борошна для загуснення. Тісто 
замісити, на деякий час постави-
ти в тепле місце, коли підійде, 
розкласти у форми на 1/2 об’єму. 
Пекти протягом години. 

Бабка 
“Великодня”
Потрібно півлітра 

кип’яченого молока, 
150 г масла, 10 яєчних 
жовтків, склянка цукру, 
100 г родзинок, лимон 
тертий,  кілограм борош-
на, 100 г дріжджів. Спосіб 
приготування: дріжджі 
розчинити в теплому мо-
лоці. Додати столову лож-
ку борошна, 100 г цукру. 
Це все ретельно виміша-
ти і залишити на деякий 
час у теплому місці. Після 
цього додати розтоплене 
масло, цукор, родзинки, 
тертий лимон, жовтки 
збити окремо. Місити тіс-
то протягом години. Пек-
ти у змащених маслом 
формах на пергаментно-
му папері 45 хвилин. 

Медівник “Пушок”
Закип’ятити суміш зі склянки 

штучного меду, 2 столових ложок 
натурального меду, склянки 
цукру. Поступово до ще гарячого 
меду додати 3 склянки борошна, 
ретельно розтерти ложкою. Дода-
ти 4 столові ложки олії, чайну лож-
ку соди, 2 столові ложки кефіру, 
5 яєць (збити по одному). Вийде 
порція з 3 коржів, які потрібно пе-
ремастити масляним кремом. 

Торт “Празький”
Для тіста потрібно банку згу-

щеного молока, 2 яйця, 3 столові 
ложки какао, чайна ложка соди, 
погашеної оцтом, 50 г масла, 
склянка борошна. Щоб приготу-
вати крем, необхідно збити і ва-
рити на малому вогні поки не за-
гусне, помішуючи, півлітра моло-
ка, 1 яйце, 2 столові ложки бо-
рошна. Остудити, додати 200 г 
цукрової пудри, 3 столові ложки 
какао, 400 г масла. Після цього 
все це гарно збити.

Великодні  
смаколики Ольги Гульки

Бухгалтер ПАТ “Тернопільміськгаз”  
Ольга Гулька.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

На дільниці пломбування та 
перевірки газових лічильни-
ків, яку очолює інженер Ла-
риса Чорна, працюють ква-
ліфіковані контролери. 

Протягом календарного року 
вони перевіряють та контролю-

ють справність понад двох тисяч 
лічильників у Тернополі і Терно-
пільському районі. Робочий день 
працівників   дільниці  розпочи-
нається о 8 годині ранку, закін-
чується далеко за вечір. 

Досвідчений контролер, на-
ставник молоді Ігор Крохмаль-
ний, який працює в газовій 
службі тридцять п’ять років, 
достеменно знає всі тонкощі 

своєї справи та функціональні 
обов’язки. Споживачі природ-
ного газу схвально відгукують-
ся про його роботу. На дільниці 
пломбування та перевірки га-
зових лічильників працюють 
контролери Андрій Алексан-
дрівський, Володимир Гонта-
рук, Іван Чорний, Дмитро  
Процюк, Юрій Левенець, водій 
Богдан Чубко.

Робота, яка приносить радість

Для людей, як для себе ●

Колектив дільниці пломбування і перевірки газових лічильників ПАТ “Тернопільміськгаз” 
(зліва направо): контролери Володимир Гонтарук, Андрій Александрівський, 

інженер Лариса Чорна, контролер Іван Чорний, водій Богдан Чубко, контролер Дмитро Процюк.

Правові відносини між 
ПАТ “Тернопільміськгаз” 
та споживачами природно-
го газу регулюються “Пра-
вилами надання населен-
ню послуг із газопостачан-
ня”, затвердженими по-
становою Кабінету Міні-
стрів України №2246 від 
9 грудня 1999 року зі змі-
нами. Відповідно до пунк-
ту 17 цього документа, 
зняття показників лічиль-
ників проводиться спожи-
вачем щомісяця. Газопос-
тачальне підприємство 
має право контролювати 
правильність зняття показ-
ників та оформлення спо-
живачем платіжних доку-
ментів.

Нарахування за газ прово-
диться згідно з показами газо-
вого лічильника та відповідно 
до “Методики розрахунків об-
сягів прогнозованого спожи-
вання природного газу насе-
ленням за наявності лічильника 
розрахунковим методом”, за-
твердженої наказом НАК “На-
фтогаз України” від 4 жовтня 
2005 року №560. Оскільки по-
казники газового лічильника 
знімаються в 20-их числах мі-

сяця, розрахунок спожитого 
природного газу проводиться 
відповідно до спожитої кількос-
ті газу станом на число, коли 
були зняті показники газового 
лічильника, додається прогно-
зоване споживання газу до кін-
ця місяця.

Відповідно до пункту 13 
“Правил надання населенню 
послуг із газопостачання”, роз-
рахунки за надані послуги з га-
зопостачання можуть проводи-
тися на підставі планових пла-
тежів із підсумковим розрахун-
ком за період не більше року. В 
разі застосування планових 
платежів або безготівкової 
форми оплати газопостачальна 
організація періодично прово-
дить перерахунок за фактично 
надані послуги з газопостачан-
ня та видає споживачеві раху-
нок. Тому у випадку, коли спо-
живач не повідомив фактичного 
показника, нарахування за газ 
проводиться згідно з авансови-
ми платежами. Проведення ко-
рекції можливе після створення 
доступу до помешкання для 
зняття фактичних показників лі-
чильника. 

Адміністрація 
ПАТ “Тернопільміськгаз”.

Треба знати ●

Чому інколи виникає 
невідповідність між фактичним 

показником газового  
лічильника та кінцевим 

показником у рахунку-квитанції 
на оплату за газ?

Подати показники газового  
лічильника з 25 числа попереднього  

і по 5 число наступного місяця можна  
за телефонами 52-46-95, 52-72-19, 

52-71-99, 52-63-78, 52-27-30  
або у відділі розрахунків 
ПАТ “Тернопільміськгаз”.
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Духовне ●

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

У Вербну неділю, 24 квітня, 
у Довжанці відбулася Хрес-
на Дорога,  яку провів парох 
церкви Івана Богослова 
отець Михайло Живчак. 

Отець Михайло розпочав 
Хресну Дорогу молитвою, зазна-
чивши: “Звернімося до люблячо-
го Бога, в Тройці Святій, єдино-
го, довірмо Йому всі переживан-
ня , які носимо в серці. Ходімо за 
Ісусом крок за кроком, аж на 
Голгофу. Стараймося збагнути 
Його терпіння, біль. А також біль 
тих, хто поклав з любові своє 
життя за наше майбутнє. Сьогод-
ні весь український народ, ідучи 
за Ісусом, несе важкий  хрест ві-
йни та випробувань. Здається, 
що дорога обов’язків стає для 

нас надто важкою. Та ми, прохо-
дячи Хресною Дорогою , запи-
таймо себе: що я можу зробити 
для щасливого завершення цьо-
го шляху? Адже кожен з нас – 
частина країни, і від кожного за-
лежить її майбутнє. Через наші 
духовні подвиги, прагнення до 
кращого Ісус благословляє Укра-
їну. Жертвуємо Тобі,  Ісусе, ці 
розважання Хресної Дороги і мо-
литви, щоб випросити прощення 
гріхів наших і успішно завершити 
свій шлях на славу Божу, задля 
миру в рідному краї”.

До Хресної Дороги отець Ми-
хайло залучив учнів та вчителів 
Довжанківської школи. Школярі 
продемонстрували ілюстровані 
сцени Христових страждань до 
кожної стації. Вчителі Галина Фе-
дорівна Калуш,  Оксана Романів-
на Яремко, Василь Іванович Ко-
зюпа розважали зміст “Святого 
Євангелія читання” віршами Оле-

га Германа та інших авторів. 
Кожна стація – це розважання, 
порівняння з проблемами сього-
дення, молитви в різних намірен-
нях.

Хресну Дорогу оспівував цер-
ковний хор під керівництвом дя-
ка Ігоря Левицького. Парафіяни 
йшли вулицями села, наспівуючи 
духовні пісні, а думки прямували 
за Ісусом, роздумуючи про Його 
терпіння і біль. 

Хрест несли почергово отець 
Михайло, учасники церковного 
комітету, учасники церковного 
хору, спільнота “Матері в молит-
ві”, “Марійська дружина”, До-
вжанківський сільський голова 
Михайло Ткач, працівники сіль-
ської ради, молодь села, учасни-
ки АТО та їхні родичі, підприємці, 
працівники освіти. На завершен-
ня вчителі передали Хрест своїм 
вихованцям, які внесли його в 
церкву.

За Ісусом
Хресна Дорога у селі Довжанка, яку провів  

парох церкви Івана Богослова отець Михайло Живчак. 

Анонс  ●

З 6 до 9 травня на околиці села Застав’я відбудеться Чемпіонат об-
ласті зі спортивного туризму серед юнаків з виду пішохідний туризм, 
присвячений  В’ячеславу Будзиновському — галицькому політику, пу-
бліцисту, історику.

До участі у змаганнях допускаються збірні команди районів, міст Терно-
поля і Чорткова. У випадку участі в змаганнях більше однієї команди від 
району та міст Тернополя і Чорткова під час проходження мандатної комісії 
представник району, міст Тернополя і Чорткова визначає команду, резуль-
тат якої буде зараховуватись у залік ХХ Спортивних ігор учнівської молоді 
Тернопільщини.

Виступ додаткових команд від районів, міст обласного підпорядкування 
у Чемпіонаті за попередньою згодою, можливий за наявності резерву суд-
дівського часу на окремих дистанціях змагань або у всій програмі. Резуль-
тати виступів цих команд буде враховано у підсумках Чемпіонату.  

Учасниками команд є учні, які навчаються у загальноосвітніх школах, 
ліцеях, гімназіях, які народилися з 1.09.1998 року до 2001 року. Учасники   
2002 року народження допускаються до участі у змаганнях за наявності 
спеціального дозволу лікарсько-фізкультурного диспансеру.

Усе спорядження, що застосовується для подолання дистанції, повинно 
мати дозвіл заступника головного судді з техніки безпеки.

Програма змагань

Організатори змагань – департамент освіти і науки, сім’ї, молоді, фі-
зичної культури та спорту Тернопільської обласної державної адміністра-
ції, Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт 
для всіх”, Тернопільська обласна федерація спортивного  туризму Украї-
ни. Контактні телефони: 0352 25-39-53 — обласний центр  
туризму; моб. тел. 0673505593 – Роман Романишин.

Чемпіонат області  
зі спортивного туризму –  

у Застав’ї 

1 день 
(6.05.2016 р.)

* заїзд, розміщення, проходження мандатної ко-
місії, інструктаж з техніки безпеки, робота технічної 
комісії (з 7 год. 30 хв. до 10 год. 15 хв.); 

* відкриття змагань (10 год. 30 хв.);
* нарада  представників (11 год. 00 хв. – 11 год. 

30 хв.);
* огляд та змагання на короткій особистій дис-

танції з командним заліком “смуга перешкод” (з 12 
год. 30 хв.);

2 день
(7.05.2016 р.)

* огляд та змагання на короткій командній дис-
танції “смуга перешкод” (з 9 год. 00 хв.);

* конкурсна програма;
3 день

(8.05.2016 р.)
* змагання на довгій командній дистанції “крос-

похід” (з 8 год. 00 хв.); 
4 день

(9.05.2016 р.)
* підведення підсумків, нагородження перемож-

ців та призерів змагань і конкурсної програми;
* урочисте закриття змагань (12 год. 00 хв.), 

від’їзд учасників.

Фахівці Тернопільського 
міськрайонного центру за-
йнятості провели семінари з 
техніки пошуку роботи та 
взяли активну участь у яр-
марку вакансій, які відбулися 
в рамках “Тижня професій-
ної кар’єри студентів та ви-
пускників Тернопільського 
національного економічного 
університету”. 

Метою таких заходів є спри-
яння зайнятості студентів та ви-
пускників, формування у них на-
виків побудови кар’єри, озна-
йомлення із шляхами та інстру-
ментами пошуку роботи, тен-
денціями на молодіжному ринку 
праці тощо. Любов Смик та Ана-
толій Чорній ознайомили при-
сутніх студентів та викладачів з 
основними правилами та прин-
ципами написання резюме та 

секретами проходження співбе-
сіди. 

“Особливістю резюме для сту-
дентів та колишніх випускників є 
проставляння акцентів на своїх 
навичках та вміннях, оскільки до-
свід роботи, або зовсім відсутній, 
або дуже незначний. Таке резюме 
називається функціональним”, — 
наголосила Любов Смик. “Інфор-
мація про те, де і в який період 
працювала людина у функціональ-
ному резюме або замовчується, 
або описується тільки в загальних 
рисах. Резюме функціонального 
типу концентрує увагу на трудових 
досягненнях, знаннях та вміннях і 
дозволяє приховати прогалини у 
трудовій біографії. Функціональне 
резюме особливо потребує су-
провідного листа”, — повідомила 
фахівець центру зайнятості. 

Співбесіда з роботодавцем є 
основним методом відбору канди-

датів при влаштуванні на роботу. 
Успіх чи невдача залежить як від 
професійних характеристик, так і 
від того, як себе зарекомендує 
шукач на співбесіді. На нинішньо-
му суперконкуруючому ринку пра-
ці навіть отримання запрошення 
на співбесіду - вже досягнення, 
але навіть незначні помилки мо-
жуть зруйнувати ваші шанси на 
успіх.

Фахівці центру зайнятості Окса-
на Колега та Наталія Паславська 
не лише ознайомлювали із акту-
альними на ринку праці вакансія-
ми, а й надавали практичні реко-
мендації щодо пошуку роботи, 
використання різноманітних дже-
рел інформації про вільні робочі 
місця, допомагали коригувати ре-
зюме та анкети учасників заходу.

Відділ активної підтримки без-
робітних Тернопільського міськра-
йонного центру зайнятості.

Зайнятість ●

Ярмарок кар’єри

Під час семінару з техніки пошуку роботи 
та ярмарку вакансій у ТМРЦЗ.

З початку року надходження до 
місцевих бюджетів Тернопільської 
області від адмінпослуг у сфері зе-
мельних відносин склали 595 тис. 
гривень. Ця сума на 45% або на 
203 тис. гривень більша, ніж за 
аналогічний період 2015 року. Ко-
шти у повному обсязі спрямову-
ються до місцевих бюджетів.

Найбільше громадяни зверта-
лися за витягами із технічної доку-
ментації про нормативну грошову 
оцінку земельної ділянки. З почат-
ку року заявникам надано 7,1 тис. 
таких послуг.

Спеціалісти територіальних ор-
ганів Держгеокадастру Тернопіль-
ської області надали фізичним та 
юридичним особам понад 9 тис. 
послуг з Державного земельного 

кадастру. Також в області зареє-
стрували більше 8 тис. земельних 
ділянок.

Довідково:
Відповідно до Закону України 

“Про адміністративні послуги”, з 1 
січня 2015 року на всій території 
України органи земельних ресурсів 
надають послуги через Центри на-
дання адміністративних послуг 
(ЦНАП), які утворені при місцевих 
державних адміністраціях та орга-
нах місцевого самоврядування. 
Громадяни можуть ознайомитись з 
адресами ЦНАПів на офіційному 
сайті Держгеокадастру.

 
Прес-служба Держгеокадастру. 

e-mail: press@land.gov.ua

Земельна реформа ●

Землевпорядники 
Тернопільщини майже вдвічі 
збільшили надходження від 

надання адмінпослуг 

Це важливо ●

27 квітня ц. р. в Українському кризовому медіа-центрі відбувся 
брифінг на тему “Впровадження закону про державну службу: що це 
означає”. Голова Національного агентства України з питань держав-
ної служби Костянтин Ващенко надав роз’яснення щодо обмежень, 
передбачених ст.10 Закону України “Про державну службу”, який на-
буває чинності 1 травня 2016 року, зокрема щодо заборони поєдну-
вати державну службу і представницький мандат.

Позиція Національного агентства, міністерства юстиції України, 
експертів полягає в тому, що є загальний принцип незворотності дії 
будь-якого закону. Отже, ця норма не може поширюватися на осіб, 
які були прийняті на посади, коли діяло попереднє законодавство 
про державну службу. Такі особи можуть поєднувати державну служ-
бу і представницький мандат. Пряму мову голови Національного 
агентства України з питань державної служби можна знайти за цим 
посиланням: http://uacrisis.org/ua/stream

У законодавство  
про державну службу 

внесено зміни

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.



Програма телепередачП’ятниця, 29 квітня 2016 року

2 травня
Понеділок 

3 травня
вівторок

4 травня
середа

5 травня
Четвер

6 травня
П’ятниця

7 травня
субота

8 травня
неділя

Придбати газету 
"Подільське слово" 
можна в усіх кіосках 

"Торгпреси", 
приватних 

розповсюджувачів 
та усіх відділеннях 

зв'язку 
Тернопільського 

району та 
м. Тернополя.

ут 1
06.05, 07.10 АгроЕра
06.15 Д/ф “Благословення Матерi”
06.40, 00.20 Телемагазин
07.25 Ера будiвництва
07.35 Д/ф “Пасха”
08.45 Паспортний сервiс
09.05 Путiвник прочанина
09.20 Д/с “Смачнi подорожi”
10.50 Дорога до Рiо-2016
11.20 Український корт
12.00 Театральнi сезони
13.00 Х/ф “Захист Лужина”
15.25 “Єднаймося!” Сольний концерт 
         О. Чубарєвої
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Word on the street
18.15 Джамала “Подих LIVE”
19.30 РЕ:ФОРМА
19.55 Д/ф “Вiтер пiд крилами —
          пiлот “Аеробусу”
20.30 Вересень
21.00 Новини
21.50 Подорожнi
23.00 На слуху
23.35 Вiд першої особи

канал “1+1”
07.10 Х/ф “Отже, вiйна”
08.55 Х/ф “Жандарм iз Сен-Тропе”
10.50 Х/ф “Жандарм у Нью-Йорку”
12.45 Х/ф “Екiпаж”
15.20 Х/ф “Iван Васильович 
        змiнює професiю”
17.10 Т/с “Величне столiття. 
         Роксолана-3”
19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
20.15 Х/ф “Люди Iкс: Перший клас”
22.45 Х/ф “Люди Iкс”
00.40 Х/ф “Пiдпiлля”

інтер
06.15 М/ф “Бабай” (1)
07.35, 20.00 “Подробицi”
08.15 Х/ф “Вiрнi друзi” (1)
10.15 Х/ф “Нiч закритих дверей” (2)
12.15 Концерт “Весна на Зарiчнiй вулицi”
15.25 “Жди меня”
17.50 Новини
18.05, 19.05 Ток-шоу
         “Стосується кожного”
20.30 Т/с “Гречанка” (1)
23.15 “Ювiлейний вечiр 
         Раймонда Паулса”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
        22.00 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35, 18.45 Мiська рада iнформує
07.40 “Євромакс”
08.10 Вiкно в Америку
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.30 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Про нас”
11.00 Дитяча година
12.10 Духовна “Агнець Божий”
13.30 В/ф “Воiстину Воскрес”
14.00 “Формула здоров’я”
15.00 Волинський Великдень
16.00 Музична вистава ТНЕУ 
        “Замулене джерельце”
17.00, 19.30, 21.00 Нашi вiтання
17.30 “Гал-клiп”
19.00 Європа у фокусi
20.00 Єдина країна
20.40 Дiм книги
21.30 “Погляд зблизька”
22.10 Х/ф “Тринадцять днiв”

ICTV
05.05 М/с “Муча Луча”
05.25 М/с “Скубi-Ду”
06.05, 19.20 Надзвичайнi новини
07.05 Факти тижня
09.00 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки
09.55 Труба мiстера Сосиски
10.55 Без гальм
11.30 М i Ж
11.55 Дивитись усiм!
12.45 Факти. День
13.20 М/ф “Нiкчемний Я-2”
15.25 Х/ф “Хоббiт. Пустка Смога” (2)
18.45 Факти. Вечiр
20.20 Д/ф “Новороссiя. 
         Цiна проекту”
21.05 Х/ф “Хоббiт. Битва
         п’яти воїнств” (2)
23.50 Х/ф “Ультиматум Борна” (2)

стб
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Зiркове життя”
10.10 Х/ф “Zolushka. ru” (1)
12.15 “Битва екстрасенсiв-14”
14.20 “Битва екстрасенсiв”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”
22.35 “Детектор брехнi—9”
00.10 “Один за всiх”

новий канал
05.15 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутизни”
06.10 Х/ф “Товстун на рингу” (2)
08.15 Х/ф “Татовi знову 17” (2)
10.15 М/ф “Ранго”
12.25 М/ф “Упс, Ной поплив”
14.15 Х/ф “Хронiки Спайдервiка”
16.00 Х/ф “Персi Джексон 
         i викрадач блискавок” (2)
18.35 Х/ф “Зоряний пил”.(2)
21.00 Т/с “Хронiки Шаннари” (2)
00.40 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
10.15 М/с “Клуб Вiнкс. 
         Школа чарiвниць” (1)
11.05 М/с “Дора-мандрiвниця” (1)
12.00 Рятiвники
17.00 Одного разу пiд Полтавою
23.00 Серiал “Ти — найгiрший” (3)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.35 “Назбиране”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Великдень для дiтей 
         з Iрискою та Барбарискою”
11.30 “Подорожнi замальовки”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 18.25 “Гуморинка 
          на хвилинку”
15.00 “Кулiнарiя вiд Андрiя”
15.15 “Загубленi у часi”
15.30 “Мамина школа”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Iноземна для дiтей”
17.10 М/ф “Обiтниця Пасхи”
18.00 “Моє село — моя держава”
18.30 “Iз нашої вiдеотеки”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.00 “У народному стилi”
19.20 “З Великоднем!”
19.30 “Урок... для батькiв”
20.00 “Христос воскрес —
         радiє свiт”
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”
22.00 “Великоднi дзвони 
          по всiй Українi”
22.45 “Церковнi хори про Великдень”

трк “украЇна”
06.50 Подiї тижня 
         з Олегом Панютою
07.15 Зоряний шлях
08.15 Т/с “Iлюзiя кохання”
12.00, 15.20 Т/с “Лiнiї життя” (2)
15.00, 19.00 Подiї
16.20, 19.40 Т/с “Назавжди”
21.00 Т/с “Вiкно життя”
23.00 Х/ф “Формула кохання
        для в’язнiв шлюбу” (2)

к1
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 “Орел i Решка. 
          Ювiлейний сезон”
17.15 “Орел i Решка. 
         Шопiнг. Невидане”
19.10 “Орел i Решка. Невидане”
22.00 Х/ф “Приборкання 
        норовливого” (1)
23.50 Х/ф “Грозовий перевал” (1)

“нтн”
04.35 Х/ф “Циган” (1)
11.00, 17.35 Т/с “Детективи” (2)
12.35 Х/ф “Невловимi месники” (1)
13.55 Т/с “CSI: Лас-Вегас-14” (2)
15.40 Т/с “Копи-новобранцi” (2)
19.00 “Свiдок”
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
21.30 Т/с “CSI: Лас-Вегас-15” (2)
23.15 Т/с “Код 100” (3)

ут 1
06.05, 07.05, 08.05 Ера бiзнесу
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 23.35 Вiд першої особи
06.40, 00.20 Телемагазин
07.20, 23.00 На слуху
07.35 Авто перевiрено
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспорт. Ua
08.40 Золотий гусак
09.05, 15.55 Путiвник прочанина
09.20 Д/с “Смачнi подорожi”
10.45 “План на завтра” 
         з Анастасiєю Рiнгiс
11.20 Перша студiя
12.15 Х/ф “Владика Андрей”
14.50 Фольк-music
16.15 Подорожнi
17.20 Д/ф “Бiй за гору Макiвка”
19.30 Х/ф “Ати-бати, йшли солдати”
21.00 Новини
21.50 Вiйна i мир
22.40 Класики свiтової лiтератури

канал “1+1”
07.20 Х/ф “Жандарм одружується”
09.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна
          Служба Новин”
09.45, 11.00, 12.15 “Мiняю жiнку-2”
13.30 Х/ф “Iван Васильович 
        змiнює професiю”
15.20 Х/ф “Дiвчата”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.15 Х/ф “Люди Iкс-2”
22.50 Х/ф “Повстання планети Мавп”
00.45 Х/ф “Нiчия земля”

інтер
05.30, 09.50 Д/с “Слiдство вели...
         з Леонiдом Каневським”
07.15, 20.00 “Подробицi”
07.45 Х/ф “Мiй молодший брат” (1)
12.30 “Судіть самі”
13.10 “Судовi справи”
16.00 “Сiмейний суд”
17.50 Новини
18.05, 19.05 Ток-шоу
         “Стосується кожного”
20.30 Т/с “Гречанка” (1)
23.15 Концерт “Весна на Зарiчнiй вулицi”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 19.00, 00.30 “Євромакс”
07.30, 15.50, 18.50, 22.00 Оголошення.
          Бюро знахiдок
07.35 “Погляд зблизька”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.00 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Музичнi делiкатеси”
12.40 Академiчний театр пiснi i танцю 
          “Зоряни”
14.00 Х/ф “Аве Марiя”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Музична вистава ТНЕУ 
        “Замулене джерельце”
21.30 “Майстер-клас 
        iз Наталкою Фiцич”
22.10 Х/ф “Той, що бiжить по льоду” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10 Iнсайдер
12.00, 13.10 Х/ф “Хоббiт. 
         Битва п’яти воїнств” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому мiстi
16.10 Патруль. Самооборона
16.45 Т/с “Небо у вогнi”
17.45 Т/с “Володимирська, 15”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
21.25 Х/ф “Iдентифiкацiя Борна” (2)
23.55 Х/ф “Королiвство” (2)

стб
07.05, 16.00 “Все буде добре!”
09.05 “Зiркове життя”
10.00 “Битва екстрасенсiв-14”
12.10 “МастерШеф-3”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Кохана,
        ми вбиваємо дiтей”
00.00 “Один за всiх”

новий канал
05.40 М/с “Кунг-фу Панда: 
        Легенди крутизни”
06.55 М/ф “Ранго”
09.10 М/ф “Упс, Ной поплив”
10.55 Х/ф “Чарiвник 3емномор’я”
14.10 М/ф “Шрек”
16.00 М/ф “Шрек назавжди”
18.00, 19.00 Вiд пацанки до панянки
22.00 Київ удень i вночi 33
23.00 Т/с “Хронiки Шаннари” (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
10.15 М/с “Клуб Вiнкс. 
        Школа чарiвниць” (1)
11.05 М/с “Дора-мандрiвниця” (1)
12.00 Одного разу в Одесi
17.00 Рятiвники
23.00 Серiал “Ти — найгiрший” (3)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Христос воскрес — радiє свiт”
10.35 “В об’єктивi ТТБ”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Церковнi хори 
         про Великдень”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Нотатки на глобусi”
11.45 “Вони прославили наш край”
14.00 “Театральнi зустрiчi”
15.45 Гурт “Ходаки”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Як це?”
17.20 “Енергоманiя”
17.45 “Iноземна для дiтей”
17.55 “Обереги”
18.25 “Гуморинка на хвилинку”
18.30 “Крiзь призму часу”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.00 “Народнi перлинки 
         з бабусиної скриньки”
19.30 “Будьте здоровi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “7 природних 
         чудес України”
21.30 “Європа очима українця”
22.00 “Дивоцвiти”
22.50 Телезамальовка

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10 Зоряний шлях
08.20 Т/с “Iлюзiя кохання”
12.10, 15.20 Т/с “Назавжди”
16.20, 19.40 Т/с “Волошки” (2)
21.00 Т/с “Вiкно життя”
23.00 Х/ф “Мама виходить замiж”

к1
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 “Орел i Решка. 
         Ювiлейний сезон”
22.00 Х/ф “Шалено закоханий” (1)
00.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

“нтн”
06.00 Х/ф “4:0 на користь Тетянки” (1)
07.45 Х/ф “Принцеса на бобах” (1)
09.50, 17.25 Т/с “Детективи” (2)
11.50 Т/с “Право на захист” (2)
13.40, 21.30 Т/с “CSI: 
        Лас-Вегас-15” (2)
15.25 Т/с “Копи-новобранцi” (2)
19.00, 23.15 “Свiдок”
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
23.45 Т/с “Елементарно-3” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 21.00 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.40, 00.20 Телемагазин
06.55, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт. Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20 Д/с “Смачнi подорожi”
10.45 Д/с “Вiзит до Кореї”
11.25 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету мiнiстрiв України
13.10 Д/ф “Бiй за гору Макiвка”
15.30 Концертна програма 
         гурту “Сябри”
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
18.40 Д/ф “Легiон. Хронiка
        Української Галицької Армiї”
19.50 Д/ф “Українська революцiя”
21.35 Щоденник ПКЄ-2016
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00 Х/ф “Дiвчата”
07.40, 05.30 Х/ф “Жандарм 
          на вiдпочинку”
09.30, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
         Служба Новин”
10.20, 11.40 “Мiняю жiнку-2”
13.00 Х/ф “Люди Iкс: Перший клас”
15.20 Х/ф “Люди Iкс”
17.10 Т/с “Величне столiття. 
          Роксолана-3”
20.15 Х/ф “Люди Iкс-3: 
          Останнiй контакт”
22.15 Х/ф “Шерлок. Бридка наречена”
00.00 Х/ф “Шерлок. Бридка 
        наречена (англiйською мовою
         з українськими субтитрами”

інтер
05.45, 09.50 Д/с “Слiдство вели... 
        з Леонiдом Каневським”
07.30, 20.00 “Подробицi”
08.00 Х/ф “Скринька Марiї Медiчi” (1)
12.30 “Судіть самі”
13.10 “Судовi справи”
16.00 “Сiмейний суд”
17.50 Новини
18.05, 19.05 Ток-шоу 
         “Стосується кожного”
20.30 Т/с “Гречанка” (1)
23.10 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, 15.50, 18.50, 21.25,
          22.35 Оголошення. Бюро знахiдок
07.05, 14.00 Х/ф “Гетьманськi
          клейноди”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно 
         чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Гал-клiп”
12.35 “Майстер-клас
          iз Наталкою Фiцич”
13.00 Хiт-парад
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Соло”
21.30 “Музичнi делiкатеси”
22.40 Х/ф “Плавцi” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05, 17.45 Т/с “Володимирська, 15”
11.05, 16.45 Т/с “Небо 
          у вогнi”
12.00, 13.20 Х/ф “Королiвство” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому мiстi
16.10 Патруль. Самооборона
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
21.25 Х/ф “Перевага Борна” (2)
23.45 Х/ф “Морпiхи” (2)

стб
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.35 “Зiркове життя”
10.15 “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”
00.15 “Один за всiх”

новий канал
05.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутизни”
07.15 Т/с “Друзi”
10.00, 22.00 Київ удень i вночi
11.05 Т/с “Щасливi разом”
17.05, 19.00 Хто зверху?
18.00 Абзац!
23.00 Т/с “Хронiки Шаннари” (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
10.15 М/с “Клуб Вiнкс. 
         Школа чарiвниць” (1)
11.05 М/с “Дора-мандрiвниця” (1)
12.00 Казки У
17.00 Вiталька
23.00 Серiал “Ти — найгiрший” (3)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Як це?”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 
         18.13 Погода. Анонси
10.35 “Крiзь призму часу”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
        22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Європа очима українця”
14.00 “Будьте здоровi”
14.55, 18.25 “Гуморинка 
         на хвилинку”
15.15 “Мандри Великим Лугом”
15.30 “Час змiн”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Дiловий ритм”
17.30 “ПрофStyle”
17.45 “Iноземна для дiтей”
18.30 “Рiвне — мiсто сплетiнь”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Надiя є”
21.30 “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 Ток-шоу “Говорить 
        Україна”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I..
        Мiсце злочину Маямi” (2)

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

“нтн”
05.20 Х/ф “Принцеса на бобах” (1)
07.15 Х/ф “Дитина на листопад” (1)
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.20 Т/с “Детективи” (2)
11.35 Т/с “Право на захист” (2)
13.30, 14.20, 21.30 Т/с “CSI: 
          Лас-Вегас-15” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.20 Т/с “Копи-новобранцi” (2)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
23.45 Т/с “Елементарно-3” (2)

ут 1
06.00 Свiт православ’я
06.40 Телемагазин
07.10 Крок до зiрок
07.50 Свiт on line
08.15 Смакота
08.35 Авто перевiрено
09.05 Путiвник прочанина
09.25 Спогади
10.15 Х/ф “Анничка”
11.55 Театральнi сезони
12.50 Д/ф “Операцiя “Тютюн”
13.50 Д/ф “Вони боролись до загину”
15.25 Д/ф “Хронiка Української 
        Повстанської армiї. 1942-1964”
17.45 Д/ф “Київ. Початок вiйни”
18.50 Х/ф “Клара i Франциск”
21.00 Новини
21.30 Перша шпальта
21.55 Д/ф “Коли я мовчу”
23.00 Паспортний сервiс
23.15 День Янгола

канал “1+1”
06.45 Х/ф “Робiнзон Крузо”
08.40 “Українськi сенсацiї”
09.40 Марiччин кiнозал. Мультфiльм 
       “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00 “Свiт навиворiт-6”
12.00 Х/ф “Сiсi — 
      прекрасна iмператриця”
15.45 Х/ф “Титанiк”
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 “Голос країни-6”
23.15 Х/ф “Нескорений”

інтер
05.40, 20.00 “Подробицi”
06.10 Х/ф “Доля людини” (1)
08.10 “уДачний проект”
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка.
        Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.00 Х/ф “Кохання з 
        випробувальним термiном” (1)
16.00 Х/ф “В бiй iдуть однi “старики”” (1)
17.50, 20.35 Т/с “На безiменнiй 
         висотi” (1)
22.45 Заходи за участю Президента 
      України. Перша хвилина миру
23.15 Д/ф “Визволення”
00.05 Х/ф “Дот” (2)

TV-4
06.00 Х/ф “Страченi свiтанки”
07.30, 15.30, 17.40, 20.45 “Про нас”
07.45, 09.50 Ранковий фiтнес
08.00 Європа у фокусi
08.30, 11.55, 15.50, 19.35, 22.00 
      Оголошення. Бюро знахiдок
08.35, 15.55, 22.05 Тернопiльська погода
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радостi життя
09.30 “Справжня цiна”
10.15 Пряма трансляцiя святої
        лiтургiї з архікатедрального
       собору УГКЦ м. Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 Х/ф Дитяче кiно. 
      “Шестеро мандрують свiтом”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Сiльський календар”
14.30 Межа правди
16.00 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
16.30 “Слiдства. Інфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.20 “Слiд”
18.00 Концерт класичної музики, 
       солiстка Л. Футорська
19.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.30 Мiська рада iнформує
19.40 Х/ф “Далекий пострiл”
21.00 “Гал-клiп”
21.30 Єдина країна
22.10 Х/ф “Бункер” (2)
23.45 Час-тай

ICTV
05.15 Т/с “Морська полiцiя.
       Спецвiддiл” (2)
05.40 Факти
06.10 Х/ф “Дипломатiя” (2)
07.55 Х/ф “Список Шиндлера” (2)
11.45, 13.00 Х/ф “Початковий код” (2)
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна-2” (2)
16.05 Х/ф “Мiсiя неможлива-4. 
       Протокол Фантом” (2)
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Х/ф “Мiсiя неможлива-5.
        Нацiя вигнанцiв” (2)
21.50 Х/ф “Вiйна свiтiв” (2)
00.00 Х/ф “Всесвiтня вiйна Z” (2)

стб
06.00 “Все буде добре!”
07.55 “Холостяк-6”
09.00 “Все буде смачно!”
10.50 “Моя правда. Джамала”
11.50 “Україна має талант! Дiти”
15.00 “Я соромлюся свого тiла-3”
17.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
19.00 “Битва екстрасенсiв”
20.40 Х/ф “Мамочка моя” (2)
00.20 “Детектор брехнi-9”

новий канал
06.05 М/с “Дракони: Вершники Йолопа”
09.00 Т/с “Хронiки Шаннари” (2)
18.00 Х/ф “Таксi-3”
19.40 Х/ф “Таксi-4”
21.30 Х/ф “Селфiпатi” (2)
23.15 Х/ф “3000 миль 
      до Грейсленда” (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 “Чагiнгтон” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с “Дора i друзi. 
         Пригоди в мiстi” (1)
11.35 М/ф “Врятувати Землю” (1)
13.00, 20.35 Х/ф “Август Раш” (1)
15.10 Х/ф “Артур i мiнiпути” (1)
17.00 Х/ф “Артур i помста 
        Вурдалака” (1)
18.45 Х/ф “Артур i вiйна двох свiтiв” (1)
22.45 Х/ф “Анжелiка —
        маркiза янголiв” (2)
00.55 БарДак

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.26, 17.55, 20.58, 22.56 Погода. 
         Анонси
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Учнiвський щоденник”
11.30 “Думки вголос”
11.45, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
11.50 “У пошуках легенд”
14.00 “Поклик таланту “
15.30 “Кулiнарiя вiд Андрiя”
15.45, 22.15 “Пам’ятаємо”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Край, в якому я живу”
17.05 Д/ф “Останнiй напис”
18.00 “Назбиране”
18.30 Д/ф “Чотириногi герої вiйни”
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”
22.30 “Почерк долi”

трк “украЇна”
07.00 Подiї
07.50 Т/с “Моє улюблене чудовиська” (2)
11.40 Т/с “Волошки” (2)
15.20, 20.00, 00.00 Т/с “Офiцерськi 
        дружини”
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
22.10 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”

к1
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.10 Х/ф “Шлях до Зарагемлi” (2)
11.00 Х/ф “Мирний воїн” (2)
13.15, 18.00 “Орел i Решка”
17.00 “Орел i Решка. 
         Незвiдана Європа”
19.00 Х/ф “Один день” (2)
21.00 Х/ф “Ванiльне небо” (2)
23.40 Х/ф “2199. Космiчна Одiссея” (2)

“нтн”
06.10 М/ф “Як козаки мушкетерам
         допомагали”
06.30 М/ф “Як козаки сiль купували”
06.35 Х/ф “Екiпаж машини бойової” (1)
07.55 Х/ф “Вторгнення” (1)
09.30 Т/с “Фаворський” (2)
13.55 Х/ф “Мерседес” тiкає 
        вiд погонi” (1)
15.20 Х/ф “Ати-бати, 
         йшли солдати...” (1)
16.55 Т/с “Детективи” (2)
19.00 Т/с “Охоронець-3” (2)
22.45 Х/ф “Епоха героїв” (2)
00.30 Х/ф “Лейтенант 
         Суворов” (3)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт. Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20 Д/с “Смачнi 
        подорожi”
10.45 Вiкно в Америку
11.10 Чоловiчий клуб
11.40 Вiйна i мир
12.45 Слiдство. Iнфо
13.30 Х/ф “Ати-бати,
         йшли солдати”
15.20 Надвечiр’я. Долi
16.10 Свiтло
16.50, 21.35 Щоденник ПКЄ-2016
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
18.35 Д/ф “Холодний Яр. 
        Воля України — або смерть!”
19.10 Д/ф “Срiбна Земля. Хронiка 
       Карпатської України. 1919-1939”
20.35 Люструвати не можна залишити
21.50 З України з готiвкою. 
        Спецпроект програми “Схеми”
22.20 Переселенцi
22.30 З країни в Україну
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
07.45 Х/ф “Жандарм та iнопланетяни”
09.30, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна
          Служба Новин”
10.20, 11.40 “Мiняю жiнку-2”
13.00 Х/ф “Люди Iкс-2”
15.20 Х/ф “Люди Iкс-3: Останнiй контакт”
17.10 Т/с “Величне столiття. 
        Роксолана-3”
20.15 Х/ф “Люди Iкс. Початок. 
        Росомаха”
22.15 Х/ф “Президент Лiнкольн:
          Мисливець на вампiрiв”
00.15 Х/ф “Мiй найкращий ворог”

інтер
05.45, 09.50 Д/с “Слiдство вели...
         з Леонiдом Каневським”
07.30, 20.00 “Подробицi”
08.00 Х/ф “Дайте книгу скарг” (1)
12.30 “Судіть самі”
13.10 “Судовi справи”
16.00 “Сiмейний суд”
17.50 Новини
18.05, 19.05 Ток-шоу 
          “Стосується кожного”
20.30 Т/с “Гречанка” (1)
23.15 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 “Соло”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Формула здоров’я”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Поважай батька свого”
17.30 “Музичнi делiкатеси”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Межа правди
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.35 Х/ф “Святковi велоперегони” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00, 17.45 Т/с “Володимирська, 15”
10.55, 16.40 Т/с “Небо у вогнi”
11.55, 13.20 Х/ф “Морпiхи” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у 
       великому мiстi
16.10 Патруль. Самооборона
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Х/ф “Ультиматум 
        Борна” (2)
23.50 Х/ф “Кращий стрiлець”

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

новий канал
05.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
       Легенди крутизни”
07.15 Т/с “Друзi”
10.00, 22.00 Київ удень
         i вночi
11.00 Т/с “Щасливi разом”
17.35, 19.00, 20.00 Суперiнтуїцiя
18.00 Абзац!
22.50 Т/с “Хронiки Шаннари” (2)
00.40 Х/ф “Зоряний пил” (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
10.15 М/с “Клуб Вiнкс.
         Школа чарiвниць” (1)
11.05 М/с “Дора-мандрiвниця” (1)
12.00 Вiталька
17.00 Казки У
23.00 Серiал “Ти — найгiрший” (3)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Солов’їна пiсня” (Н. Яремчук)
10.26, 11.13, 15.13, 18.13 Погода. 
          Анонси
10.35 “Надiя є”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00,
         22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Iз нашої вiдеотеки”
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 “Вiнтаж”
17.15 “Храми Подiлля”
17.35 Д/ф “Рейх:
        крах чорних селекцiонерiв”
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”
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 “Севiлья” —”Шахтар”
00.00 Подiї дня

к1
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”
17.15 “Звана вечеря”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

“нтн”
05.20 Х/ф “Дорога в пекло” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.20 Т/с “Детективи” (2)
11.35 Т/с “Право на захист” (2)
13.30, 14.20, 21.30 Т/с “CSI: 
        Лас-Вегас-15” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.20 Т/с “Копи-новобранцi” (2)
19.30 Т/с “Кулагiн 
        та партнери” (1)
23.45 Т/с “Елементарно-3” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 21.00 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30, 00.20 Телемагазин
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт. Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20 Д/с “Смачнi подорожi”
10.55 Вересень
11.30 З України з готiвкою. 
        Спецпроект програми “Схеми”
12.20 Нiна Матвiєнко. “Ми єдинi, 
       i Україна у нас одна”
15.25 Театральнi сезони
15.55 Вiра. Надiя. Любов
16.50, 21.35 Щоденник ПКЄ-2016
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
18.40 Д/ф “Золотий вересень. 
        Хронiка Галичини. 1939-1941”
19.45 Д/ф “Галичина мiлiтарна. 
        УПА: Галицькi месники”
20.30 План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
21.50 Люструвати не можна залишити
22.10 “Час минув”. Фiльм I. Померанцева
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.15 Х/ф “Жандарм та iнопланетяни”
08.00 Х/ф “Жандарм i жандарметки”
09.50, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
          Служба Новин”
10.40, 12.00 “Мiняю жiнку-2”
13.20 Х/ф “Повстання планети Мавп”
15.15 Х/ф “Люди Iкс. Початок. Росомаха”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.20 “Сватики”
22.00 “Свiтське життя”
23.00 “Лiга смiху-2”

інтер
05.50, 09.50 Д/с “Слiдство 
        вели... з Леонiдом Каневським”
07.35, 20.00 “Подробицi”
08.05 Х/ф “На Вас чекає
         громадянка Нiканорова” (1)
12.30 “Судіть самі”
13.05 “Судовi справи”
16.00 “Сiмейний суд”
17.50 Новини
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.30 Т/с “Гречанка” Заключна серiя (1)
00.05 Х/ф “Дiдька лисого” (2)

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 Межа правди
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40 “Рекламна кухня”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Разом”
17.30 “Майстер-клас 
         iз Наталкою Фiцич”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.10 “Погляд зблизька”
20.40 “Слiд”
21.30 “Сад, город, квiтник”
22.35 Х/ф “Смертельний поцiлунок” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00, 17.40 Т/с “Володимирська, 15”
11.00, 16.40 Т/с “Небо у вогнi”
12.00, 13.20 Х/ф “Кращий стрiлець”
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому мiстi
16.10 Патруль. Самооборона
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Дизель-шоу
23.20 Х/ф “Чорний дощ” (2)

стб
05.45, 18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
06.35 “Зiркове життя”
08.30 Х/ф “П’ять рокiв 
        та один день” (2)
10.10 Х/ф “Я не повернусь” (1)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
20.00, 22.45 “Холостяк-6”

новий канал
06.05 М/с “Кунг-фу Панда: 
       Легенди крутизни”
07.25 Т/с “Друзi”
10.15, 22.00 Київ удень i вночi
11.15 Дешево i сердито
18.00 Абзац!
19.00 Аферисти в мережах
20.00 Х/ф “Тiнi незабутих
         предкiв”. (2)
23.00 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
10.15 М/с “Клуб Вiнкс. Школа
         чарiвниць” (1)
11.05 М/с “Дора-мандрiвниця” (1)
12.00 М/с “Маша i Ведмiдь” (1)
17.00 М/ф “Святковi iсторiї вiд Шрека, 
       Панди та друзiв з Мадагаскару” (1)
21.50 Х/ф “Анжелiка —
         маркiза янголiв” (2)
00.00 Серiал “Ти — найгiрший” (3)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Усе любов’ю змiряне до дна”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 
        18.13 Погода. Анонси
10.35 “Вiнтаж”
10.50, 18.15 “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, 18.25 “Гуморинка
        на хвилинку”
15.15 “Думки вголос”
15.30 “Хочу бути...”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Музеями Тернопiлля”
17.15 Д/ф “Рейх: крах
        чорних селекцiонерiв”
18.30 “Слiд”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Arte, viva!”
21.30 “Удосвiта”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00 Т/с “Адвокат” (2)
07.00, 08.00, 09.00, 
        15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.50 Реальна мiстика
12.45 Агенти справедливостi
13.40, 15.20, 21.00 Т/с “Вiкно життя”
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. 
        Мiсце злочину Маямi” (2)

к1
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 “КВН”

“нтн”
05.35 Х/ф “Алегро з вогнем” (1)
07.05 Х/ф “Екiпаж машини бойової” (1)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.20 Т/с “Детективи” (2)
11.35 Т/с “Право на захист” (2)
13.30, 14.20, 21.30 Т/с “CSI: 
         Лас-Вегас-15” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.20 Т/с “Копи-новобранцi” (2)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
23.45 Т/с “Елементарно-3” (2)

ут 1
06.00 У просторi буття
06.40, 00.20 Телемагазин
07.10 АгроЕра. Пiдсумки
07.25 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.40 Золотий гусак
09.15 Word on the street
10.00 Мистецький пульс Америки
10.30 Як це?
10.55 Хто в домi хазяїн?
11.20 Хочу бути
11.40 Школа Мерi Поппiнс
11.55 Казки Лiрника Сашка
12.25 М/с “Казки Андерсена. 
        Сучасне прочитання”
14.15 Джамала “Подих LIVE”
15.20 Премiя “Честь професiї”. 
       Церемонiя нагородження
16.45 Чоловiчий клуб
17.20 Д/ф “Командарм”
18.40 Х/ф “Клара i Франциск”
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 День Янгола

канал “1+1”
06.00 Х/ф “Д’Артаньян i три мушкитери”
09.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна
         Служба Новин”
10.00 “Свiтське життя”
11.00 Х/ф “Темнi лабiринти минулого”
14.30 “Голос країни-6”
16.45 “Вечiрнiй квартал”
18.30 “Розсмiши комiка-7”
20.15 “Українськi сенсацiї”
21.15 “Лiга смiху-2”
23.20 Х/ф “У темрявi”

інтер
05.35 “Жди меня”
07.45, 20.00 “Подробицi”
08.15 Х/ф “Доля людини” (1)
10.20 Х/ф “Секретний фарватер” (1)
16.00 Х/ф “Навiщо ти пiшов” (2)
17.50, 20.30 Х/ф “Кохання 
        з випробувальним термiном” (1)
22.10 Х/ф “В Париж!”
01.20 Х/ф “Прощання з Каїром” (1)

TV-4
06.00 Європа у фокусi
06.30, 11.15 “Про нас”
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 11.50, 14.20, 16.50, 20.00,
        00.00 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Х/ф “Страченi свiтанки”
09.00 Час-Tайм
09.30 “Євромакс”
10.00 “Слiдства. Інфо”
10.30 Блага звiстка з Рiком Реннером
11.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
11.55, 14.25, 16.55, 20.05 Тернопiльська
         погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Хлiб i троянди”
14.30 Мультфiльми
15.00 Х/ф Дитяче кiно. 
      “Шестеро мандрують свiтом”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
18.00 Нашi вiтання
19.00 Єдина країна
19.30 “Музичнi делiкатеси”
20.10 “Соло”
21.00 “Музика крiзь столiття”, Моцарт
22.10 Х/ф “Лiдер” (2)
00.10 Час-Тайм

ICTV
05.20 Факти
05.45 Х/ф “Дачна поїздка сержанта Цибулi”
07.05 Lабiринт. Мiстика поруч
09.05 Д/ф “Новороссiя. Цiна проекту”
10.00 Секретний фронт
11.00 Антизомбi
12.00, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.15 Iнсайдер
14.10 Х/ф “Пташка на дротi” (2)
16.35 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна” (2)
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.10 Х/ф “Мiсiя неможлива-4. 
        Протокол Фантом” (2)
22.50 Х/ф “Всесвiтня вiйна Z” (2)
01.00 Х/ф “Чорний дощ” (2)

стб
05.50 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на Майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
09.55, 23.00 Т/с “Коли ми вдома” (1)
12.45 “Холостяк-6”
15.30 “МастерШеф. Дiти-5”
19.00 “Україна має талант! Дiти”
21.20 “Моя правда. Джамала” (1)
22.30 “Україна має талант! Дiти”
         Пiдсумки голосування
23.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”

новий канал
05.35 М/с “Дак Доджерс”
06.10 Х/ф “Хронiки Спайдервiка”
08.05 Ревiзор
13.05 Пристрастi за ревiзором
15.15 Вiд пацанки до панянки
17.20 Х/ф “Васабi”
19.10 Х/ф “Таксi” (2)
21.00 Х/ф “Таксi-2” (2)
22.45 Х/ф “Гонщик”
01.00 Х/ф “Запалювання” (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 Х/ф “Артур i мiнiпути” (1)
13.25 Х/ф “Артур i помста Вурдалака” (1)
15.10 Х/ф “Артур i вiйна двох свiтiв” (1)
17.00 М/ф “Святковi iсторiї вiд Шрека, 
       Панди та друзiв з Мадагаскару” (1)
21.50 Х/ф “Кохання i танцi” (1)
23.35 Серiал “Щоденники Темного—2” (2)

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 “Музеями Тернопiлля”
11.15 “Дорога до храму”
11.30 “Захисник Вiтчизни — рятувальник”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 “Абетка здоров’я”
15.30 “Слiд”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Словами малечi про цiкавi речi”
17.15 “Живi сторiнки”
17.30 “Невигаданi iсторiї”
18.00 “Учнiвський щоденник”
18.30 “У пошуках легенд”
18.40 “Думки вголос”
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.26, 21.26 Погода. Реклама
19.30 “На вiдстанi душi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “Кулiнарiя вiд Андрiя”
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
08.00 Т/с “Вiкно життя”
10.00 Вiдверто з Машею 
        Єфросинiною
11.00 Т/с “Моє улюблене чудовиська” (2)
15.20, 19.40 Т/с “Офiцерськi дружини”
22.00 Т/с “Незламна”

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми” (1)
09.20 Х/ф “Секрет Ноемi” (1)
11.20 Х/ф “Шлях 
        до Зарагемлi” (2)
13.10 Х/ф “Мирний воїн” (2)
15.25 “Розсмiши комiка”
17.20 “Орел i Решка”
21.00 “Орел i Решка. 
          Шопiнг-2016”
22.00 “Орел i Решка. 
         Незвiдана Європа”
23.00 Х/ф “Один день” (2)

“нтн”
05.40 М/ф “Як козаки 
         наречених визволяли”
06.00 М/ф “Як козаки 
          олiмпiйцями стали”
06.15 Х/ф “Морський вовк” (1)
13.50 Т/с “Детективи” (2)
16.30 Т/с “Кулагiн та партнери” (1)
19.00 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Знову невловимi” (1)
22.00 Х/ф “Лейтенант Суворов” (3)
23.45 Х/ф “Близькi вороги” (2)
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Свята і празники ● Вітаємо! ●

Євгенія РОГОВСЬКА,  
с. Ступки.

Вербна неділя — велике 
християнське свято, яке 
знаменувало собою безпо-
середнє наближення Ісусо-
вих страстей і смерті на 
хресті. Його виникненню по-
служила Біблійна історія 
входу Ісуса Христа до Єру-
салиму, тим самим встелю-
ючи йому шлях пальмовими 
гілочками. Однак на 
слов’янських територіях, де 
пальми не ростуть, а весна 
настає з цвітінням верб, то 
пальмові гілки замінили 
вербними, що і послужило 
назві Лозова неділя.

У цей день всі християни по-
спішають до церкви освятити  
лозу, яку зберігають в помеш-

каннях, як символ здоров’я і до-
бра. Саме так відбулося освя-
чення вербових галузок у церкві 
Різдва Превятої Богородиці в се-
лі Ступки. На святу літургію за 
запрошенням отця Андрія Мар-
чука завітала дитяча хорова ка-
пела «Зоринка» (художні керівни-
ки Ізидор та Анжела Доскочі).

Колектив супроводжував спі-
вом усю літургію. З надзвичайни-
ми емоціями, зі сльозами на очах 
парафіяни сприймали чарівний, 
ніжний спів дітей. Після літургії 
колектив виконав ще кілька духо-
вних творів. 

У нашій церкві постійно при-
слуговують діти: Василь Химчук, 
Андрій Матушинець, Юрій Ко-
вальський, Артем Чубко, Віталій 
Фок, Ігор Смольницький. В цей 
день до вівтарного лицарства 
прийняли наймолодшого учасни-
ка – Матвія Чубка, відтак відбу-

лося посвячення дельматиків.  
На завершення літургії всі 

учасники колективу і парафіяни 
заспівали «Молитву за Україну» 
та «Многая літа». Хочеться склас-
ти щиру подяку  від усіх парафіян 
с. Ступки о. Андрію Марчуку за 
його віддану працю служіння Бо-
гу і нашій Церкві, а також учасни-
кам капели «Зоринка» та її керів-
никам Ізидору і Анжелі Доскоч за 
талант, за творче піднесення, яке 
вони внесли в наші душі.

Зустрічаємо Великдень

На фото (зліва направо): 
ступківчани Андрій  

Матушинець, Максим  
Цебринський, отець Андрій 

Марчук, який висвячує  
у вівтарного лицаря  

Матвійка Чубка.

Шкільний меридіан ●

Оксана ВОЛОШИН, 
педагог-організатор 

Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.  
ім. Володимира  

Гарматія.

Природа — це один із ві-
чних світів, який ми повинні 
зробити ще прекраснішим і 
радіснішим для майбутніх 
поколінь. Нинішня екологіч-
на ситуація в світі наполе-
гливо вимагає швидкої пе-
ребудови мислення люд-
ства і кожної конкретної 
людини зокрема, форму-
вання екологічної свідомос-
ті і екологічної культури. 

Цьогоріч з 14 по 18 березня 
в Жовтневій школі відбувся 
Тиждень екологічного  вихован-
ня, підсумком якого стала 
участь команди Жовтневої шко-
ли у  традиційних районних 
змаганнях екологічних агітбри-
гад, присвячені проблемі еко-
номного та господарського ви-
користання грунтів. Найактив-
нішими учасниками були учні 5 
класу Юля Романюк, Ірина Ти-
ник, учні 3 класу Софія Міньча-
новська, Софія Конет, Анаста-
сія Ковальова. Школярі щиро 
вболівають і переймаються 
природоохоронними проблема-
ми, закликаючи не бути байду-
жими до збереження навко-
лишнього середовища.

Із задоволенням молодші 
школярі розфарбовували еколо-
гічні розмальовки, переглянули 
ряд фільмів на екологічну тема-
тику, прослухали передвелико-
днє звернення священиків про 
відмову від використання штуч-

них вінків та квітів. Учасники во-
лонтерського загону підготували 
агітаційні листівки про необхід-
ність сортування відходів та роз-
містили їх на контейнерах для 
сміття.

Учасники агітбригади пред-
ставили фотозвіт “Мій екологіч-

ний слід”, фото, на яких учні 
Жовтневої школи висаджують 
квіти, вчаться робити штучні кві-
ти. Школярі взяли активну участь 
у акції “Кришечки для протезів 
воїнам АТО”,  очищали від плас-
тику землю, захищали екологічні 
проекти, стали призерами ра-

йонного конкурсу “Замість ялин-
ки — зимовий букет”. У планах 
— розчищення та окультурення 
джерела, яке знаходиться непо-
далік Жовтневої школи.

Пам’ятайте: світ — це Боже 
творіння, а ми у ньому лише 
тимчасові гості.

“Мій екологічний слід”

Учні Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володимира Гарматія  
висадили квітник анемон, які занесені до Червоної Книги України.

У свято Вербної неділі в церкві Різдва 
Святої Богородиці в селі Ступки.

Щиросердечно 
вітаємо з поваж-
ною датою –  
75-річчям від дня 
народження відо-
мого композитора, 
талановитого, до-
свідченого педагога, 
просвітницького і гро-
мадського діяча, директо-
ра Великобірківської музичної  
школи Володимира Івановича 
ВОЙНАРСЬКОГО. 

У цей святковий та радісний 
день від усієї душі бажаємо Вам 
міцного здоров’я, особистого щас-
тя, радості, щоб тепло та затишок 
Вашого дружнього колективу на-
дійно захищали Вас від життєвих 
негараздів. Хай щирі привітання 
від рідних, друзів та колег дода-
дуть життєвої наснаги у скарбнич-
ку Вашої відкритої душі. Людська 
шана нехай буде подякою Вам за 
працю, мудрість, вміння творити і 
дарувати людям добро. Від щиро-
го серця бажаємо Вам оптимізму, 
благополуччя, Божої благодаті на 
многії і благії літа!
З повагою – працівники відділу 

культури Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

центральної районної 
бібліотеки, Острівської 

та Великобірківської музичних 
шкіл, меморіального музею  
С. Крушельницької с. Біла, 

районна організація профспілки 
працівників культури.

Вітаю Байковецького сільського 
голову Анатолія КУЛИКА та Байко-
вецьку об’єднану територіальну 
громаду з Христовим Воскресін-
ням! Нехай ці святкові дні напо-
внять Ваші серця світлом любові 
до Бога і ближніх, зміцняють віру, 
наповнять серця милосердям, до-
бром та радістю. Хай Господь не 
обходить Вас своєю милістю, об-
дарує всепрощенням і надалі су-
проводжує Вас і Вашу родину, дає 
силу, енергію, допомагає повсяк-
час. Божого благословення Вам у 
всіх Ваших справах і помислах! 
Христос воскрес!  

З повагою – настоятель 
Свято-Духівського храму  

с. Гаї Гречинські, протоієрей 
Василь МОКРИЦЬКИЙ.

Щиро вітаємо з 50-річчям Ступ-
ківського сільського голову Ігоря 
Романовича РАДЕЦЬКОГО.

З днем народження вітаємо,

Від усього серця бажаємо

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай посміхається життя,

Та буде кращим майбуття.

З повагою — колектив 
Ступківської АЗПСМ.

Колектив Білецької ЗОШ І-ІІ ст. 
щиро вітає з 60-річчям учителя ма-
тематики Стефанію Онуфріївну 
КУНІЦЬКУ.

Сьогодні рівно шістдесят 

у Вашому житті минає,

А скільки їх ще на шляху, 

про це ніхто не знає,

Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,

Щоб усіх на сторіччя могли запросити,

Щоб у мирному небі Вам сонце всміхалося,

А всі Ваші мрії та плани збувалися,

Хай здоров’я, щастя і достаток

Сипляться до Вас, як з вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

А Господь дарує ще багато літ!

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем 
народження педагога-організатора, 
вчителя англійської мови Оксану 
Миколаївну КОСТИК.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

Вітаємо з днем народження 
члена виконкому Ігровицької сіль-
ської ради, соціального працівника 
Стефанію Рудиківну МИРЮТУ.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.
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Відповідно до Постанови КМУ від 16.12.2015 року № 1055 “Деякі пи-
тання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України”, 
реорганізовано управління Пенсійного фонду України в місті Тернополі 
шляхом злиття з управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільсько-
му районі. Нове найменування територіального органу Пенсійного фонду 
України, який утворюється, – Тернопільське об’єднане управління Пен-
сійного фонду України Тернопільської області. Таке об’єднання є суто 
організаційним і його мета – покращити якість управління в пенсійній 
системі, а також ефективно та економно витрачати людські, матеріальні 
та фінансові ресурси Пенсійного фонду.

Для жителів Тернопільського району фахівці з питань призначення, 
перерахунку та виплати пенсій, а також відділу обслуговування громадян, 
які виконують функції з прийому заяв про призначення та перерахунок 
пенсій, видачі відповідних довідок, пенсійних посвідчень, надання кон-
сультацій з пенсійних питань працюватимуть і надалі в тих самих примі-
щеннях, що й до об’єднання, – по вул. М. Кривоноса, 1 (мікрорайон 
Дружба). Платники (фізичні та юридичні особи), які зареєстровані в Тер-
нопільському районі, відтепер будуть обслуговуватися за адресою вул. 
Руська,17. 

Обслуговування осіб, які перебували на обліку в міському управлінні 
Пенсійного фонду України, залишається без змін — за адресою Майдан 
Волі, 3 (відділ обслуговування громадян) та вул. Руська, 17.

Тому, шановні платники та пенсіонери міста Тернополя і Тернопіль-
ського району, не варто хвилюватися, адже для отримання сервісу з пи-
тань пенсійного забезпечення потрібно звернутися до спеціаліста відділу 
обслуговування громадян за вищезазначеними адресами.

Графік особистого прийому громадян

Новації ●

Реорганізація управління 
Пенсійного фонду України  

в місті Тернополі

П.І.Б. Посада Дні та години прийому № 
каб.

Глух Тетяна 
Григорівна

Начальник об’єднаного 
управління

Вівторок 10:00-13:00 год.
Четвер 14:00-17:00 год.
м. Тернопіль, вул. Руська, 17

411

Банзерук 
Ніна Якимівна

Перший заступник на-
чальника об’єднаного 
управління

Понеділок 10:00-13:00 год.
Середа 14:00-17:00 год.
м. Тернопіль, вул. Руська, 17

411

Гумницька 
Галина Юріївна

Заступник начальника 
об’єднаного управлін-
ня

Вівторок 14:00-17:00 год.  
Четвер 10:00-13:00 год.
м. Тернопіль, вул. Руська, 17

307

Шаховал Віталій 
Вікторович

Заступник начальника 
об’єднаного управління

Понеділок    14:00-17:00 год. 
Середа      10:00-13:00 год.
м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 
10

6

Нещодавно в Тернопільській 
ОДПІ відбувся черговий сеанс 
телефонного зв’язку — “гаря-
ча” лінія. На запитання плат-
ників відповідав начальник 
управління податків і зборів з 
юридичних осіб Віктор  
Саванець.

— Податкова накладна була 
зареєстрована постачальником у 
єдиному реєстрі податкових на-
кладних (ЄРПН), але з якихось 
причин відхилена покупцем. Чи 
вважається вона дійсною?

— Якщо податкова накладна (ПН) 
пройшла реєстрацію в ЄРПН, то все 
гаразд. Той факт, що її відхилив по-
купець, не має жодних наслідків. 
Нагадаю порядок виписування та 
реєстрації ПН. На дату виникнення 
податкових зобов’язань платник по-
датків зобов’язаний скласти в елек-
тронній формі ПН й зареєструвати її 
в ЄРПН. Протягом операційного 
дня, який, зауважу, триває з 00:00 
до 23:00 год, продавцеві приходять 
квитанції в електронному вигляді 
про те, що ПН: або прийнято до ре-
єстрації; або не прийнято – із за-
значенням причин (якщо відправле-
на для реєстрації ПН сформована з 
порушенням умов, передбачених п. 
201.1 Податкового кодексу). Якщо 
протягом операційного дня не при-
ходить квитанція про прийняття або 
неприйняття ПН, тоді відправлена 
ПН вважається зареєстрованою в 
ЄРПН. На підставі отриманої ПН, 
яка зареєстрована в ЄРПН, поку-
пець відображає податковий кре-
дит.

— До 1 вересня минулого року 
основними засобами вважались 
активи вартістю 2 500 грн. Ми 
ввели в експлуатацію такі наявні 
активи до вказаного періоду. Ви-
никає питання, чи у 2016 році їх 
можна вважати основними засо-
бами в податковому обліку, 
адже, згідно з новими змінами, 
критерій віднесення зріс до 6000 
грн.?

— Дійсно, з початку вересня 
2015 року, відповідно до внесених 
законом № 655 змін до статті 14 
Податкового кодексу, до основних 
засобів можуть бути віднесені мате-
ріальні активи, призначені для ви-
користання в господарській діяль-
ності, з терміном корисного вико-
ристання більше одного року з дати 
введення в експлуатацію та вартіс-
тю, яка перевищує 6000 грн. Оскіль-
ки закон не має зворотної сили, 
тому всі матеріальні активи, первіс-

на вартість яких є меншою ніж 6000 
грн, віднесені  для цілей податково-
го обліку до основних засобів до 1 
вересня, не виключаються зі складу 
основних засобів, незважаючи на 
дату набрання чинності закону 
№655. Такі активи є правом зали-
шити у складі основних засобів для 
цілей податкового обліку до їх по-
вної амортизації та досягнення за-
лишкової вартості до рівня ліквіда-
ційної.

— Бухгалтер помилково склав 
податкові накладні з одним но-
мером, але різними датами. Чи 
це порушення і яке покарання?

— Це не вважається порушен-
ням. Платник ПДВ вправі нумеру-
вати податкові накладні у довіль-
ній формі та порядку. Важливо, 
щоб не було податкових наклад-
них з однаковими номерами, да-
тованими однією датою. Це пе-
редбачено в пункті 6 Порядку за-
повнення. А от виправляти неточ-
ності в даті чи номері накладної 
не раджу. Це не дозволено. На-
гадую, що з 1 січня помилки в 
обов’язкових реквізитах податко-
вої накладної (окрім коду УКТ 
ЗЕД), які не заважають ідентифі-
кувати операцію, її зміст, період, 
сторони та суму податкових 
зобов’язань, не роблять податко-
ву накладну недійсною та не по-
збавляють покупця  права на по-
датковий кредит. Але, я б сказав, 
що не варто зловживати наведе-
ною нормою, а підходити до запо-
внення обов’язкових реквізитів 
податкової накладної відповідаль-
но.

— Податкову накладну, скла-
дену на неплатника ПДВ, несво-
єчасно зареєстровано в Єдино-
му реєстрі податкових наклад-
них. Чи застосовуватимуться 
штрафні санкції за таку несвоє-
часну реєстрацію?

— Відповідальність за несвоє-
часну реєстрацію чи відсутність ре-
єстрації в ЄРПН податкових наклад-
них визначено ст. 120 Податкового 
кодексу, в якій передбачено, що на-
кладення штрафу у відповідних роз-
мірах на платників ПДВ, на яких 
покладено обов’язок щодо реє-
страції податкових накладних, за-
стосовується у разі порушення 
платниками податку граничних тер-
мінів реєстрації в ЄРПН податкових 
накладних, що підлягають наданню 
покупцям – платникам ПДВ.

Таким чином, за несвоєчасну ре-
єстрацію чи відсутність реєстрації в 
ЄРПН податкових накладних, які не 

підлягають наданню покупцям – 
платникам ПДВ (складені на не-
платника ПДВ), штрафні санкції не 
передбачені.

— До якої дати можна вико-
ристовувати стару форму подат-
кової  накладної?

— Нову форму податкової на-
кладної та порядок її заповнення 
(далі – Порядок № 1307) затвер-
джено наказом Мінфіну України від 
31.12.2015 р. № 1307. Як зазначено 
в п. 4 цього наказу, він набирає чин-
ності з 1 числа другого місяця, що 
настає за місяцем його офіційного 
опублікування. Офіційне опубліку-
вання наказу відбулося в лютому 
2016 р. (“Офіційний Вісник України”, 
12.02.2016 p, №10, с. 455), а, отже, 
податкова накладна повинна скла-
датися за новою формою з 
01.04.2016 р.

Пунктом 3 Порядку № 1307 вста-
новлено, що всі податкові накладні 
підлягають реєстрації в Єдиному 
реєстрі податкових накладних 
(ЄРПН) за формою, чинною на день 
такої реєстрації.

Таким чином, всі податкові на-
кладні, реєстрація яких здійсню-
ється в ЄРПН після 01.04.2016 p., 
мають бути складені за новою 
формою. Це стосується й тих по-
даткових накладних, у яких дата 
складання припадає на період до 
01.04.2016 р.

— Керівник нашого товари-
ства отримує зарплату 10 000 
грн на місяць, крім того, приват-
не  підприємство-партнер випла-
чує йому місячну грошову вина-
городу в розмірі 3000 грн. З цих 
доходів утримуються належні по-
датки та збори. А зараз, його за-
прошують до податкової для по-
дання декларації. Це правомір-
но?

— Так, це правомірно. Адже 
йдеться про отримання доходів від 
двох податкових агентів. Як ви за-
значаєте, керівник в минулому році 
отримав 156 тис. грн. винагороди, а 
відповідно до Податкового кодексу, 
у випадку отримання від двох чи 
більше податкових агентів доходів, 
які в 2015 році перевищували 120 
мінімальних зарплат (а це – 146 тис. 
160 грн.), виникає обов’язок до по-
дання декларації про майновий стан 
і доходи. Адже суми, що перевищу-
ють вказаний розмір, будуть опо-
датковуватись за підвищеною став-
кою 20%.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Гаряча лінія  ●

Відомості про майно, доходи і зобов’язання фінансового 
характеру за 2015 рік секретаря Великогаївської сільської 

ради Ірини Олегівни Скочеляс
Члени сім’ї: син – Гордій Р. Ю.
Загальна сума сукупного доходу декларанта – 70261,21 грн., в 

т.ч. заробітна плата – 67009,34 грн., дивіденди, проценти – 5,89 
грн., матеріальна допомога – 9245,98 грн.

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї – 4117,85 грн.
Відомості про нерухоме майно декларанта: земельна ділянка 

площею 1800 м2, квартира площею 47 м2.
Сума коштів на рахунках в банках – 202,2 грн.
Утримання зазначеного у розділах ІІІ-V майна: 5230,03 грн.
Погашення основної суми позики (кредиту): 4946,01 грн.
Погашення суми процентів за позикою (кредитом): 151,16 грн. 

Офіційне ●
Відомості про майно, доходи і зобов’язання фінансового 

характеру за 2015 рік Великогаївського сільського голови 
Олега Андрійовича Кохмана

Члени сім’ї: дружина – Кохман Л. В., син – Кохман І. О.
Загальна сума сукупного доходу декларанта – 107114 грн., в т.ч. 

заробітна плата – 87011 грн., матеріальна допомога – 13222 грн., 
інші види доходів – 6880 грн. 

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї – 71545 грн.; заро-
бітна плата – 62569 грн., матеріальна допомога – 2076 грн., інші 
види доходів – 6900 грн.

Відомості про нерухоме майно декларанта: земельна ділянка 
площею 2500 м2.

Відомості про нерухоме майно членів сім’ї: квартира площею 
62,8 м2, житловий будинок площею 86,9 м2.

Сума коштів на рахунках в банках – 1200 грн.

Відомості про майно, доходи і зобов’язання фінансового 
характеру за 2015 рік заступника Великогаївського сільсько-

го голови Петра Петровича Бондзюха
Члени сім’ї: дружина – Бондзюх О.Є., пасинок – Пастущин Р. В., 

син – Бондзюх Є. П., дочка – Бондзюх С. П.
Загальна сума сукупного доходу декларанта – 89896 грн., в т.ч. 

заробітна плата – 89896 грн.
Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї – 36181 грн., в т. ч.: 

допомога по безробіттю – 2215 грн., аліменти – 7860 грн., інші до-
ходи – 26106. 

Відомості про нерухоме майно декларанта: земельні ділянки 
площею 2500 м2 та 7000 м2.

Відомості про нерухоме майно членів сім’ї: квартира площею 
45,1 м2 ( у співвласності).

Відомості про транспортні засоби декларанта: автомобіль Ford 
Transit Connect, 2007 р., 1753 куб. м., 66 кВт.

Реєстрація податкових 
накладних: особливості 

Три десятиліття минуло від дня 
однієї з найтрагічнішої події нашої 
держави – аварії на Чорнобиль-
ській АЕС. 21 квітня в бібліотеці-
філії с. Почапинці відбувся реквієм 
пам’яті, приурочений 30-ій річниці 
Чорнобильської трагедії “Яблуне-
вий цвіт і гілка полину”. Захід роз-
почали юні читачі бібліотеки Тетяна 
Куріца, Анастасія Гончар, Юрій Гец. 
Ведучі донесли до сердець слуха-
чів масштаби трагічних подій.

Серед запрошених гостей був 

парох села Почапинці отець Тарас 
Юречко, який наголосив на 
морально-етичних та духовних ас-
пектах пережитого лиха. Увагу 
присутніх привернула книжкова 
виставка “Чорнобиль — біль душі”, 
яку доповнили дитячі малюнки. 
Ніхто не залишився байдужим піс-
ля проникливого виконання пісні 
“Чорнобильська біда” солісткою 
клубу с. Почапинці Лілією Телих. 
Гостей заходу надзвичайно врази-
ли відеоматеріали про героїчний 

подвиг перших ліквідаторів ката-
строфи, підібрані і продемонстро-
вані завідуючим клубом с. Поча-
пинці Володимиром Крілем. У рек-
віємі взяли активну участь учні По-
чапинської ЗОШ І-ІІІ ступенів разом 
із педагогом-організатором Марі-
єю Леонідівною Крамар. Минають 
роки після аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, однак біль не вщухає, 
тривога не покидає людей. Чорно-
бильська біда надовго залишиться 
в нашій пам’яті.

Яблуневий цвіт і гілка полину

Учасники реквієму пам’яті “Яблуневий цвіт  
і гілка полину” в бібліотеці-філії с. Почапинці.

Вітаємо! ●

З днем наро-
дження сердечно 
вітаємо начальни-
ка загального від-
ділу Тернопіль-
ської районної ра-
ди Олену Анатолі-
ївну ФЕРЕНЦ.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії.

З повагою — колектив 
виконавчого  

апарату Тернопільської 
районної ради.

З днем народження вітаємо 
начальника юридичного відділу 
Тернопільської районної  
ради Юрія Євстахійовича  
МИХАЙЛЮКА. 

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий 

                         і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця — щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові! 

З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.
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26 квітня – День пам’яті про Чорнобильську катастрофу ●

громада
Об’єднана Видання Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

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

№15

Вітаємо! ●

Шановні краяни!
Сердечно вітаю Вас зі світлим святом  

Воскресіння Христового! Щиро зичу, щоб  
світло Великодня об’єднало усіх – і тих, хто 
зустрічає ці свята в дружньому сімейному колі, 
і тих, хто знаходиться далеко від рідного дому, 
— чистим світлом незгасних людських чеснот 
та цінностей, а в кожній родині щоб панував 
мир та спокій. Нехай 
цей Великий день 

дарує Вам щастя, здоров’я, любов та непо-
хитну віру в кращий завтрашній день, а  
величальні церковні дзвони наповнюють 
земною радістю серця. Міцного здоров’я, 
родинного затишку і творчої наснаги в ім’я 
процвітання України і рідного Тернопілля.

Христос воскрес! Воістину воскрес!
 З повагою – голова Тернопільського 
обласного відділення Всеукраїнської 

асоціації сільських і селищних рад, 
Байковецький сільський голова  

Анатолій КУЛИК.

Щиро і сердечно вітаємо з днем народження 
головного спеціаліста відділу культури, туризму, 
молоді та спорту Байковецької сільської ради 
Світлану Миколаївну ГАВРИЛЮК.

Зичимо Вам життя прекрасного,

Життя щасливого і яскравого, 

Сонця, що світить безмежно над хатою,

Праці, що робить людину багатою!

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

З днем народження щиро вітаємо  
головного спеціаліста загального відділу 
Байковецької сільської ради Оксану  
Зіновіївну КОЗІБРОДУ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів щирих привітань,

Від зірок здійснення бажань!

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

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

Члена виконавчого комітету Байковецької сільської ради Василя 
Степановича КРУЦЬКА щиро вітаємо з днем народження! 

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті — лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, везіння,

У справах — вічного горіння!

З повагою – колектив Байковецької 
сільської ради об’єднаної 

територіальної громади.

Щиро і сердечно вітаю з Великодніми святами вчителів, учнів та 
їх батьків Байковецької ЗОШ І-ІІ ст., Байковецького сільського го-
лову Анатолія КУЛИКА, генерального директора ТОВ “Вікторія” 
Степана МАЦІБОРКУ.

Із Воскресінням –

Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров’я

І благодать іде з небес

У день, наповнений любов’ю, 

Радійте, бо Христос воскрес!

З повагою — директор Байковецької  
ЗОШ І-ІІ ст. Ольга Зіновіївна ПУЛЬКА.

Щиро і сердечно вітаємо з днем народження 
найкращу дружину, маму, донечку, сестру, онуку 
Олену Анатоліївну ФЕРЕНЦ із с. Байківці.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть рівні, чисті, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

З любов’ю — рідні.
26 квітня у Байковецькій ЗОШ 

І-ІІ ст. відбувся урок-реквієм “Чор-
нобиль не має минулого …”, при-
свячений 30-річчю трагедії на 
Чорнобильській АЕС, найбільшій 
техногенній аварії ХХ століття. 
Відтоді Чорнобиль став зоною 
болю і постійної тривоги мільйо-
нів українців. Від 26 квітня 1986 
року увесь світ живе “до” і “після” 
катастрофи на ЧАЕС.

Участь у заході взяли ліквідато-
ри катастрофи Ігор Антонович 
Космина та Богдан Степанович 

Юристий. Ліквідатори розповіли, 
як саме відбувалася ліквідація по-
жежі. Учні з перших вуст почули 
про методи боротьби з “мирним 
атомом”, про те, як пожежні, вій-
ськові затуляли собою не тільки 
станцію, а й Європу. Чорнобиль 
– це чорний біль нашої країни, 
біль, який торкнувся і наших вчи-
телів – Світлани Тадеївни Гану-
ляк, дочку одного із ліквідаторів  
аварії на ЧАЕС. 

Під час уроку-реквієму ведучі 
провели екскурс у ті моторошні 

дні. Учениця сьомого класу Марія 
Гуменна прочитала напам’ять 
зворушливий вірш, а дівчата 8 
класу заспівали пісню про Чорно-
биль. Відтворено інсценізацію ві-
рша «Чорнобиль-трава» у вико-
нанні педагога-організатора  
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Ольги 
Вікторівни Перкатої та учениці 4 
класу Олени Микитюк.

Наприкінці заходу учні подару-
вали квіти запрошеним гостям, а 
пам’ять загиблих вшанували хви-
линою мовчання.  

У вимірі Чорнобиля 
Учасники уроку-реквієму, присвяченого 30-річчю трагедії на Чорнобильській АЕС  

у Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст., 26 квітня 2016 року.

26 квітня у Шляхтинецькій 
ЗОШ І-ІІ ст. імені О. Г. Бар-
вінського відбувся День ци-
вільного захисту, який від-
крила директор школи Ка-
терина Іванівна Левчук. 
Цього дня проведено урок 
пам’яті “Чорнобиль не має 
минулого часу”. У підготов-
ці заходу взяли участь учні 
6, 8, 9 класів, організатори 
– вчителі Оксана Степанівна 
Гуцалюк, Ольга Іванівна Іва-
ніцька, Ірина Василівна 
Сташків. Завдяки докумен-
тальній хроніці учні стали 
свідками епіцентру ката-
строфи, що жорстоко зруй-
нувала сім’ї мільйонів. 

Школярі Віталій Лагіш та Ірина 
Скорик нагадали про історію 
створення Чорнобильської АЕС. 
Учні Ілона Кулініч, Мар’яна Ми-
сенко, Христина Гуцалюк, Тетяна 
Гриців звернулися поетичними 
рядками: “Повертаючись у без-
людну зону, журавлі дивуються, 
чому не чути тут веселих дитячих 
голосів, чому тут немає життя. В 
цій місцевості пустують безлюдні 
будинки. Земля залишилась без 
своїх господарів, залишились са-
мотніми подвір’я, стара груша, 
стежки…”. Відеострічка “Не пи-
тай, чому в птаха так дивно під-
різані крила?” з епізодами про 

зону відчуження — роздуми про 
те, чи витерпить нація ще один 
геноцид. Христина Лесюк зверну-
лась із поетичним закликом до 
України, що витерпіла багато 
страждань. Учні запалили свічу 
пам’яті, пам’ять загиблих у ката-
строфі на Чорнобилильській АЕС 
вшанували хвилиною мовчання.

Практичне  заняття під керів-
ництвом головного лікаря Шлях-
тинецької амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини Во-
лодимира Мащака “Надання пер-
шої долікарської допомоги” роз-
ширило знання учнів щодо ефек-

тивності принципів першої ме-
дичної допомоги в екстрених си-
туаціях. 

Світлана Ігорівна Гуменна про-
вела вікторину  — у 1-4 класах, 
Ольга Іванівна Іваніцька у 5-9 кла-
сах за тематикою “Що таке без-
пека?” з метою удосконалення 
теоретичних знань та практичних 
навичок у надзвичайних ситуаціях 
для захисту здоров’я та життя. 

Під керівництвом директора 
школи Катерини Іванівни Левчук 
та класних керівників відбулася 
навчальна евакуація зі школи у ви-
падку пожежі.

Забути не дозволяє майбутнє

Під час уроку пам’яті “Чорнобиль не має минулого часу”  
у Шляхтинецькій ЗОШ І-ІІ ст. імені О. Г. Барвінського.
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Партнерство ●

(Махатма Ганді, індійський державний діяч)

“Будь тією зміною, яку хочеш бачити у світі”

Сесія ●

Реальні справи ●

Ірина ЮРКО.  
Фото автора.

26 квітня Байковецький сіль-
ський голова Анатолій Кулик 
провів 8 сесію Байковецької 
сільської ради VII скликан-
ня. На початку сесії присутні 
вшанували хвилиною мов-
чання пам’ять жертв ката-
строфи на Чорнобильській 
атомній електростанції, 30-
та річниця якої виповнилася 
цього дня.  

Порядок денний восьмої сесії 
був представлений 19 питання-
ми. 

Про внесення змін до сіль-
ського бюджету на 2016-ий рік 
сесію інформував Байковецький  
сільський голова Анатолій Кулик. 

— На сьогодні бюджет Байко-
вецької сільської ради виконано 
на 115,5%, на рахунку сільської 
ради є майже 7 млн. грн., — за-
значив Анатолій Романович. — 
Але вільні залишки бюджету на-
разі використано, вносити зміни 
до бюджету для додаткового на-
правлення коштів зможемо лише 
у другому півріччі 2016 року за 
умови виконання бюджету не 
менше, ніж 105%. Наразі зроби-
мо пересунення 2 млн. грн. із 
апарату управління на актуальні 
сьогодні потреби. Це – придбан-
ня вікон у Дубівецьку ЗОШ І-ІІ ст., 
ФАП та адміністративне примі-
щення с. Дубівці, у Шляхтинецьку 
амбулаторію загальної практики 
сімейної медицини, придбання 
парт і мультимедійної дошки в 
Стегниківську ЗОШ І-ІІ ст., ноут-
буків у всі дитячі садки на терито-

рії Байковецької об’єднаної тери-
торіальної громади і двох 
комп’ютерів у Шляхтинецьку ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. О. Барвінського. Треба 
додатково спрямувати кошти на 
два дитячі майданчики у с. Дубів-
ці, на встановлення вуличного 
освітлення у селах Лозова, Кур-
ники, Стегниківці. 500 тис. грн. 
необхідно спрямувати на розроб-
ку проектної документації і вико-
нання робіт щодо вуличного 
освітлення в с. Гаї Гречинські. 
Необхідні гроші і на замовлення 
проектної документації щодо ор-
ганізації пішохідного переходу в 
с. Гаї Гречинські, щодо електри-

фікації та газифікації частин сіл 
Лозова і Стегниківці. Необхідно 
розрахуватися за проектну доку-
ментацію у межах 140 тис. грн. за 
зміну меж сіл Лозова і Курники. 
Треба замовити проектну доку-
ментацію щодо розроблення де-
тального плану забудови терито-
рії с. Лозова для виділення зе-
мельних ділянок під індивідуальне 
будівництво для громадян, з цьо-
го приводу відбудеться громад-
ське обговорення, також деталі 
теми будуть оприлюднені на офі-
ційному сайті Байковецької сіль-
ської ради. 160 тис. грн. необхід-
но спрямувати на проведення 

геодезичних зйомок у с. Дубівці 
для розробки генерального пла-
ну. 200 тис. грн. заплановано на 
організацію кабінету фізики у НВК 
“Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”. 

В рамках сесії погоджено ор-
ганізацію об’єкту природно-
заповідного фонду місцевого 
значення “Кружляк” на території 
6 гектарів у с. Байківці. Затвер-
джено “Програму сприяння полі-
ції, підвищення рівня безпеки 
громадян  Байковецької  
об’єднаної територіальної грома-
ди”. Підтримано рішення про 
створення у другому кварталі ц. 
р. відділення опіки та піклування 

за людьми похилого віку Байко-
вецької сільської ради, з цього 
питання сесію інформував за-
ступник Байковецького сільсько-
го голови Віктор Пулька. На сесії 
затверджено ряд договорів, скла-
дених в міжсесійний період, про-
екти землеустрою, акти постійної 
комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин 
та охорони навколишнього при-
родного середовища. Затвер-
джено проекти, фінансування 
яких буде відбуватися за рахунок 
субвенцій із державного бюджету 
місцевим бюджетам на розвиток 
інфраструктури. Депутати підтри-
мали рішення про виділення 10 
тис. грн. для організації літнього 
табору на базі НВК “Лозівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”. Затверджено 
положення про розміщення зо-
внішньої реклами на території 
Байковецької сільської ради. За-
тверджено склад конкурсної ко-
місії з перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загально-
го користування та комісії з пи-
тань захисту прав дитини. 

— Для відновлення історичної 
справедливості, на виконання За-
кону України “Про декомунізацію” 
пропоную провести збори з гро-
мадами наших сіл щодо утилізації 
емблем “1941-1945 рр.” на 
пам’ятних знаках на території 
Байковецької об’єднаної терито-
ріальної громади та щодо ство-
рення меморіалів із іменами зем-
ляків, загиблих у Другій світовій 
війні, біля існуючих пам’ятників 
воякам ОУН-УПА, — запропону-
вав Анатолій Кулик на завершен-
ня сесії. Депутати підтримали цю 
ініціативу одноголосно.

Відновлення історичної справедливості

Під час 8 сесії Байковецької сільської ради VII скликання, 26 квітня 2016 року.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора

27 квітня Шляхтинецька амбу-
латорія загальної практики сі-
мейної медицини Байковецької 
сільської ради перейшла на но-
вий рівень якості та оператив-
ності обслуговування пацієнтів – 
тут презентували біохімічний 
аналізатор крові, призначений 
для обслуговування мешканців 
Байковецької об’єднаної терито-
ріальної громади. 

Програмне забезпечення ана-
лізатора автоматизоване, що ви-
ключає можливість похибок через 
людський фактор впродовж усьо-
го процесу дослідження. Цей 
прилад значно полегшує роботу 
лікарів щодо встановлення точно-
го діагнозу та призначення курсу 
лікування. Вартість цього облад-

нання та додаткових 
матеріалів становить 
близько 180 тисяч 
гривень з бюджету 
Байковецької сіль-
ської ради. 

Нещодавно в 
Ш л я х т и н е ц ь к і й  
амбулаторії за кошт  
бюджету об’єднаної 
громади закінчено 
ремонт системи ка-
налізування і водо-
постачання, вста-
новлено бойлер для 
нагріву води. На  
восьмій сесії Байко-
вецької сільської ра-
ди, 26 квітня ц. р., 
прийнято рішення 
щодо заміни вікон в 
Ш л я х т и н е ц ь к і й 
АЗПСМ.

Під час презентації обладнання для біохімічного аналізу крові у Шляхтинецькій амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини (зліва направо) Байковецький сільський голова  

Анатолій Кулик, заступник Байковецького сільського голови Віктор Пулька, перший заступник 
Байковецького сільського голови Микола Дума, в.о. старости сіл Шляхтинці та Гаї Гречинські 

Дмитро Федорчук, завідуючий Шляхтинецькою амбулаторією загальної практики сімейної  
медицини Володимир Мащак, акушер, лаборант Шляхтинецької АЗПСМ Наталія Крет.

У Шляхтинецькій  
амбулаторії – нове обладнання

Біохімічний аналізатор крові  
у Шляхтинецькій амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини.

Ірина ЮРКО.

26 квітня у будинку культури 
с. Байківці колектив кафедри 
менеджменту та публічного 
управління (факультет “Еко-
номіки та управління”) Тер-
нопільського національного 
економічного університету 
провів виїзний науково-
практичний семінар “Управ-
ління економічним і соціаль-
ним розвитком об’єднаних 
територіальних громад:  
організація, технології та ре-
сурсне забезпечення”. Ці-
льова аудиторія – депутат-
ський корпус.

Перед присутніми виступили 
завідуючий кафедрою менедж-
менту і публічного управління, 
доктор економічних наук, профе-
сор Михайло Шкільняк, доктор 
економічних наук, заслужений діяч 
науки і техніки України, професор 
Алла Мельник, доктор економіч-
них наук, професор Тетяна Же-
люк, доктор економічних наук, 
професор Григорій Монастир-
ський, кандидат економічних наук, 
доцент Олександра Овсянюк-
Бердадіна. Кафедра менеджменту 
і публічного управління – нова і 
найбільша кафедра у Тернопіль-
ському національному економіч-
ному університеті. У її складі 34 
професори. 

– Ми поставили собі за мету  
сприяти становленню об’єднаних 
територіальних громад, – зазна-
чив під час семінару професор 
Михайло Шкільняк. – Ініціативу 
кафедри підтримав ректор ТНЕУ 
Андрій Крисоватий. Подібні виїзні 
семінари ми проводимо у всіх 26 
об’єднаних територіальних гро-
мадах Тернопільщини, Байко-
вецька за рахунком вже 17-та. 

Наша кафедра працює у трьох 
напрямках співпраці з об’єднаними 
територіальними громадами. По-
перше, це – одноденні семінари 
із депутатами  про історію місце-
вого самоврядування в Україні, 
функції, завдання, обов’язки, 
форми роботи із виборцями, від-
повідальність депутатського кор-
пусу. Щодо стратегічного розви-
тку об’єднаної територіальної 
громади. Навчаємо ефективному 
управлінню власністю і майном 
територіальної громади,  розви-
тком підприємництва, фінансами 
і бюджетом. 

За словами Михайла Шкільня-
ка, кафедра менеджменту і публіч-
ного управління ТНЕУ готова роз-
робити для будь-якої територіаль-
ної громади стратегічний план 
розвитку, щоб громади мали мож-
ливість брати участь у конкурсах і 
грантах для залучення позабю-
джетних коштів. Окремий блок 
роботи науковців – це підготовка 
кадрів для об’єднаної територі-
альної громади. “З 1 вересня 2015 
року в ТНЕУ відкрито нову освітню 
програму “Регіональне і муніци-
пальне управління”, в рамках якої 
відбувається підготовка спеціаліс-
тів саме для регіонального і місце-
вого самоврядування, – сказав 
Михайло Шкільняк. – Ми готові 
навчати осіб без вищої освіти, за-
раховуючи на другий чи третій 
курси навчання. Посадові особи, 
віком до 45 років, можуть отрима-
ти ступінь магістра у сфері дер-
жавного управління, державної 
служби за рахунок державного 
бюджету”. До речі, у центрі підго-
товки магістрів державної служби 
ТНЕУ сьогодні навчається голо-
вний спеціаліст фінансово-
господарського відділу Байко-
вецької сільської ради Світлана 
Галіяш. 

Як спланувати  
розвиток об’єднаної 

територіальної громади

Запрацював відділ реєстрації Байковецької сільської ради, 
який надає послуги реєстрації нерухомого майна мешканцям 
об’єднаної територіальної громади. Кабінет реєстратора  
знаходиться на першому поверсі адміністративного будинку 
Байковецької сільської ради: вул. Січових Стрільців, 43,  
с. Байківці. 
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“Щоб добратися до джерела, треба пливти проти течії”

Актуальне інтерв’ю ●

Інтерв’ю заступника Байко-
вецького сільського голови 
з гуманітарних питань  
Віктора Пульки.

— Вікторе Володимировичу, 
до призначення на посаду за-
ступника Байковецького  
сільського голови Ви працюва-
ли у досить престижній струк-
турі – начальником відділу ве-
дення державного реєстру ви-
борців Тернопільської міської 
ради. Що, все-таки, спонукало 
Вас перейти на роботу в се-
ло?

— Зізнаюся, мені часто став-
лять це питання (усміхається, — 
ред.). До 2016 року 13 років я 
працював у Тернопільській місь-
кій раді, де набув значний управ-
лінський досвід, навчився вільно 
орієнтуватися у специфіці роботи 
органів місцевого самоврядуван-
ня. Але в міській раді я працював 
за одним напрямком діяльності, 
який давно перейшов до автома-
тизму, до того ж, тут не було пер-
спективи розвитку. Водночас, я 
був депутатом Байковецької сіль-
ської ради у попередньому скли-
канні. Цьогоріч Байковецький 
сільський голова Анатолій Кулик 
запропонував реалізувати свій 
потенціал у межах об’єднаної 
громади. Я, майже не вагаючись, 
погодився на пропозицію. Адже 
Байківці – село, де я народився і 
живу, де бачу потенціал і можли-
вості для його реалізації. Делего-
вані мені повноваження – цікаві, у 
Байковецькій сільській раді є 
сприятливі умови для реалізації 
потенціалу, прогресивна, профе-

сійна команда однодумців. Впев-
нений, я зробив правильно, змі-
нивши місце роботи.  

— Як заступник Байковець-
кого сільського голови з гума-
нітарних питань, в компетен-
цію якого, зокрема, входить 
організація сфери охорони 
здоров’я, як оцінюєте прогрес 
медичного обслуговування в 
межах об’єднаної громади?

— Робота у цьому напрямку 
лише стартувала. Наразі усі ФА-
Пи, фельдшерські пункти, амбу-
латорія повністю забезпечені 
препаратами і ліками, згідно з 
нормами, передбаченими чин-
ним законодавством. Поступово 
відбувається впровадження і тех-
нічного забезпечення медичних 
працівників. Тобто, на сьогодні 
першу невідкладну медичну до-
помогу наші медики можуть на-
дати без проблем. 

Незабаром буде впроваджено 
новий транспортний маршрут 
“Дубівці – Байківці”, який прохо-
дитиме через Шляхтинці – зруч-
но для користувачів місцевої ам-
булаторії. У перспективі планує-
мо встановити у Шляхтинецькій 
АЗПСМ УЗД-апарат. Інший і 
більш тривалий проект – замов-
лення проектної документації що-
до реконструкції існуючого при-
міщення амбулаторії, організація 
денного стаціонару на 6-8 осіб на 
реабілітаційний період, відкриття 
аптеки в амбулаторії, аптечних 
пунктів у ФАПах та ФП.

У Байківцях понад 2000 меш-
канців, за ними закріплений сі-
мейний лікар у ФАПах в адміні-
стративному приміщенні Байко-

вецької сільської ради і на масиві 
Гаї Ходорівські с. Байківці. Іншу 
частину населення об’єднаної 
громади (від Шляхтинців до Ду-
бівців) обслуговує Шляхтинецька 
АЗПСМ (головний лікар – Воло-
димир Мащак). Ймовірно, неза-
баром в громаді працюватиме 
ще один сімейний лікар у селах 
Дубівці і Стегниківці, оскільки, 
згідно з нормативними докумен-
тами Міністерства охорони 
здоров’я України, на 1200 осіб 
повинен бути один сімейний лі-
кар, у той час, як нині населення 
Байковецької сільської ради пе-
ревищує 6 тис. осіб.

— Проекти щодо покращен-
ня умов сфери освіти на тери-
торії об’єднаної громади, яка 
також належить до Вашої ком-
петенції, до кінця цього на-
вчального року в дещо “замо-
роженому” форматі. Втім, на 
сесіях Байковецької сільської 
ради від Вас часто звучать іні-
ціативи в цьому напрямку.

— Пропоную залишити кілька 
“родзинок” у цьому аспекті не 
розсекреченими до того момен-
ту, поки заклади освіти об’єднаної 
громади не перейдуть на баланс 
Байковецької сільської ради 
(усміхається – ред.). Хоча ми сто-
їмо осторонь освітнього процесу 
і зараз, зокрема, виділяємо ко-
шти на організацію безкоштовно-
го харчування учнів початкових 
класів та окремих категорій осіб 
старших класів, на інші потреби 
навчальних закладів, але не втру-
чаючись в управління, яке зараз 
належить до компетенції відділу 
освіти Тернопільської РДА. У 
червні ц. р. в Байковецькій сіль-
ській раді буде створено відділ 
освіти, а після 1 липня будемо 
приймати працівників навчальних 
закладів на роботу. Для заохо-
чення до навчання цьогоріч Бай-
ковецька сільська рада впрова-
джує премію у розмірі 1000 грн. 
на придбання путівок на оздо-
ровлення учнів — переможців 
олімпіад районного рівня у 2016 
році. Вивчаємо питання щодо 
впровадження з нового навчаль-
ного року стипендії Байковецько-
го сільського голови. Інший пі-
лотний проект Байковецької сіль-
ської ради – 30-35 дітей з 1 
червня ц. р. впродовж двох тиж-
нів візьмуть участь у літньому та-
борі на базі НВК “Лозівська ЗОШ 

І-ІІІ ст.-ДНЗ”. У рамках співпраці 
з ГО “Бескиди” тут відбудеться 
вишкіл, походи, цікаве дозвілля з 
триразовим безкоштовним хар-
чуванням (сніданок, обід, вече-
ря). У Лозівській школі є шкільний 
автобус, яким довозитимуть шко-
лярів у табір і додому.

— Як справи у галузі культу-
ри?

— Нещодавно призначено ке-
рівника відділу культури Байко-
вецької сільської ради – у мину-
лому директора Тернопільського 
районного будинку культури Ро-
мана Сушка, компетентну в цій 
сфері, досвідчену і талановиту 
людину. Мені комфортно і при-
ємно працювати з ним. 

У попередні роки влада звер-
тала мало уваги на сферу культу-
ри в селі, тому сьогодні у кожно-
му клубі і будинку культури 
об’єднаної громади маємо сер-
йозні проблеми. Але, поряд з 
цим, є талановиті, прогресивні 
народні і аматорські мистецькі 
колективи, яких будемо всіляко 
підтримувати. Придбали три 
комплекти звукової апаратури 
(підсилювач, колонки, мікрофони 
і штативи для них) у заклади 
культури в села громади. Вар-
тість трьох комплектів – 190 тис. 
грн. Придбано 4 комплекти теніс-
них столів у Дубівці, Стегниківці, 
Лозову і Шляхтинці. З Байковець-
кого будинку культури в Шляхти-
нецький клуб передали більярд-
ний стіл. На перспективу планує-
мо забезпечити всі будинки куль-
тури і клуби, бібліотеки громади 
ноутбуками та інтернетом. У рам-
ках іншого проекту заплановано 
відновлення даху в Лозівському 
будинку культури.

Зараз вивчаємо питання від-
новлення місцевого фестивалю 
“ДзигаБай”. 15 травня, у День 
матері, в будинку культури с. 
Байківці відбудуться урочистості 
за участю мистецьких колективів 
Байковецької об’єднаної терито-
ріальної громади. 

Працюємо і над розвитком ту-
ризму в межах нашої громади, 
наразі готуємо інформаційний 
буклет Байковецької сільської ра-
ди для Міжнародного інвестицій-
ного форму, який відбудеться в 
Тернополі у травні. На території 
трьох сіл Стегниківці, Дубівці Тер-
нопільського та Івашківці Зба-
разького району є великий став, 

де хочемо організувати повноцін-
ні місця для відпочинку. Але, на-
самперед, треба відновити до-
рожнє полотно за маршрутом 
Дубівці-Байківці, лише тоді мож-
ливе провадження туризму та ін-
вестицій. 

 До кінця року плануємо ство-
рити центр з надання адміністра-
тивних послуг та відділ соціаль-
ного захисту населення, щоб пе-
рейти у 2017-ий рік з повноцін-
ним забезпеченням усіх сфер 
життєдіяльності Байковецької 
об’єднаної територіальної грома-
ди. 

— Останнім часом у ЗМІ ши-
роко висвітлюють різні всеу-
країнські та міжнародні про-
грами, гранти, конкурси щодо 
фінансування і співфінансуван-
ня об’єднаних громад з поза-
бюджетних джерел. Наскільки 
це реально на практиці?

— Програм дійсно багато і во-
ни досить цікаві. Намагаємося 
подавати свої проекти у різні 
програми. Але, як і в спорті, тут є 
переможці і учасники. Поки що 
ми перебуваємо у статусі учасни-
ків. Лише в поодиноких випадках 
проекти громади реалізуються за 
позабюджетні кошти. Подаємо 
документи на фінансування з 
міжнародних фондів. Зокрема, 
для створення ЦНАПу і пожежної 
станції. 

— Вікторе Володимировичу, 
розкажіть, будь ласка, що 
означає Великдень у Вашому 
житті?

— Це сімейне свято, нагода 
зустрітися з рідними, вшанувати 
пам’ять пращурів. Час Велико-
днього посту, якого сумлінно до-
тримується моя сім’я, — це мож-
ливість переглянути вчинки, 
очистити сумління. Якщо кожен з 
нас буде мати в серці воскресло-
го Ісуса, то наші дії приводити-
муть лише до добра, відчувати-
мемо позитив від життя і повсяк-
денної роботи. З нагоди Велико-
дніх свят щиро вітаю усіх жителів 
потужної і прогресивної Байко-
вецької об’єднаної територіаль-
ної громади зі світлим святом 
Христового воскресіння. Бажаю 
усім міцного здоров’я, успіхів, 
злагоди і миру в Україні. Нехай 
Ісус завжди буде поруч з Вами.

 
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Віктор Пулька:  
“Впевнений, я зробив 
правильно, змінивши  

місце роботи”

Заступник Байковецького сільського голови з гуманітарних 
питань Віктор Пулька у робочому кабінеті.

Про талановитого художни-
ка Валентина Дуду із села 
Курники можна розповісти 
багато: хороший учень, ста-
ранний студент, доброзич-
ливий, привітний, грає на 
гітарі, полюбляє активний 
відпочинок, читає книги на 
сатиричні і соціальні теми, 
любить екстрим, командні 
види спорту, у людських 
стосунках цінує довіру. Про-
понуємо ближче дізнатися 
про Валентина Дуду в 
інтерв’ю. 

— Валентине, за яких обста-
вин ти почав малювати? 

— Коли завершував Лозівську 
ЗОШ І-ІІІ ст., чітко знав, чим буду 
займатись в житті професійно — 
мистецтвом. З того періоду і 
взявся за роботу з полотном і 
фарбами. Моя перша мистецька 
робота була в звичайному зоши-

ті, виконана гелевою ручкою, це 
був пейзаж з деревами та гори-
зонтом. А коли вже почав сер-
йозно вивчати ремесло художни-
ка, вирішив користуватися фар-
бами, перша картина – пейзаж із 
кораблем та скелями біля бурх-
ливого моря. До теми цієї карти-
ни мене надихнув темп сучасного 
життя. 

 — Розкажи, де навчаєшся?
— На факультеті мистецтв у 

Тернопільському національному 
педагогічному університеті 

ім. Володимира Гнатюка, рані-
ше навчався в школі народних 
ремесел у Тернополі. 

— Цікаво, хто навчив тебе 
малювати?

— У моєму житті два знакові 
вчителі з живопису – вчитель  
Тернопільської художньої школи 
Микола Зіновійович Кафтан та  
викладач ТНПУ ім. В. Гнатюка  
Михайло Петрович Кузів. 

— Що тебе надихає до ма-
лювання?

— Бажання творити власний 
світ, у свої роботи вкладаю  
роздуми про буття. Світ, який я 
створюю, здебільшого утопія, 
яка, водночас, має можливість 
жити на полотні. Надихають та-
кож подорожі, прогулянки в лісі.

— Чи малюєш на замовлен-
ня? 

— Не так часто, як би хотілось. 
Свій перший портрет на замов-
лення намалював після випускно-
го в школі на прохання товариша 
виконати портрет його дівчини. 
Замовлення виконав впродовж 
дня. Відгуки про цю роботу були 
виключно позитивні, проте зараз 
добре бачу помилки і брак хисту 
у тій роботі. Крім портретів, ство-
рив на замовлення обкладинку 
до книги “Снігопад” односельча-
нина Назарія Слободяна. Викону-
вав її у чорно-сірих тонах, згідно 

з тематикою книги. 
Працювати з цим 
було складно. Ідею 
до  книги виношував 
кілька тижнів. Малю-
вати на підставі чу-
жих роздумів було 
певним викликом 
для мене. Відрадно, 
Назарій залишився 
задоволеним моєю 
роботою.  

— Над чим  
працюєш зараз?

— Наразі ство-
рюю спокійний мор-
ський пейзаж з  
н айкрасив ішими  
у моїй практиці па-
русами. До слова, 
мої картини зазви-
чай провокують са-
ме погодні умови.

Продовження  
на 12 стор.

Валентин Дуда:  
“Люблю малювати природу:  

живу, мальовничу, кольорову”

Талановита молодь ●

Художник із села Курники Валентин Дуда 
з авторською картиною “Сон”.
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“Люди мають знати: у театрі життя лише 
Богові й ангелам дозволено бути глядачами”

Анонс ●

Графік відправ 
у храмі Пресвятої Євхаристії

 на масиві Русанівка в Байківцях
У Велику Суботу, 30 квітня, о 18 год. — 

посвячення пасок. 
На Великдень, 1 травня, о 6.30 год. — 

Надгробне, Великодня Утреня, свята  
Літургія. 18.00 — гаївки.

У Світлий Понеділок, 2 травня, 13.30 —  
посвячення пам’ятників, 14.30 — Парастас на 
кладовищі.

Розклад Великодніх відправ 

У церкві Святої Параскеви 
Сербської в Байківцях

У Велику Суботу, 30 квітня,  
о 19.00 год. – посвячення пасок. 

На Великдень, 1 травня, о 00.00 
год. – Надгробне, Великодня Утре-
ня, свята Літургія. 9.30 год. — друга 
св. Літургія. 18.00 год. — гаївки.

У Світлий Понеділок, 2 травня,  
о 10.30 год. – свята Літургія, о 13.30 
— посвячення пам’ятників, 14.30 — 
Парастас на кладовищі.

Графік відправ у храмі  
Пресвятої Трійці на масиві  

Гаї Ходорівські в с. Байківці
У Велику Суботу, 30 квітня, о 17 год. 

–  посвячення пасок. 
На Великдень, 1 травня, о 6.00 год.  

– Надгробне, Великодня Утреня, Свята 
Літургія.

Графік відправ храму  
Преображення Господнього на 

масиві Гаї Чумакові в с. Байківці
У Велику Суботу, 30 квітня, о 17.00 

год. –  посвячення пасок.
На Великдень, 1 травня, о 7.00 год. 

– Надгробне, Утреня, о 8.00 год. – 
свята Літургія.

У Світлий Понеділок, 2 травня, о 
9.00 – свята Літургія.

У Світлий Вівторок, 3 травня, о 9.00 
– свята Літургія. 

Графік відправ у храмі 
Святого Духа УПЦ КП 

в с. Гаї Гречинські
У Велику Суботу, 30 квітня,  

о 23.45 год. – Пасхальне Бого-
служіння, посвячення пасок. 

У Світлий Понеділок, 2 трав-
ня, о 10.00 год. – Свята Літур-
гія, о 13.00 год. – Парастас на 
кладовищі.

У Світлий Вівторок, 3 трав-
ня, о 13.00 год. – Парастас на 
кладовищі.

Графік відправ у храмі 
Непорочного Зачаття 
Пресвятої Богородиці

 в с. Гаї Гречинські
У Велику Суботу, 30 квітня,  

о 9.00 год. – Вечірня зі службою 
Святого Василія Великого. 

17.00 год. – Посвячення пасок. 
23.00 год. – Пасхальна Утреня. 
На Великдень, 1 травня, об 

00.00 – Воскресна Свята Літургія.
12.30 год. – Відправа на кладо-

вищі. 
У Світлий Понеділок, 2 травня, 

о 8.30 год. – Свята Літургія. 
У Світлий Вівторок, 3 травня,  

о 10.15 год. – Свята Літургія. 

Графік відправ у церкві 
Пресвятої Трійці 
у селі Шляхтинці

У Велику Суботу, 30 квітня,  
о 18.00 год. – посвячення пасок. 

На Великдень, 1 травня, о 8.30 – 
Надгробне, Воскресна Свята  
Літургія.

У Світлий Понеділок, 2 травня,  
о 10.15 год. – Свята Літургія.

15.00 год. – Відправа на кладови-
щі.

У Світлий Вівторок, 3 травня, о 12.00 год. – Свята Літургія.

Графік відправ у церкві 
Святого Архистратига 

Михаїла УАПЦ КП у с. Дубівці
На Великдень, 1 травня, о 6.00 год. 

– Надгробне, Великодня Утреня, Свята 
Літургія, посвячення пасок. 

У Світлий Понеділок, 2 травня,  
о 10.00 год. – Свята Літургія. 

У Світлий Вівторок, 3 травня,  
о 10.00 год. – Свята Літургія.

У Провідну Неділю, 8 травня,  
о 14.00 год. – Парастас на кладовищі.

Графік відправ 
у церкві Святого 

Архистратига Михаїла УГКЦ 
у с. Дубівці

На Великдень, 1 травня, о 6.30 год. 
– Великодня Утреня, Свята Літургія, по-
свячення пасок. 

У Світлий Понеділок, 2 травня, о 
8.30 год. – Свята Літургія. 

У Провідну Неділю, 8 травня, о 13.30 
год. – Парастас на кладовищі.

Графік відправ у церкві 
Різдва Пресвятої Богородиці 

у с. Стегниківці
У Велику Суботу, 30 квітня,  

о 18 год. – посвячення пасок. 
23.00 год. – Великодня Утреня, 

Свята Літургія.
На Великдень, 1 травня, о 17.00 

год. – театралізоване дійство  
“Воскресіння Ісуса Христа”, гаївки. 

У Світлий Понеділок, 2 травня, о 10.30 год. – свята Літургія,  
о 13.30 год. – Парастас на кладовищі.

Графік відправ у церкві 
Святих Петра і Павла  

в с. Лозова
У Велику Суботу, 30 квітня, 

о 17 год. –  посвячення пасок. 
На Великдень, 1 травня  

о 6.00 – Великодня Утреня, 
7.30 год. — Свята Літургія.

У Світлий Понеділок, 2 трав-
ня, о 9.00 год. – Свята Літургія, 
о 13.00 год. – Парастас на кла-
довищі.

Графік відправ у церкві 
Святого Архистратига  
Михаїла в с. Курники

У Велику Суботу, 30 квітня,  
о 17.30 год. – посвячення пасок. 

На Великдень, 1 травня,  
о 6.00 год. – Надгробне,  
Воскресна Свята Літургія.

У Світлий Понеділок, 2 травня, 
о 12.30 год. – Свята Літургія.

У Світлий Вівторок, 3 травня, 
о 8.30 год. – Свята Літургія. 

15.00 год. – відправа на  
кладовищі.

Трудовий стаж Михайла Бутрина в ТОВ “Стегниківське” у травні 
нинішнього року сягне піввікового ювілею. Ветеран праці сумлінна і 
чесна людина, простий у спілкуванні, зразковий сім’янин. Михайло 
Левкович користується повагою та авторитетом у працелюбному тру-
довому колективі ТОВ “Стегниківське”. Сьогодні він продовжує пра-
цювати заправником. Незважаючи на поважний вік, свої обов’язки 
виконує добре, як велить хліборобське сумління. 

Фото Ярослава БАЧИНСЬКОГО.

Фотофакт ●

50 років у господарстві

Ветеран праці 
ТОВ “Стегниківське” Михайло Бутрин.

Продовження. 
Початок на 11 

стор.

— Що найчасті-
ше відображаєш на 
полотні?

— Природу: живу, 
мальовничу, кольо-
рову.

— Вже випробо-
вував свій талант у 
конкурсах?

— Так. У Тернопо-
лі відбуваються ху-
дожні пленери, ма-
люємо на вулиці, тут 
здобував призові 
місця. Призи симво-
лічні – матеріали для 
малювання, але при-
ємно, коли твою ро-
боту оцінюють гідно. 
Тоді переконуюся у  
важливості своєї 
справи. 

— Валентине, 
що, все-таки, для 
тебе означає мис-
тецтво, як ти його 
розумієш? 

— Мистецтво – це 
створення власного 
світу, боротьба з бу-
денністю. Кожен ста-
рається створити 
щось своє, внести свою лепту в 
культурну спадщину майбутнім 
поколінням. 

— Якби тобі запропонувати 
намалювати мрію, що б це бу-
ло?

— Це був би скромний, відда-
лений клаптик землі, на якому 
зібрана вся радість нашого жит-
тя. Водночас, зобразив би бо-
ротьбу стихій із людиною, пер-
сонажів добра і зла. 

— Хто з відомих художників 
для тебе є взірцевим?

— Зразковий художник для 
мене Іван Айвазовський — один 
із найлегендарніших пейзажис-
тів, його роботи мають настрій, 
вони хвилюючі.

— Знаю, маєш і інші захо-
плення, окрім малювання.

— Граю на гітарі, але, кажучи 
щиро, мої знання музики дуже 

скупі. Познайомився з цим хобі 
в 10-му класі під враженнями 
гуртів, яких слухав: “Enej”, 
“RHCP”, “Otorvald”, “Guns  N 
Roses”, “Bon Jovi”, “Aerosmith”, 
“Pink Floyd”. На гітарі вчився 
грати сам через програми в  
інтернеті. У мене є кілька гітар, у 
кожної з яких своя історія – одну 
подарували, іншу купив сам, ще 
одна потрапила до мене випад-
ково. “Flasback” і “Підгород” – 
два гурти, з якими я свого часу 
грав. Мій кумир у музиці – Джон 
Фрушанте, відомий музикант, 
який започаткував нову епоху в 
музиці 90-х.

— Дякую за розмову,  
Валентине! Успіхів тобі у роз-
витку таланту!

 
Розмовляла  

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.

Талановита молодь ●

Валентин Дуда:  
“Люблю малювати 

природу:  
живу, мальовничу, 

кольорову”

 Обкладинка книги “Снігопад”  
Назарія Слободяна, яку створив  

Валентин Дуда.



П’ятниця, 29 квітня 2016 року До джерел

Світ дитинства ●

Фотомить ●

Галина ГАЙДУКЕВИЧ,  
вчитель початкових класів  
НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ 

ст.-ДНЗ”.

12 квітня у НВК “Дичків-
ська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” від-
бувся мюзикл “Колобок”, 
який з учнями організува-
ла вчитель 4 класу Галина 
Петрівна Шафранська. 

Основою для створення мю-
зиклу стала широковідома на-
родна казка про Колобка. Тут 
наші герої намагалися пізнати 

таємниці навколишнього світу. 
Цей світ здається їм прекрас-
ним тому, що в ньому все живе 
повинно жити в мирі та злагоді. 
Проте, перші зустрічі Колобка 
із Сорокою, Зайчиком, Ведме-
дем, Вовком, Лисицею, а голо-
вне — із Мудрою Совою дозво-
ляють пересвідчитись, що 
дружба означає робити добро 
ближньому. Вірним і надійним 
другом Колобка стала Мудра 
Сова. Саме вона допомагає ге-
роям зрозуміти, що гарячий 
Колобок шкідливий і його не 
можна їсти. Наші головні герої 

— учні 4 класу: Колобок — Ві-
талій Медянчук, Діти — Вален-
тина Пласконіс, Максим Жирук, 
Діана Дорош, Поштарик — Во-
лодимир Обуд, Сорока — Мар-
та Бойко, Зайчик — Віталіна 
Дусанівська, Вовк — Стас Піс-
тун, Ведмідь — Назар Кухар, 
Сова — Каміла Башняк, Лисиця 
— Марта Маньківська. 

Мюзикл “Колобок” перегля-
нули директор НВК “Дичківська 
ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” Андрій Бог-
данович Романюк, вчителі, учні, 
вихованці дитячого садочка із 
вихователями, батьки.

Мюзикл “Колобок”
Учасники мюзиклу “Колобок” у НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”

з учителем 4 класу Галиною Петрівною Шафранською.

Завідуюча клубом села Острів Богдана Хоєцька з юними  
артистками Яною Антків, Яною Вирозуб та Анжелою Гладь. 

Фото Галини ЮрсИ.

Устим КОБЕЛЬ,  
учень 11 класу  

Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.

З теплим подихом весни, 1 
квітня, у Міжнародний день 
птахів, в Острівській ЗОШ І-ІІІ 
ст. традиційно відбулося 
“свято птахів”. 

Звертаючись до шкільної роди-
ни, вчитель біології Оксана Богда-
нівна Працінь акцентувала увагу 
учнів на ролі птахів у довкіллі і зна-
ченні для збереження життя на 
планеті.

Учні 11 класу Арсен Собко, Пе-
тро Романюк та автор цих рядків 
презентували свої роботи – сучас-
ні штучні гніздівлі для горихвісток 
та плисок, які виготовили власно-
руч і розмістили на території Ост-
рівської школи та гідрологічної 

пам’ятки “Острівське джерело” ще 
в березні. Хлопці закликали усіх 
учнів школи брати участь у поді-
бних проектах.

В рамках заходу були представ-
лені композиції, вірші, загадки, піс-
ні про птахів. Ведуча – учениця 10 
класу Юлія Сойка – провела вікто-
рину “Птахи такі різні і такі цікаві”. 
Інсценізації разом із вихованцями 
підготувала класовод 2 класу Оле-
на Богданівна Коляса. 

Бережімо птахів, як і все живе 
на землі. Нині природі загрожує 
небезпека внаслідок нерозумного 
втручання людини у святині при-
роди. Тож мусимо берегти її. Від 
кожного з нас залежить, якою ми 
передамо землю (з квітами, птаха-
ми, водою, лісами) своїм дітям, 
онукам, майбутнім поколінням. Бе-
режімо природу, як берегли її наші 
предки.

День зустрічі  
птахів

Міжнародний день птахів ●

Одинадцятикласники Устим Кобель і Петро романюк  
встановлюють власноруч виготовлені гніздівлі.

Ярослав БАЧИНсЬКИЙ. 
Фото автора.

Нещодавно в Тернопіль-
ському обласному краєз-
навчому музеї громад-
ськість краю, представни-
ки обласного і районних 
товариств “Просвіта”, об-
ласного осередку “союз 
українок”, краєзнавці, іс-
торики, науковці та журна-
лісти зібралися, щоб від-
значити 70-річчя Казимира 
Яреми — освітянина з по-
над 30-річним педагогіч-
ним стажем. З них 20 років 
Казимир Петрович був ди-
ректором Острівської ЗОШ 
І-ІІІ ст.  

До свого ювілею іменинник 
підготував чудовий подарунок 
– днями в тернопільському ви-
давництві “Принтер-інформ” 
вийшла друком об’ємна книга 
Казимира Яреми “Кривава бо-
ротьба за волю України”. Над 
зібранням матеріалів, фотосвіт-
лин минулого і сьогодення він 
працював понад 5 років у нау-
кових бібліотеках та архівах 
Тернополя, Львова, Івано-
Франківська та Києва. Вагоме 
історичне дослідження на 730-
ти сторінках про нелегкий, усі-
яний тернами шлях боротьби 
українського народу за здобут-
тя незалежності і соборності, 
від Київської Русі до подій Ре-
волюції Гідності, анексії Криму 
та війни на Сході України. Сьо-
годні автор готує до друку нові 
книги-дослідження — “Спогади 
українців, які пережили Голо-
домор”, “Духовні скарби Ост-
рова”, “Моє рідне село Йоси-
півка”.

Голова Тернопільського об-
ласного товариства братів Леп-
ких Богдан Кусень, який багато 
років дружить з Казимиром 
Яремою, згадує, що він у тота-
літарні часи був палким пропа-
гандистом українського живого 
і друкованого слова, народної 

пісні, духовної музики як учас-
ник хорів, драматичних гуртків, 
духового оркестру, ансамблю 
народних музик у Йосипівці та 
Острові. 

— У роки відродження і ста-
новлення молодої української 
незалежної держави пан Кази-
мир був обраний головою осе-
редку Товариства української 
мови імені Тараса Шевченка в 
Острові, — зазначив голова 
Тернопільського міського това-
риства “Просвіта” Дарія Чуба-
та. — Був активним учасником 
Помаранчевої революції та Єв-
ромайдану.

Ведучі урочистостей — за-
відуюча бібліотекою с. Великі 

Гаї Надія Прийма, 
вчителька Велико-
бірківської школи-
гімназії Марія За-
мойська — запро-
сили до вітання ав-
тора книги “Крива-
ва боротьба за во-
лю України” Кази-
мира Яреми хорову 
групу народного 
аматорського хору 
ім. Йосипа Коби-
лянського (м. Тер-
нопіль). Хористи 
натхненно викона-
ли пісню “Пшенич-
не перевесло”. З 
вітальним словом 
до ювіляра зверну-
лися народний де-
путат Верховної 
Ради України І 
скликання Володи-
мир Колінець, поет 
Валерій Залізний, 
священик села Ло-
сятин Кременець-
кого району отець 
Володимир, гро-
мадський діяч Ва-
силь Турецький, 
почесний голова 
Терноп і льсько го 
обласного товари-
ства “Просвіта” 
Богдан Головин, 
підприємець, голо-

вний спонсор видання книги 
Василь Болєщук, голова Терно-
пільського районного осередку 
“Союзу українок” Марія Рома-
нюк, однокласниця Іванна Орі-
щук, директор Острівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Оксана Кожушко, 
вчителька математики Острів-
ської школи Ольга Пелехата, 
завідуюча бібліотекою с. Острів 
Галина Паучок, житель с. Вели-
кий Глибочок Василь Івасечко. 
Онуки ювіляра Василь, Любо-
мир, Святослав і Назар викона-
ли для улюбленого дідуся ко-
зацьку пісню “Ой, у лузі, при 
дорозі” та стрілецьку “Хлопці, 
підемо”.

Особистості ●

Презентація  
у день ювілею

Казимир Ярема під час презентації книги 
“Кривава боротьба за волю України”.

Вітаємо! ●
Колектив CПП 

“Мричко” щиро ві-
тає з 45-річчям во-
дія Юрія  
Ярославовича 
ЗАБЛОЦЬКОГО.

Хай квітує доля

     у роках прекрасних,

А життя приносить 

                   радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов. 

З днем народження щиро вітає-
мо депутата Великоберезовицької 
селищної ради Олександру  
Теодозіївну ВИННИК.

Життя Вам щедрого, як колос

в переджнив’я, 

Яскравого, як квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала щирі, радісні пісні.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради. 

Вітаємо з днем народження му-
зичного керівника Миролюбівської 
ЗОШ І ст.-ДНЗ Галину Михайлів-
ну КАрАсЬОВУ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

З повагою – колектив 
Миролюбівської  
ЗОШ І ст.-ДНЗ.

Щиро вітає-
мо з днем  
н а р о д ж е н н я  
Мирона  Воло-
димировича 
НАКОНЕЧНОГО 
із села Смиківці 
Тернопільського 
району.

Бажаєм здоров’я, 

 як криця, міцного,

Будь душею завжди 

                    молодий,

Хай Твою долю освітлюють зорі,

А щастя рікою вливається в дім.

Хай Матір Божа 

                   Тебе охороняє,

Хай сяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос з небес благословляє

На щедрі, довгі, многії літа.

З любов’ю – мама Марія, 
дружина Марія,  

брати Богдан і Олег, 
 вся велика родина.



14 П’ятниця, 29 квітня 2016 року Духовність
Вітаємо! ●Цікаві зустрічі ●

Над інтерв’ю з о. Юстиніа-
ном Городечним почала пра-
цювати не на замовлення 
редакції, а, радше, на про-
хання наших читачів. Пара-
фіяни з села Гаї Шевченків-
ські розповіли, що розмова 
з ним апріорі буде цікавою. 
Парафіяни церкви Святого 
Апостола Петра в Тернополі 
вважають о. Юстиніана 
представником нової фор-
мації священнослужителів 
за прогресивність, актив-
ність, сучасність. Забігаючи 
наперед, повідомлю: розмо-
ва з цим священиком під-
твердила похвальні слова на 
його адресу. 

— Отче Юстиніане, у с. Гаї 
Шевченківські мені розповіли, 
що цьогоріч тут посвятили 
Хресну Дорогу, аналогів якої в 
Україні нема. Чим, все-таки, 
вона унікальна? 

— Хресна Дорога у Гаях Шев-
ченківських цікава і символічна. 
Перша стація знаходиться біля 
місцевого монастиря, проходить 
повз житлові будинки, від джере-
ла в’ється лісом і закінчується бі-
ля храму. Якщо дивитися на Хрес-
ний Хід з гори, то помітно цілий 
комплекс, пов’язаний культовими 
спорудами. Наразі вона не завер-
шена. Згідно із задумом, біля 
кожної стації буде встановлено 
каплицю, яка б у мініатюрі нагаду-
вала визначні святині – приміром, 
як комплекс у Зарваниці чи Успен-
ський собор Києво-Печерської 
Лаври. Але, очевидно, ми віді-
йшли від цієї ідеї – надто складно 
її втілити. Інший варіант – на місці 
кожної стації з гранітними плита-
ми, які є зараз, встановити ка-
плички з відповідною фігурою 
щодо сюжету стації, престолом і 
проповідальницею, з окремими 
входом і виходом заради можли-
вості кожного затриматися тут 
надовше і задуматися над пред-
ставленою подією стації. По-
третє, із Святої Землі ми поста-
ралися привезти сюди хрести і 
плити, які є у Єрусалимській 
Хресній Дорозі, а також камені з 
кожної зі стацій єрусалимського 
Хресного Ходу, які будуть інста-
льовані в майбутні каплиці. Коли 
це буде реалізовано, залежить 
від доброї волі жертводавців. На-
певно, піде кілька, або й кілька-
надцять років. 27 березня на за-
вершення реколекцій у Гаї-
Шевченківській парафії о. Іван 
Канти Пєхота з кількома свяще-
никами посвятили 14 стацій, на 
яких нині закопані металеві хрес-
ти з мармуровими плитами, на 
яких відображено подію кожної 
окремої стації. 

— Знаю, у день напередод-
ні, 26 березня, у Вас був день 
народження. Розкажете, як 
відзначали? 

— Не так, як завжди (усміха-

ється – ред.). Цього 
року мені виповнилося 
35 років. Бог скерував 
так, щоб мене не було 
у цей день вдома, де 
зазвичай все відбува-
ється стандартно – 
приходять гості, віта-
ють, дарують подарун-
ки. У свій день наро-
дження я був на реко-
лекціях у Заліщиках – 
це цілком нове для 
мене місто, дуже кра-
сиве. Вітання приймав 
у телефонному та ін-
тернетному режимах. 
Святкування ж задумав 
у рамках зустрічі з 
сестрами-монахинями, 
які живуть у цьому міс-
ті, і які не знали про 
моє свято. Домовилися 
зустрітися у піцерії. Я 
замовив кілька піц, на 
одній з них оливками 
було викладено “35”, 

на іншій – “Сестри-служебниці 
Пресвятої Богородиці”. Файно 
проводити день народження, ко-
ли ніхто про нього не знає і пові-
домляєш про це лише тим, кому 
хочеш! 

— Ще наші спільні знайомі 
розповіли мені, що Папа Рим-
ський делегував Вам відпуска-
ти гріхи, зарезервовані для 
нього… 

— Папа Римський Франциск 
оголосив 2016 рік Роком Мило-
сердя. В рамках цієї події він на-
дав можливість окремій групі свя-
щеників, яку йому запропонували 
місцеві єпископи, прощати деякі 
з тих гріхів, які він сам собі заре-
зервував. Тобто, існують такі грі-
хи, відпущення яких можна отри-
мати лише від Папи Римського. 
Наприклад, збезчещення Пресвя-
тої Тайни Євхаристії – якщо хтось 
заходить до храму Божого, від-
криває кивот і розсипає Святі 
Тайни. Відпущення такого гріха 
не має права уділити рядовий 
священик, так би мовити. Якщо 
би така людина прийшла до спо-
віді, священик зобов’язаний на-
писати анонімного листа до Папи, 
а його конгрегація направить від-
повідь щодо прощення цій особі. 
Після цього каянник знову прихо-
дить до священика, визнаючи 
свій гріх, тоді священик від імені 
Папи Римського прощає цей гріх, 
накладаючи перед тим відповідну 
покуту, пов’язану з гріхом. Таких 
гріхів, які Папа Римський дав 
можливість прощати окремим 
священикам – Місіонерам Мило-
сердя – є чотири. Отримав таке 
право і я.

Крім того, що ми маємо приві-
лей відпускати окремі гріхи, за-
резервовані Папою, інша особли-
ва повинність — проповідувати 
Боже милосердя. Без милосердя 
не може йти мова про духовне 
життя. Нині люди інтенсивно пе-
реживають різного роду травми, 
пов’язані з війною в Україні. При-
родно, коли поранена людина 
автоматично думає про винуват-
ця тої рани, часто замість про-
щення плекає у собі почуття не-
нависті до кривдника, прагне 
помсти. Живучи в атмосфері 
озлобленості, людина руйнує се-
бе, заганяє себе у глухий кут жит-
тя, сточується на саме дно через 
алкоголь чи наркотики. Тим ча-
сом Богочоловік – Ісус, будучи 
розп’ятим на хресті, просить в 
Отця, аби Він простив Його фі-
зичних і моральних розпинателів. 
Ми всі причетні до смерті Бога. 
Травмована людина може проба-
чити своєму кривднику, виключно 
дивлячись на хрест Ісуса. На-
справді, це велике чудо, коли лю-
дина живе роками в ненависті і 
непрощенні, і таки зважується 
пробачити. Відтак, цей рік пови-
нен служити тому, аби пом’якшити 
людське серце, зробити його 

вразливішим щодо ближнього.
— Які, все-таки, решта грі-

хів? 
— Зрада таємниці сповіді: коли 

священик вказує на людину і її 
гріх. Це може стосуватися не 
тільки священнослужителя, але й 
перекладача чи людини, яка не-
нароком підслухала сповідь. Тре-
тій гріх – атентат (замах на вбив-
ство – ред.) проти єпископа Ри-
му. Четвертий гріх стосується 
розгрішення священиком каяни-
ка, який був спільником у гріху 
проти шостої заповіді Божої (“Не 
чини перелюбу”, — ред.). Жінка 
не може отримати розгрішення 
від священика, з яким чужоложи-
ла. 

— Отче, християни різних 
церков по-різному обчислюють 
так звані пасхалії – таблиці 
днів святкування Пасхи. Що, на 
Вашу думку, означають ці роз-
ходження? 

— Святкувати Пасху в один 
день – бажання більшості христи-
ян світу. Цього року цікавим яви-
щем є те, що коптійський патрі-
арх Папа Африки Теодор ІІ, який 
в ранньому християнстві відпові-
дав за оголошення дати Пасхи, 
виступив з пропозицією уніфіку-
вати святкування Великодня. Ка-
толики за те, аби святкувати во-
скресіння Христа разом. Розбіж-
ність пов’язана з різним спосо-
бом літочислення у християн за-
хідних і східних церков. Думаю, 
якщо вже це питання постало у 
церковних колах, то за його по-
зитивного вирішення це може 
стати кроком до об’єднання пра-
вославних і католиків. 

— Які стосунки греко-
католицької і православної 
громад у Гаях Шевченків-
ських? 

— Я родом з-під польського 
кордону, там під час урочистих 
подій священики гуртуються. В 
Україні і на Тернопільщині, зокре-
ма, спостерігається брак живої 
співпраці між різними конфесія-
ми. І це прикро. Живучи у Терно-
полі, я майже не знаю місцевих 
православних священиків. Від-
радно, у Гаях Шевченківських іні-
ціатива щодо зустрічей греко-
католиків з православними, пере-
дусім, походить від місцевої вла-
ди, особливо останнім часом. 
Місцевий православний свяще-
ник о. Володимир Гуменний – 
наш добрий друг. Час від часу з 
ним пересікаються наші шляхи, 
але не шпаги (усміхається – 
ред.). 

— Зараз перебуваємо у часі 
Великого посту, який, переду-
сім, асоціюється з утриманням 
від чогось, певними обмежен-
нями волі дій. На що Ви стави-
те категоричну заборону своїм 
парафіянам у піст? Як треба 
поводитися, щоб піст було “за-
раховано”?

— Я далекий від того, аби ма-
лювати Церкву як строгу вчитель-
ку з указкою, яка постійно щось 
забороняє. Церква – прекрасна, 
молода жінка, яка заохочує зро-
бити її своєю подругою, кличе 
відмолодитися, стати щирішими і 
відкритішими. Я дотримуюся 
принципу, зосередженого в сло-
вах апостола Павла: “Все мені 
можна, та не все корисно”. Церк-
ва закликає людину примиритися 
з Богом, з собою і ближнім. У по-
сті ми не закликаємо відмовитися 
від чогось. Навпаки, дозволяємо 
творити всіляке добро, яке тільки 
можна собі уявити. Але як зрозу-
міти голодного, коли ти сам ніко-
ли не відчував голоду? Також 
ставиться наголос на власну до-
зрілість людини, щоб організува-
ти собі такий піст, який служити-
ме їй у духовному розвитку. 

— В Україні пішов третій рік 
війни. Нас, християн, часто 
хвилює питання, як правильно 
ставитися до тих, хто окупував 

Донбас, відібрав Крим, вбиває 
захисників нашої держави? 

— Добре питання. Втім, відпо-
відь на нього більшість людей на-
вряд чи заспокоїть. Треба зізна-
тися, що в нас немає таких сил і 
ресурсів, аби повернути Крим і 
Донбас. І ніхто не спішить повер-
тати забране. Єдине, на що треба 
мати надію, — на Божу справед-
ливість. Бог завжди віддає авто-
рові добра набагато більше бла-
га, ніж він сподівається. А також 
Бог завжди віддає авторові гріха 
стільки, наскільки він заслуговує, 
не більше і не менше. Якщо я, як 
людина, почну встановлювати 
справедливість, можу покарати 
людей, які насправді не винні. Як 
віднайти відповідальних за кон-
флікт, хто вони? Нещасні хворі 
реалізатори проекту Путіна сто-
совно загарбання Криму і Донба-
су знаходяться у тіні, про яких 
більшість нічого не знає. Як їх ви-
ставити на світло денне? А чи 
часом караючи цілі маси людей 
смертю і війною, ми не вб`ємо 
невинних? Є поняття Божої і іс-
торичної справедливості. Жодна 
імперія не є вічною. Треба заче-
кати, поки безбожна імперія, в 
даному випадку “червоний дра-
кон” сама себе вичерпає, пожере 
і вмертвить, як от, наприклад, ра-
дянщина. Час і методи належать 
до Бога. Ми ж повинні робити те, 
що у наших силах: жити чесно, 
згідно із заповідями Божими, бу-
ти хорошими громадянами, бути 
усвідомленими про соціальне до-
бро. 

— Статистичні опитування 
багаторазово доводили, що 
серед усіх інституцій найбіль-
ше довіряють Церкві. Поясню-
ють це, насамперед, тим, що 
люди з великою шаною став-
ляться до моральних, релігій-
них заповідей. Але не тільки 
цим. Віруючі і невіруючі не зви-
нувачують тільки Церкви в 
труднощах, які зараз випали 
на їхню долю. Виходить, лю-
дям більше нікому довіряти, 
лише Церкві… 

— Це не так очевидно, як зда-
ється. Є багато людей, які довіря-
ють Церкві, шукають Бога щиро і 
глибоко. Велике число людей, яке 
також вірить у Господа, але не хо-
че робити це через Церкву. Нема-
ло осіб ставляться арбітрально, 
або й агресивно до Церкви. Часом 
ЗМІ показують Церкву як 
ритуально-сакральну службу, як 
місце, де можна зробити замов-
лення за певні гроші, де Церква 
показана, на превеликий жаль, 
лише з комерційного боку. Це 
очевидно і поважний сигнал до 
духовенства про те, як ми живемо, 
поводимося, одягаємося, пересу-
ваємося. Для мене прикро, щоб 
священик їздив на елітному авто, 
їв у ресторанах, вів шикарний спо-
сіб життя – це заперечення його 
місії, власне, його причетності до 
особи Ісуса Христа. Священик має 
бути скромним, таким, як біль-
шість людей, але при цьому не 
загублений у натовпі. Церква сто-
їть на сторожі моральних ціннос-
тей, займається благодійністю, 
чим насправді виконує обов’язки 
держави, яка часом принижує 
Церкву, фаворизуючи окремим 
лише конфесіям і використовуючи 
Її під час політичних кампаній. 
Проте, часто власне Церква стає 
єдиним місцем, куди людина мо-
же звернутися по допомогу, не 
тільки матеріальну, а, перш за 
все, духовну... 

— Дякую за розмову, отче! 
На прощання о. Юстиніан по-

дарував мені дві свої улюблені 
цукерки. Одну сказав залишити 
собі, а іншою з кимось поділити-
ся. Мовляв, коли вмітимемо діли-
тися, то не забракне хліба ні нам, 
ні ближнім…

Розмовляла Ірина ЮРКО.

о. Юстиніан Городечний:  
“Бог завжди віддає авторові 
добра набагато більше блага, 

ніж він сподівається”

Настоятель монастиря Різдва
Пресвятої Богородиці в м. Тернополі, 
сотрудник парафії Успіння Пресвятої 

Богородиці у с. Гаї Шевченківські 
о. Юстиніан Городечний. 

28 квітня  
50-річчя відзначив 
Ступківський сіль-
ський голова Ігор 
Р о м а н о в и ч  
Р А Д Е Ц Ь К И Й . 
Щиро і сердечно 
вітаємо ювіляра!

Вам зичимо 

              в цю ювілейну днину

Людського щастя й хатнього тепла,

Щоб не спіткала Вас лиха година, 

Щоб лише радість доля принесла.

І хай сьогодні наші привітання

У серці залишають добрий слід.

Отож, прийміть найкращі побажання —

Здоров’я, щастя на багато літ!

З повагою – педагогічний 
колектив Ступківської  

ЗОШ І ст. 

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження 
соціального робітника селища 
Великі Бірки Ірину Михайлівну 
КРИЦАК, соціального робітника 
с. Соборне Надію Іванівну  
ПИРЗУ. 

З днем народження вітаємо,

Здоров’я, щастя, удачі бажаємо.

Хай кожна днина буде гожа,

Нехай благословить Вас Мати Божа,

Нехай Ангел Божий поруч Вас крокує,

А Господь многая літ дарує!

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з 70-річчям вчителя Стефа-
нію Стефанівну ЯНОВСЬКУ.

Всіх благ земних ми Вам бажаєм

За вдачу людяну й просту,

Всі квіти світу Вам даруєм

За щире серце й теплоту.

Життя хай радість лиш приносить,

А дім — достаток і тепло.

Хай доля високо підносить

Надії світлої крило.

Дирекція Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. від щирого серця вітає 
вчителів, учнів та їх батьків із Ве-
ликодніми святами.

Світлий Великдень несе нам 
довгоочікувану радість перемоги 
Сина Божого, дарує надію та 
впевненість у завтрашньому дні, 
вселяє спокій у серцях, укріплює 
віру та живить душу. Нехай Ваші 
душі будуть багаті на добро, як 
святковий стіл, чисті, як Велико-
дній рушник, і веселі, як україн-
ські писанки. Хай дзвони Велико-
дня принесуть у Ваші оселв мир, 
радість, віру, надію і любов. 
Христос воскрес!

Від щирого серця вітаємо з 
50-річчям Ступківського сільсько-
го голову    Ігоря Романовича 
РАДЕЦЬКОГО.

Щоб спокій і мир панували в родині,

Щоб щастя всміхалось 

при кожній годині.

Нехай оминають Вас болі й тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Хай легко працюється, гарно живеться,

Все вміється, множиться і удається!

Здоров’я міцного, щастя без краю

Усього найкращого ми Вам бажаєм!

З повагою – колектив 
Ступківської сільської ради, 

виконавчий комітет,  
депутатський  корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження землевпорядника Ступ-
ківської  сільської ради Олену 
Євгенівну ГРИВНЯК, завідуючу 
клубом села  Ступки Галину 
Ярославівну ІВАНСЬКУ, депута-
та Ступківської сільської  ради 
Галину Любомирівну 
П’ЯТКІВСЬКУ. 

Нехай завжди Вам всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки.

Хай щастя й здоров’я 

не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання й думки.

Щоб проліском ніжним життя 

Ваше квітло, 

Весною буяла в душі доброта.

Любові, добра Вам і чистого неба,

І просто людського тепла.

З повагою – виконавчий 
комітет, депутатський  

корпус, працівники 
Ступківської  

сільської  ради.
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До уваги власників 
автотранспорту

Тернопільська районна державна адміністрація (організатор пере-
везень) оголошує конкурс на право здійснювати перевезення паса-
жирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального ко-
ристування в звичайному режимі руху.

Перелік об’єктів конкурсу:

Умови конкурсу
Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

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

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень паса-
жирів на автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення кла-
су комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами 
сполучень та режимів руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку 
України від 12 квітня 2007 р. № 285, на маршрутах протяжністю до 
150 км допускається використання автобусів категорій М2 (повна 
маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас автобусів: на при-
міських маршрутах І, ІІ, ІІІ.

Обов’язкове надання в якості конкурсної пропозиції на кожен 
об’єкт конкурсу, що містить приміські маршрути, щонайменше од-
ного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями;

Наявність у перевізника-претендента необхідної кількості резерв-
ного рухомого складу відповідної місткості згідно з підпунктом 4 п.12 
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобус-
ному маршруті загального користування, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 3.12.08 №1081 (із змінами);

Забезпечення державних соціальних нормативів у сфері тран-
спортного обслуговування пасажирів;

Перевезення громадян пільгових категорій згідно з чинним за-
конодавством;

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства, що регу-
лює роботу автомобільного транспорту;

Дотримання трудового законодавства України, забезпечення на-
лежних умов праці. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у закритому кон-
верті з позначкою №1 та конверті з позначкою №2, який містить 
документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу надає до-
кументи перевізник-претендент.

Документи на конкурс приймаються до 18 травня 2016 року 
включно з 9 год. до 17 год. за адресою м. Тернопіль, вул. Галицька, 
38, Філія “Тернопільавтотранссервіс” Українського державного під-
приємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотран-
спортних засобів “Укрінтеравтосервіс”.

Увага! З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів 
на маршруті, бланків документів для участі в конкурсі, а також за 
довідками звертайтесь телефонами: 52-15-79, 52-45-90, за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 9 год.  
до 17 год. Філія “Тернопільавтотранссервіс” Українського держав-
ного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних ав-
тотранспортних засобів “Укрінтеравтосервіс” (Робочий орган кон-
курсного комітету)  та 43-58-74, за адресою: м. Тернопіль, майдан 
Перемоги, 1, щоденно в робочі дні з 8 год. до 17 год. 15 хв. відділ 
розвитку інфраструктури Тернопільської районної державної адміні-
страції.

Конкурс відбудеться 2 червня 2016 року о 10 год. в приміщенні 
Тернопільської районної державної адміністрації, каб. 310.

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

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

Конкурсний комітет з перевезення пасажирів 
на автобусних маршрутах загального користування, 

що не виходять за межі Тернопільського району.

№№ 
рейсів 
номер 
м-ту

Назва маршруту

Про-
тяжн. 
м-ту 
(км)

Час від-
правл. з 
пунктів

к-сть 
обор. 
рейс.

мін.
к-сть
авт.

Періодич-
ність 

виконання
поч. кінць

15-17/1 Тернопіль – 
Мар’янівка 35 5-30 19-30 12 2 щоденно

15-17/2 Тернопіль – 
Мар’янівка 35 7-25 18-50 7 2 щоденно

15-22/1 Тернопіль – Острів 
– 1 11 6-40 21-40 11 2 щоденно

15-22/2 Тернопіль – Острів 
– 2 11 7-10 22-10 11 2 щоденно

15-23/1 Буцнів (Серединки) 
– Тернопіль 12,5 6-15 20-00 10 2 щоденно

15-23/3 Буцнів (Серединки) 
– Тернопіль 12,5 7-00 21-15 10 2 щоденно

15-25/1 Тернопіль – Підго-
роднє 8 6-40 20-35 9 2 щоденно

15-35 Тернопіль – Стегни-
ківці через Лозову 19 5-50 20-15 6 2 щоденно

Це важливо ●

На виконання доручення голови ДМС України та з метою покра-
щення якості надання адміністративних послуг з квітня територіальні 
підрозділи міграційної служби Тернопілля перейшли на безперерв-
ний графік обслуговування громадян.

Тепер отримати адміністративну послугу чи консультацію за номе-
ром телефонної гарячої лінії управління можна під час обідньої пере-
рви. Для обслуговування громадян в територіальних підрозділах мі-
граційної служби в період з 13.00 до 14.00 год. чергуватимуть відпо-
відальні працівники.

За матеріалами УДМС України в Тернопільській області.

Міграційна служба Тернопілля 
перейшла на безперервний 

графік обслуговування громадянОльга ЛУЧАНКО,  
практичний психолог 

Лариса ВОВНА,  
педагог-організатор 

Великоберезовицької  
ЗОШ І-ІІІ ст.

На запрошення Тернопіль-
ського обласного центру со-
ціальних служб у справах ді-
тей і молоді учні Великобере-
зовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
взяли участь у Великодній 
святковій програмі, що відбу-
лася в актовій залі Тернопіль-
ського національного еконо-
мічного університету. Майстер-
клас із виготовлення писанки 
провели волонтери-студенти. 
Надзвичайно цікавим був про-
цес малювання писачком, 
фарбування яєчка. Кожна ди-
тина засвоїла техніку писан-
карства і власноруч виготови-
ла для себе писанку. Діти пе-
реглянули виставу “Замулене 
джерельце” за участю дитячих 
мистецьких колективів. По-
вчальні сценки з патріотични-
ми, екологічними мотивами 
сприяють вихованню майбутніх 
громадян, патріотів свого краю.

Майстер-клас із виготовлення писанок  
у Великоберезовицькій ЗОШ І-ІІІ ст. провели студенти-волонтери.

Котилася писанка

Від початку 
2016 року  
“МРІЯ Агрохол-
динг” працює 
відповідно до 
нової організа-
ційної структу-
ри. Земельний 
банк компанії, 
який раніше 
складався із  
17 блоків, 
об’єднали у 7 
в и р о б н и ч и х 
кластерів, вра-
ховуючи адміні-
стративні кор-
дони областей і 
районів. 

Кожен кластер 
зареєстрований як 
окрема юридична 
особа, має свою 
організаційну струк-
туру та виробничу 
базу. Так, частина 
земель “МРІЇ” на 
Т е р н о п і л ь щ и н і 
об’єднана у клас-
тер №5 Тернопіль, представле-
ний підприємством ТОВ “МРІЯ 
ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ”. Для за-
безпечення прозорості діяльності 
компанії представляємо керівни-
цтво новоствореного кластеру та 
відповідальних за основні на-
прямки працівників.

Довідка
Нероба Віталій Миколайович.
Посада: керівник кластеру № 5 

Тернопіль.
Дата призначення: 1.12.2015 р.
Попередній досвід роботи: в 

агрохолдингу “МРІЯ” працює пів-
року. 

Досвід роботи в сільському 
господарстві: займав посади аг-
ронома, голови колгоспу. Працю-
вав в агрохолдингах NCH, Кер-
нел.

Освіта: закінчив Українську 
сільськогосподарську академію, 
за спеціальністю агроном. З часу 
здобуття вищої освіти постійно 
працює у сфері сільського госпо-
дарства. Хобі – риболовля, полю-
вання.

Життєва позиція: доброзичли-
ве, толерантне ставлення до лю-
дей, відкритість до спілкування і 
здатність знаходити позитив у 
будь-яких ситуаціях. 

Команда: заступник керівника 
кластеру з комунікації з громада-
ми – Іван Миколайович Триснюк 
(соціальні питання, зв’язки з гро-
мадськістю), керівник регіональ-
ного структурного підрозділу – 
Надія Ігорівна Нагірна (земельні 
питання, орендна плата), регіо-

нальний агроном – Хмелюк Олек-
сандр Петрович (виробничі пи-
тання). 

Окрім Тернопільського, ТОВ 
“МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ” пра-
цює у Борщівському, Гусятин-
ському, Збаразькому, Заліщиць-
кому, Підволочиському, Теребов-
лянському, Чортківському райо-
нах Тернопільської області. За-
гальна площа земельного банку 
кластеру складає майже 39 тис. 
га. У 2016 на кластері “Тернопіль” 
вирощуватимуть озимі пшеницю і 
ріпак, ярий ячмінь, картоплю, со-
няшник, сою та кукурудзу на си-
лос для потреб тваринництва.

У найближчих планах компанії 
“МРІЯ” всі договори оренди на 
земельні ділянки у межах класте-
ру “Тернопіль” переукласти на 
єдину для району юридичну осо-
бу – ТОВ “МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНО-
ПІЛЬ”. Зараз ці договори укладені 
з різними товариствами, що вхо-
дять в агрохолдинг: ТОВ “АСКО 
Торговий Дім”, ПАП “Відроджен-
ня”, ТОВ “Картопляр”, ТОВ “Мрія 
Підволочиськ АХ”, ТОВ “Мрія 
Центр”, ТОВ “Новагріс”, ТОВ “Об-
нова”, ТОВ “Подільське Угіддя”, 
ТОВ “Райз М”, ТОВ “Родюче Поді-
лля”, ПП “СЕЛОПРОДУКТ”, ТОВ 
“ТерАгро”, ТОВ “ФГ НВО “МРІЯ”, 
ПАП “Ювілейне”.

Компанія планує створення 
окремих структурних підрозділів 
ТОВ “МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ” 
в районах області, що дозволить 
сплачувати податки саме до міс-
цевих бюджетів, тобто кошти за-

лишатимуться на тих територіях, 
де товариство веде господарську 
діяльність. Такі організаційні змі-
ни спростять і полегшать контр-
оль та управління діяльністю під-
приємств. Адже мати справу з 
одним товариством буде набага-
то ефективніше як для пайовиків, 
так і для керівництва агрохолдин-
гу. Органам влади на місцях буде 
зручніше будувати комунікації з 
керівництвом кластеру.  

Нагадаємо, що в лютому 2015 
року “МРІЯ” перейшла під управ-
ління кредиторів – великих іно-
земних і українських банків та ін-
вестиційних фондів, які призна-
чили генеральним директором 
Саймона Чернявського. Земель-
ний банк компанії складає 180 
тис. га у шести областях Західної 
України. За 11 місяців 2015 року 
агрохолдинг сплатив 192,4 млн. 
грн. податкових відрахувань до 
бюджетів усіх рівнів та надав 22 
млн грн. соціальної допомоги 
громадам усіх населених пунктів, 
де обробляє землю. Детальніше 
на сайті компанії http://mriya.ua/ 
та за телефоном безкоштовної 
гарячої лінії 0 800 508 805.

*кластер – це територіально-
галузеве об’єднання взаємоза-
лежних підприємств та організа-
цій, які взаємодоповнюють і по-
силюють конкурентні переваги 
один одного, тісно співпрацюють 
з органами місцевої влади з ме-
тою підвищення конкурентоздат-
ності власної продукції та еконо-
мічного зростання регіону. 

Агробізнес ●

“МРІЯ”: представники  
на місцях
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Офіційне ●

ПРОДАМ
* дійну козу, козенят. Тел.: 

(0352) 29-90-70, (096) 779-34-
56.

* 2-кімнатну квартиру загаль-
ною площею 42 кв. м., район 
Старого парку, м. Тернопіль 
(власник). Тел. (067) 354-35-
12.

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

* 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.

* свинину, вирощену на на-
туральних кормах, пшеницю, 
ячмінь, 3 ц кормового буряка, 
картоплю. Ціна договірна, мож-
лива доставка. Тел. (097) 317-

15-23, (097) 440-06-04. 
* мотоблоки нові (потуж-

ністю від 4 до 15 к. с.), трак-
тори (від 12 к. с.), мототрак-
тори, двигуни різних потуж-
ностей, навісне обладнання. 
Гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете 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 документи на нове будівни-
цтво. Тел.: 29-33-17 (після 19 
год.), (096) 686-72-23.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні:  

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

* менеджер-продавець авто-

мобільних запчастин, масел в 
смт. Велика Березовиця. Тел.: 
(096) 502-84-75, (098) 539-18-
76.  

* ТОВ “Мікоген-Україна” за-
прошує до співпраці перевізни-

ків для транспортування тюкова-
ної соломи в період жнив-2016. 
Звертатись 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, кон-
дитерів, 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 ●

Цивільний захист ●

Щоб уникнути нещасних ви-
падків, потрібно повсякчас 
пам’ятати: торкатися до ви-
бухових або невизначених 
предметів не можна, це не-
безпечно для життя та 
здоров’я. 

Виявивши вибухонебезпечні 
предмети, потрібно добре 
запам’ятати дорогу до того місця, 
де їх виявлено, встановити біля них 
вказівник. Про знайдені вибухоне-
безпечні предмети негайно спові-
стити представників органів місце-
вого самоврядування, міліції, най-

ближчого підприємства, школи. 
Аби запобігти дитячому травматиз-
му від вибухонебезпечних предме-
тів, слід дотримуватись наступних 
правил: не можна користуватися 
без нагляду дорослих піротехнічни-
ми засобами, хлопавками, петар-
дами, феєрверками. Більше того, 
не можна зберігати їх удома, адже 
вони належать до вибухонебезпеч-
них предметів. Міра небезпеки 
зростає у випадку із саморобними 
піротехнічними іграшками,  що мо-
же призвести до отримання важких 
опіків, втрати зору, каліцтва та на-
віть загибелі. Так само існує висока 

ймовірність спричинити пожежу, 
якщо бавитися з вогнем біля горю-
чих і легкозаймистих речовин та 
матеріалів. З початку 2016 року на 
території Тернопільського району 
знайдено та знешкоджено 13 ви-
бухонебезпечних предметів.

Якщо ви натрапили на підозрі-
лий предмет, негайно повідомте 
про це службу порятунку за номе-
ром «101» та правоохоронні органи 
за номером «102».

Тернопільський РВ УДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Будьте пильними:  
вибухонебезпечні предмети!

Смиковецька сільська рада повідомляє: згідно з рішенням 5 сесії 
сільської ради 7 скликання від 28 березня 2016 року №47 тимчасово 
припинено виділення земельних ділянок через складання проектів зем-
леустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для будівни-
цтва та обслуговування житлових будинків та для ведення особистого 
селянського господарства у зв’язку з розробленням генерального пла-
ну с. Смиківці, зміною меж населеного пункту та розробленням деталь-
ного плану території. Довідки за телефоном: 49-41-60.

Смиковецький сільський голова В. С. СИДЯГА. 

Оголошення ●

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щирі співчуття 
бібліотекарю школи Стефанії Володимирівні Петришин з приводу 
передчасної смерті чоловіка Юрія.

Колектив територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) висловлює глибоке співчуття завіду-
ючій відділенням соціально-побутової адаптації Давидовій  
Марії Степанівні з приводу тяжкої і непоправної втрати — смерті 
чоловіка Давидова Олександра Степановича.
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Технічна творчість молодших 
школярів — це перші кроки 
дитини до пізнання і розумін-
ня світу техніки. Особисті до-
сягнення у гуртковій діяльнос-
ті юні техніки мають змогу 
перевірити під час традицій-
них змагань з початкового 
спортивно-технічного моде-
лювання.

10 березня 2016 року на базі 
Великобірківського БТШ прове-
дено районні змагання із почат-
кового спортивно-технічного мо-
делювання.  В них взяли участь 
12 вихованців гуртків початково-
го технічного моделювання віком 
до 10 років, Великобірківського 
БТШ (керівник Ольга Урманець) 
та Великоглибочецького БТТШ 
(керівники Тетяна Саньоцька та 
Мар’яна Маленька).

У цьому році команду Великобір-
ківського будинку творчості школя-
ра представляли гуртківці Оля Ба-
ран, Роман Гнатишин, Христина 
Жук, Ростислав Зайчук, Софія Ко-
вей, Юрій Кулеба, Катерина Папе-
ровська, Ростислав Соколов та 
Дмитро Якименко. Великоглибо-
чецький БТТШ представляли Мико-
ла Пастернак, Станіслав Ющак, Со-
фія Кекіш.

Програмою змагань було перед-
бачено проведення теоретичного 
заліку, виготовлення моделі тран-
спортної техніки, виготовлення літа-
ючої моделі планера та участь у 
змаганнях на дальність польоту в 
приміщенні.

В конкурсі “Теоретичний залік” 
правильно відповіли на тестові за-
питання Роман Гнатишин, Софія 
Ковей, Катерина Паперовська, Рос-

тислав Соколов та Станіслав Ющак. 
Ці учасники потрапили у фінал, де 
потрібно було розгадати кросворд 
на технічну тематику. За відмінну 
теоретичну підготовку І місце отри-
мала Катерина Паперовська, ІІ міс-
це — Ростислав Соколов, III місце 
— Роман Гнатишин.

Під час виготовлення автомоделі 
“Peugeot 405” найкраще справила-
ся Катерина Паперовська і зайняла 
І місце, Станіслав Ющак отримав ІІ 
місце, а Оля Баран і Софія Ковей 
розділили ІІІ сходинку п’єдесталу.

Запекла боротьба між юними 
авіамоделістами розпочалась під 
час визначення результатів даль-
ності польотів планерів — найпро-
стіших літаючих моделей. Адже тут, 
напевно, багато залежить ще й від 
фортуни, тому що пробні запуски 
можуть бути прекрасні, а от резуль-
тативні — підвести. Богиня удачі 
сьогодні була на боці Христини Жук 
— І місце, Романа Гнатишина — ІІ 
місце, Миколи Ростислава Соколо-
ва та Пастернака — ІІІ місце.

Для юних техніків — учасників 
районних змагань — культорганіза-
тором Соломією Злонкевич було 
підготовлено конкурсну програму 
“Веселий БТШівський потяг”. Діти 
мали змогу вирушити в цікаву та за-
хоплюючу мандрівку.

Відповідно до карти руху, гурт-
ківці відвідали “Станцію технічних 
знань”, станції “Геометричне коро-
лівство”, “Творча майстерня”, “Де-
шифрувальник” та успішно прибули 
на кінцеву зупинку “Нагороджен-
ня”.

Учасники конкурсу відмінно 
справилися із всіма хитромудрими 
завданнями і справедливо були на-
городжені медалями “Переможець” 

та “Дуже спритний”.
Під час масового заходу діти 

продуктивно колективно попрацю-
вали, що дозволило краще позна-
йомитися між собою вихованцям 
двох позашкільних закладів та дало 
поштовх для розвитку технічних на-
вичок. А ось вже 16 березня кращі 
гуртківці захищали честь Тернопіль-
ського району на обласних змаган-
нях з ПТМ,  що проводились на 
базі Тернопільського обласного ко-
мунального центру науково-
технічної творчості школярів та 
учнівської молоді.

У заході взяли участь 18 команд 
позашкільних навчальних закладів 
області. Тернопільський район 
представляли вихованці гуртка “По-
чаткове технічне моделювання” Ве-
ликобірківського БТШ Христина Жук 
та Катерина Паперовська (керівник 
Ольга Урманець). 

За результатами змагань сріб-
ним призером у вправі “Виготов-
лення автомобіля” стала Катерина 
Паперовська. У теоретичному заліку 
не було рівних Христині Жук, яка за-
йняла І місце. В командній першості 
змагань, захищаючи честь Терно-
пільського району, третє місце ви-
бороли гуртківці Великобірківського 
БТШ. Юні техніки отримали відпо-
відні нагороди за свої старання .

Приємним подарунком для учас-
ників став похід до обласного теа-
тру актора і ляльки, де до уваги 
відвідувачів було представлено де-
бют вистави “Смачного, Тигре!”, що 
складалася із чотирьох повчальних 
історій. Всіх, хто полюбляє майстру-
вати та фантазувати, запрошуємо у 
гуртки технічної творчості, і наступ-
ного разу переможцями зможете 
стати саме ви!

Технічні досягнення  
Великих Бірок

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

П’ятниця апріорі лідер тиж-
ня за рівнем приємності, але 
якщо сюди додати тур ви-
хідного дня по Дністровсько-
му каньйоні на кораблі 
“Юрій” — зовсім ідеальний 
набір, на мою скромну дум-
ку. Втім, завдяки цьому ко-
раблику, будь-який інший 
день тижня може перетво-
ритися на п’ятницю — така 
тут атмосфера.

Гордість вітчизняного судно-
плавства корабель і за сумісни-
цтвом готель-ресторан “Юрій” 
розрахований на 10 осіб. Ви з 
друзями можете “зняти” його на 
добу — з 12.00 год. першого дня 
до 12.00 наступного. Вартість 
проживання, харчування, катання, 
екскурсій — наразі 500 грн. за 
особу в будні, 600 грн. — у вихід-
ні. Ймовірно, влітку це буде до-
рожче. Журбинково, що мій день 
народження не в теплу пору року, 
в іншому випадку відзначила б 
його тут. До слова, корабель 
сплавляється до 1 листопада. На 
кораблик спокійно можна брати 
дітей. 

Тут є гамак для відпочинку в 
затінку, шезлонг для засмаги. Три 
каюти для ночівлі, або відпочинку 
вдень теж до послуг клієнтів. 
“Юрій” за вашим бажанням може 
зупинитися у місцях, призначених 
для купання, біля мальовничого 
водоспаду, Раковецького замку… 
У порту “Раковець”, який відкрили 
торік у липні, є кемпінг, душ, при-
стойний WC, продуктовий мага-
зин, кафе, дискотека, місця для 
зарядки гаджетів, діє оренда на-
метів.

Меню триразове: сніданок, 
обід, вечеря, представлені стра-
вами прикарпатської кухні та 
стравами від шеф-кухаря. Нам 
подали рибну юшку, плов, шаш-
лик, салати, овочеві, м’ясні і сирні 
нарізки, чай, каву. Як же файно 

смажаться шашлики на пристосо-
ваному мангалі посеред Дністра! 
Шеф-кухар знає понад тисячу ре-
цептів страв, свого часу стажу-
вався в Польщі.

Наша подорож минулої п’ятниці 
сягнула 10 кілометрів в один бік. 
Завдяки унікальному механізму та 
легкій конструкції “Юрія”, він мо-
же швартуватися практично всю-
ди. Гребне колесо дозволяє до-
лати навіть 20-сантиметрову мі-
лину.

У мандрівці з нами сталося чи-
мало кумедних моментів. Уперед 
пливли проти течії, рухатися в та-
кому повільному темпі було не-
звично. На якомусь з кілометрів 
екскурсовод Яна Желябіна пові-
домила, що зараз минатимемо 
міст, під яким прийнято загадува-
ти бажання. Якраз здійнявся вітер 
і кораблик зовсім уповільнився, 
наче не хотів супроводжувати на-
ші бажання. Минали той міст хви-
лин зо двадцять. 

Пливемо собі, пливемо. Рап-
том капітан запрошує вийти з ко-
рабля у селі Незвисько. Мовляв, 
одна місцева жителька продає 
тут вельми смачний сир “Косич-
ка”. Звісно, нам закортіло його. 
Село вразило спокоєм, рівними 
аплікаціями на городах, флегма-
тичністю свійських тварин: лише 
один пес не полінувався гавкнути, 
качок можна було фотографувати 
з кількох сантиметрів відстані. Під 
мостом на камені сиділа колорит-
на чорна кішка, гордовито погля-
даючи на наш екіпаж. Хто любить 
фотографувати, знайде тут чима-
ло об’єктів для прицілу. А сир був 
дійсно смачний і свіжий — 8 грн. 
за одну косичку.

Персонал корабля — капітан, 
матрос і кок — дуже приємний і 
доброзичливий, вони погоджува-
лися на будь-які забаганки, навіть 
на селфі з капітаном (усміхаюся). 
Як зазначили організатори екс-
курсії на кораблі, “Юрій” — це не 
комерційний проект, а радше за-
доволення від реалізації улюбле-
ного хобі.

Корабель “Юрій”: 
Welcome aboard!

Корабель “Юрій” — унікальний готель-ресторан на плаву.

Залишки вежі Раковецького замку 
на Івано-Франківщині.

Кожен обласний центр Украї-
ни унікальний по-своєму, і 
Тернопіль, який цьогоріч свят-
кує 476-річчя, не виняток. 
Хтось називає його провінцій-
ним, хтось – другим, після 
Львова, “українським 
П’ємонтом”. Хтось критикує 
за погані дороги, а хтось за-
хоплюється красою ставу в 
центрі. Для когось місто надто 
маленьке, інші вважають його 
компактним і тому зручним 
для проживання.

Старовинних пам’яток архітекту-
ри, довоєнних будинків у Тернополі 
небагато, адже під час Другої світо-
вої війни місто було майже дощенту 
знищене бомбардуваннями. Через 
жорстокі бої навесні 1944-го Терно-
піль назвали “маленьким Сталінгра-
дом”. Назвою місто завдячує поль-
ському магнату і воєводі XVI століт-
тя Яну Тарновському – він заснував 
поселення, яке спершу називалося 
Тарнополем. Існує також легенда, 
що прив’язує назву до терену, тер-
нового поля, яке оточувало місто.

Найстаріша будівля міста – за-
мок. Це фортифікаційна споруда, 
пам’ятка архітектури національно-
го значення. Зведений у 1540-
1548 роках на лівому березі річки 
Серет в урочищі Сопільче для 
охорони південно-східних кордо-
нів Речі Посполитої від нападів 
кримських татар. Замок — символ 

Тернополя. Як основна гераль-
дична фігура він зображений на 
новому (1992 р.) гербі Тернополя. 
Перше акварельне зображення 
Старого замку належить поль-
ському митцеві Наполеону Орді 
(1870-ті роки; зберігається у На-
ціональному музеї Кракова, Поль-
ща). Одна з найстаріших церков 
Тернопля збудована у 1540 році. 
Це церква Чесного Хреста або ж, 
по-народному, — Надставна. Під 
час турецько-татарських нападів 
слугувала фортецею, з якої містя-
ни чинили опір орді.

Перший кінотеатр Тернополя 
“Поділля” було відкрито 1910 року 
сім’єю Шидловських. Він розташо-
вувався на місці сучасного Україн-
ського дому “Перемога”.

Тернопільський став (до 1991 
року — “Комсомольський”) — ве-
лика штучна водойма, створена на 
місці боліт на річці Серет. Йому 
приблизно стільки ж років, як і са-
мому Тернополю. У Тернополі на 
Театральному майдані у 1940-
1950-их роках стояв пам’ятник 
Сталіну. Через те, що Тернопіль 
унаслідок боїв під час Другої сві-
тової був майже повністю зруйно-
ваний, обласні установи та органі-
зації у 1944-1946 роках перенесли 
до Чорткова.

Наприкінці 80-их років минулого 
століття у Тернополі створили пер-
ший в Україні обласний осередок 
Народного руху. Першим у колиш-

ньому Радянському Союзі місто по-
збулося ідола – пам’ятник Леніну 
демонтували відповідно до рішення 
сесії Тернопільської міськради. За-
раз у Тернополі нема великих про-
мислових підприємств. Зникли ко-
лишні гіганти — бавовняний комбі-
нат, комбайновий завод, намага-
ються триматися на плаву “Ватра” 
та “Оріон”.

Тернопіль — студентська столи-
ця України. В місті навчається най-
більша кількість студентів на душу 
населення, загалом близько 50 ти-
сяч. Центр Тернополя – це суцільні 
пам’ятники. Літературним геніям 
Тарасу Шевченку й Івану Франку, 
легендарним націоналістам Степа-
ну Бандері та Ярославу Стецьку, 
королю Данилу Галицькому та зірці 
світової опери Соломії Крушель-
ницькій, українській Незалежності 
та російському поету Олександру 
Пушкіну. Тернопільський Собор Не-
порочного Зачаття Пресвятої Бого-
родиці став першим у західному 
регіоні храмом, де почали відправ-
ляти служби англійською мовою. 
Співоче поле у Тернополі – перше, 
збудоване в Україні. Звели його за 
зразком прибалтійських амфітеа-
трів у 1986 році. Сцена розрахована 
на 1200 артистів. П’ять тисяч гляда-
чів вміщуються в амфітеатрі, стільки 
ж — на видових майданчиках. Місто 
славиться парками імені Тараса 
Шевченка, Національного відро-
дження, гідропарком “Топільче”.

Моє місто ●

Цікаво про Тернопіль

Учасники районних змагань з початкового 
спортивно-технічного моделювання.
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Виходить  
з березня 1967 року.
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районна рада
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Гороскоп ●

Можете розраховувати на підтримку 
партнерів у понеділок та вівторок. Мо-
жуть виникнути суперечки через гроші, а 
в особистому житті можливі проблеми 
через ревнощі, можете заговорити про 
розлучення або окреме проживання. Фі-
нансові справи будуть успішними. У 
складнощах допоможуть сторонні.

Благополучно вирішуючи сімейні про-
блеми, ви зможете уникнути труднощів у 
роботі і вийти з незручного становища. 
Сподівайтесь на щасливі випадки у ви-
рішенні доленосного питання. Тиждень 
буде напруженим для людей, які зайняті 
в сільському господарстві. Постарайтеся 
не робити необдуманих кроків, не поспі-
шайте з висновками  у середині тижня.

Вже з початку тижня можуть поруши-
тись нормальні стосунки в сім’ї. Накопи-
чується багато емоцій, що вихлюпуються 
у звинувачення і докори. Через нерву-
вання можете отримати травму, або по-
шкодження. Справи на роботі, в держав-
ній службі не йтимуть так, як би цього 
хотілося вам. Учні і студенти відчувати-
муть апатію до здобуття знань.

З початку тижня розмова, або втраче-
на річ можуть зіпсувати настрій на цілий 
тиждень. Краща порада для вас у цьому 
випадку: не чіпляйтеся за те, що у вас є, 
інакше новому і цікавому не буде можли-
вості увійти у ваше життя. Постарайтесь 
змінити ситуацію так, щоб змінити що-
денні декорації. Відвідайте цікаві місця.

Уже з понеділка доведеться розбира-
тись у багатьох справах, почуттях і бажан-
нях. Доведеться удосконалювати свою ді-
яльність, дещо зміниться режим дня, очі-
куйте різних перешкод і новин в середині 
тижня, а в кінці тижня отримаєте багато 
пропозицій, від яких навіть розгубитесь. 
Молодих чекають приємні несподіванки.

Цей тиждень буде присвячений при-
йняттю рішень. Доведеться багато дума-
ти, зважувати, погоджуватись на нову 
справу, або щось змінювати у своєму жит-
ті. Через паперові проблеми можуть ви-
никнути складнощі з поїздкою, або оформ-
ленням юридичних справ. Але до кінця 
тижня цей вузол легко розв’яжеться. 

Доведеться багато і довго сумніватися 
перед вибором, ніяк не погоджуватиме-
тесь на якісь пропозиції, нововведення. 
Через свою нерішучість зможете втратити 
довіру до себе впливових людей, а через 
загострення хвороби у декого погіршить-
ся і настрій. Бажано не братися за непо-
сильні і не потрібні вам справи. Якщо від-
чуватимете брак настрою, побудьте  
наодинці.

Тиждень плідний і цінний, але в 
п’ятницю не ризикуйте з грошима, у всі 
інші дні можливий успіх. Очікуйте змін у 
своїй діяльності та статусі. Ваші друзі вне-
суть важливу пропозицію, що змінить ва-
ше бачення на певні речі. У декого в кінці 
тижня можуть виникнути проблеми з ді-
тьми, або молодшими членами сім’ї.

Зможете легко позбутися того, що зава-
жало. Не жалітимете, якщо прийдеться роз-
прощатися з людиною, з якою довго працю-
вали. Окрилені високими ідеями, йтимете 
вперед. Вирішуйте проблеми поїздки і 
оформлення цінних паперів, а ділову розмо-
ву призначайте на четвер. 

Цей тиждень внесе корективи в ваше 
бурхливе і насичене подіями життя. Хтось 
отримає потрібну йому пропозицію про ро-
боту, або недалеку поїздку для практики чи 
цікавої експедиції. Вам не доведеться шука-
ти виходу з сімейних труднощів, бо все ви-
рішиться само собою. Обдумуйте важливі 
рішення. 

Вам доведеться діяти неординарно, а 
дехто захоче покинути свій дім чи обжити 
нове місце. Можливі непорозуміння з дітьми, 
що переростуть у сварку, а події, що відбу-
ватимуться на роботі, змусять звернутися за 
підтримкою до друзів. Сподівайтесь на розу-
міння однодумців. Уважно у роботі з механіз-
мами і за кермом.

З початку тижня справи йтимуть “зі скри-
пом”, але це не значить, що все погано. Вам 
не буде вистачати часу, а декому просто не 
захочеться бути надто активними, як того 
вимагають умови. У кінці тижня вас наче під-
мінять, будь-які справи будуть вам під силу, 
долатимете всі перешкоди.

від Івана Круп'яка з 2 по 8 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 №17 

від 22 квітня 2016 року.

— Вам каву в ліжко?
— Ні, в чашечку.

— Це було чудово! Шепніть ще раз 
мені на вушко ці три слова ....

— Ваш кредит погашений. 

Син арабського шейха пише з Берлі-
на листа до батька в ОАЕ: “Дорогий, 
тату! Берлін — прекрасне місто. Люди 
тут дуже приємні, мені тут подобається. 
Але, батьку, мені трохи соромно приїж-
джати в коледж на своїй “Ferrari 599 
GTB” з чистого золота, тоді як всі мої 
вчителі і більшість одногрупників їздять 
на потягах. З повагою, твій син Не-
ссер”. 

Відповідь батька: “Любий синку! 20 
мільйонів доларів США щойно були пе-
рераховані на твій рахунок. Не треба 
більше нас бентежити, купи і ти собі по-
тяг.

З любов’ю, твій батько”.

— Чому ти спиш до обіду?
— Цар сам вирішує, коли настає ра-

нок.

Люди, які кажуть “Мені б твої пробле-
ми”, — забирайте їх! Самовивіз, регу-
лярне поповнення асортименту, можли-
вий опт.

— Я їй кажу: «Іра, кохана моя!»
— А вона що?
— А вона — Настя. 

Дошки для прасування — це сноубор-
ди, які забули свою мрію та знайшли 
“нормальну” роботу.
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Вітаємо! ●

2 травня виповнюється 1 рік нашій дорогій донечці, онучці,  
сестричці Юлечці Іванчишин із с. Ігровиця. 

Хай росте здоровим наше дитятко, хай його охороняють з неба  
ангелятка, хай Господь зішле добру долю, здоров’ячка міцненького, со-
нечка ясненького! Хай росте всім нам на втіху, в домі буде море сміху!

З любов’ю — мама, тато, сестричка,  
бабуся, дідусь, вся родина.

К о л е к т и в  
Ігровицької ЗОШ І-ІІ 
ст. вітає з 50-річчям 
технічного праців-
ника школи надію  
Е д у а р д і в н у  
СаПУн. 

Нехай життя квітує 

          буйним цвітом,

І день народження приходить знов і знов.

А доля хай дарує з кожним роком

Міцне здоров’я, щастя і любов!

Педагогічний колектив Ігровиць-
кої ЗОШ І-ІІ ст. вітає з днем наро-
дення вчителя початкових класів 
надію Іванівну БОЇвКУ, вчителя 
історії Олега Ярославовича  
ГРЕЛЮ, завгоспа школи Миколу 
володимировича ТКачУКа.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов,

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов.

Колектив Ігровицької ЗОШ І-ІІ 
ст. вітає з днем народження ди-
ректора школи Ігоря володими-
ровича ПЕЛІшКа.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця — щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові! 

Найщиріші вітання з днем наро-
дження надсилаємо директору бу-
динку культури селища Велика Бе-
резовиця Юрію Омельяновичу 
КОваЛКУ, художньому керівнику 
цього закладу надії Миколаївні 
СЛОБОДІ, завідуючій клубом  
с. Ступки Галині Ярославівні 
ІванСЬКІЙ, завідуючій клубом  
с. Мар’янівка Юлії Михайлівні 
ОЛОв’ЯнчиК. З цієї приємної на-
годи надсилаємо Вам щирі вітан-
ня. Бажаємо тисячу посмішок від 
близьких і друзів, сімейного щастя, 
фінансового добробуту, успіху в 
роботі, нових звершень та пере-
мог. Міцного здоров’я Вам, родин-
ного тепла і Божої ласки!
З повагою — працівники відділу 

культури Тернопільської РДа, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Вітаємо з днем народження 
стоматолога ТРТМО наталію  
василівну РиБчаК, акушера  
Марію андріївну ЗДинЮК, реф-
лексотерапевта ніну Євгенівну 
Качан, ортодонта Ірину Іванівну 
ГЛОвУ, зубного техніка Любов 
Сергіївну СачКО, медичного реє-
стратора Галину Ярославівну 
ОСТРОвСЬКУ, медсестер Ольгу 
анатоліївну П’ЯСКІвСЬКУ, Ма-
рію Іванівну вІТЕнЬКО, Тетяну 
володимирівну КаЛІЩУК, мо-
лодших медсестер Ольгу Макси-
мівну чОРнУ, Оксану Михайлів-
ну СЕнТиК, Галину Тарасівну 
чиМишин, наталію Іванівну 
шМиГЕЛЬСЬКУ, лікаря загальної 
практики сімейної медицини Івана 
Михайловича ОКОнСЬКОГО, лі-
карів медицини невідкладних ста-
нів надію Теодорівну ГУМЕнЮК, 
Юлію Зіновіївну МаКСиМишин, 
водія Зеновія володимировича 
аМБІЦЬКОГО, кухаря Лесю  

Богданівну БУРУ, сторожа Дарію 
Євгенівну СОБчУК, лікаря загаль-
ної практики сімейної медицини 
Настасівської АЗПСМ Ольгу  
антонівну ПРЕЙЗнаР, лікаря за-
гальної практики сімейної медици-
ни Великоглибочецької АЗПСМ 
надію Миколаївну ГОЛОваТУ, 
акушера ФАПу с. Біла Ірину  
Євгенівну ТаТаРчУК.

Хай життя квітує, як калина в лузі, 

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження де-
путата Тернопільської районної ра-
ди володимира Миколайовича 
ДЗУДЗиЛа.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

З повагою — колектив 
Тернопільської районної ради.

Вітаємо з днем народження 
Марію Іларіонівну ТЕЛЕЙКО з 
с. Великі Гаї Тернопільського ра-
йону.

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 любов’ю і повагою — дочка 
Ольга, син Юрій, невістка 

Людмила, внуки Ольга та Юля, 
внучка Лілія з чоловіком 

Сергієм, свати.

Вітаємо з днем народження 
головного спеціаліста інформа-
ційних технологій та захисту ін-
формації Богдана Сергійовича 
СЕМЕнЮКа.

Бажаємо здоров’я міцного, 

Щастя без краю, 

Усього найкращого щиро бажаєм. 

Щоб серце Ваше зігрівало тепло, 

Щоб завжди в душі панувало добро, 

Краси і наснаги, здоров’я без ліку 

І довгого-довгого щедрого віку.

З повагою — колектив 
управління Державної 

казначейської служби України в 
Тернопільському районі.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з днем народження техніч-
ного працівника Ганну Миxайлівну 
КаРМЕЛЮК.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

Вітаємо з днем народження мо-
лодшу медсестру ФАПу с. Собор-
не Ірину Дмитрівну МиРУЦЬКУ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

З повагою — колектив ФаПу  
с. Соборне, завідуюча 

бібліотекою-філією с. Соборне.

Олена ХОМ’ЯК,  
учениця 11 класу нвК 

“великобірківська ЗОш І-ІІІ ст.-
гімназія ім. С. Балея.

19 квітня на центральному 
стадіоні селища великі Бірки 
відбулися фінальні змагання 
з великого футболу в залік 
ХХ спортивних ігор школярів 
Тернопільського району се-
ред загальноосвітніх шкіл І-ІІІ 
ступенів. в іграх взяли участь 
15 колективів, з яких у фінал 
вийшли чотири найкращі.

За перемогу боролися команди 
Великих Бірок, Острова, Великої 
Березовиці та Почапинців. За до-

помогою жеребкування учнів було 
поділено на дві пари: Великі Бірки 
— Велика Березовиця та Острів — 
Почапинці.

Після урочистого відкриття зма-
гань хлопцям дали кілька хвилин 
для розминки. У першому стиково-
му матчі школярі з Острова здола-
ли почапинську команду з рахун-
ком 3:0. Великі Бірки в напружено-
му матчі мінімально перемогли су-
перника з Великої Березовиці — 
1:0. За 3-4 місце грали Велика 
Березовиця та Почапинці. Хлопці з 
Почапинців забили три “сухих” го-
ли у ворота Великої Березовиці. 
За звання чемпіона у великому 
футболі змагалися Великі Бірки та 
Острів. Перший гол у ворота ко-

манди Острова забив Михайло 
Саїк, другий — капітан команди 
Михайло Копачівський. Команда 
учнів Великобірківської школи-
гімназії продовжила атакувати во-
рота суперника — під завісу друго-
го тайму вирішальний гол забив 
Михайло Копачівський. 

У команду золотих призерів 
ввійшли випускники 2016 року: 
Михайло Копачівський, Назар 
Гудзь, Володимир Стеценко, Віта-
лій Полянський, Олег Клачинський, 
Ростислав Карпишин, Михайло 
Саїк. Щиро вдячні вчителю фізич-
ної культури НВК “Великобірків-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім.  
С. Балея” Сергію Ігоровичу Касіяну 
за підготовку команди.

Спортивні новини ●

Фінальні змагання  
з великого футболу

Команда селища великі Бірки — золоті призери з футболу  
в залік ХХ спортивних ігор школярів Тернопільського району серед  

ЗОш І-ІІІ ступенів з вчителем фізичної культури нвК “великобірківська  
ЗОш І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея” Сергієм Ігоровичем Касіяном.

Традиції ●

Лілія ЛавРІв, 
с. великий Глибочок.

У неділю, 24 квітня, за під-
тримки отця Михайла вінто-
нюка працівники будинку 
культури с. великий Глибо-
чок, школярі, організували в 
місцевому храмі театралізо-
ване дійство “вервиця Божого 
милосердя”.

Елегантні та ніжні, у білих плат-
тях, дівчатка запалювали одну за 
одною лампадки “живої” вервиці та 
своїми щирими молитвами запали-
ли вогники у душах усіх присутніх у 
храмі. Ця особлива атмосфера не 
залишила нікого байдужим, а роз-
думи над вчинками милосердя ста-
ли духовною поживою, такою необ-
хідною для кожного, адже Ісус Хрис-
тос завжди чекає від нас милості та 
милосердя.

Крізь призму духовних розва-
жань учасники вервиці, насампе-

ред, помолились за милосердя Бо-
га до нас, грішних. Другим намірен-
ням стала молитва за ворогів, адже, 
осуджуючи, ми забуваємо, що все 
те, що маємо, є милостинею і да-
рунком для нас від Бога і людей, які 
чинять нам добро, дарують його, 
тоді як милосердя вчить розуміти, 
вибачати, а значить, всеціло забу-
вати образу. Далі духовні роздуми 
торкнулись милосердя до узалеж-
нених та милосердя до християн-
ських родин. В останньому, п’ятому, 
наміренні учасники дійства просили 
Бога прийняти молитву за Україну, 
за мир і спокій.

Впродовж спільних роздумів та 
молитви батьки і їхні діти мали мож-
ливість порозважати над таким 
вчинком милосердя, як виховання 
дітей. Це питання дуже важливе, а 
часом і болюче, та не втрачає акту-
альності з роками. У цьому руслі 
над словами, почутими учасниками 
дійства, варто було б задуматись 
кожному: “Велична і прекрасна 

справа милосердя — виховання ді-
тей. Це означає любити їх, піклува-
тися про них, повчати і виправляти, 
вислуховувати, перебувати і роз-
мовляти з ними, жертвувати свій 
час, турбуватися про їхнє здоров’я 
та одяг, освіту, а передусім — про 
передання віри…”.

Будинок культури села Великий 
Глибочок є живою скарбницею на-
шої культури та традицій. Завдяки 
праці директора Людмили Пацій, 
художнього керівника Романа Ви-
нника, режисера Михайла Хоми та 
інших учасників Великоглибочецька 
громада не лише не забуває звича-
їв, традиційних для наших дідів-
прадідів, але й примножує нові. 
Дуже хочеться, щоб ідея Романа 
Винника щодо проведення “живої” 
вервиці стала ще однією доброю 
традицією громади, що збагачува-
тиме духовне життя наших дітей, 
внуків і правнуків, надихатиме тво-
рити діла милосердя, уподібнюю-
чись до милосердного Отця.

“Вервиця Божого милосердя”

Під час театралізованого дійства 
“вервиця Божого Милосердя” у церкві 

Різдва Пресвятої Богородиці в с. великий 
Глибочок, 24 квітня 2016 року.


