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Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий,  
народний депутат України Тарас Юрик, Великобірківський селищний голова Роман Мацелюх, ветеран Другої світової війни Лідія Щурова  

з учасниками поминальної ходи з нагоди Дня пам’яті і примирення біля пам’ятника воїнам-односельчанам у Великих Бірках. 

Страшне ХХ століття, коли 
людське життя нічого не важи-
ло, не стало належним уроком. 
Війна — це біль, туга за ріднею, 
ненависть і любов... Вона зали-
шила в пам’яті тисячі героїчних 
сторінок, перегортаючи які, від-

чуваєш смуток за загиблими і 
гордість за подвиги героїв. Ві-
йна нахабно ввірвалася в домів-
ки, кардинально змінила долі 
багатьох сімей. Жертви Другої 
світової війни рахувалися міль-
йонами. Важко встановити точ-

ну кількість загиблих і не наро-
джених, убитих, розстріляних, 
спалених у крематоріях, закопа-
них і залитих цементом на но-
вобудовах соціалізму, поране-
них, зраджених і покинутих на-
призволяще... Фактично, втрати 
українського народу становлять 
більше 40% загальних людських 
втрат СРСР. 

Друга світова війна тривала 
шість років. У неї було втягнуто 
72 держави. Країни, які взяли 
участь у війні, мобілізували 
близько 110 мільйонів осіб. За-
гинуло понад 60 мільйонів лю-
дей, більшість з яких — цивіль-
не населення. Тоталітарна дер-
жава повністю нівелювала по-
няття особистості, використо-

вуючи людські ресурси для до-
сягнення власних цілей. Не 
спромігшись домовитися, полі-
тики посилали людей вбивати 
одне одного. Письменник-
фронтовик Віктор Астаф’єв пи-
сав у романі “Прокляті й убиті”: 
“У героїчній радянській країні 
передові ідеї і машини завжди 
цінувалися дорожче за людське 
життя. Якщо радянська людина, 
гинучи, рятувала техніку з 
полум’я, з ями, з води, запобі-
гала аварії на залізниці — про 
неї писали вірші, співали пісні, 
знімали фільми. Якщо, рятуючи 
техніку, людина гинула — її 
світлину друкували в газетах, 
змушували батьків думати, що 
їхній син чи дочка росли для 

того, щоб завжди і всюди ви-
являти героїзм, своєю мужніс-
тю і життям підкріплювати мо-
гутність радянської індустрії — 
це і в кіно так показують: від-
валилося колесо — без колеса 
їде, впав міст — по палях шпа-
цирує, та ще й з піснею…”.

Сувора правда війни 
уособлює мужність, патріотизм, 
важку працю, віру у власні сили, 
скорботу за тими, хто віддав за-
ради перемоги власне життя. 
Величний подвиг захисників 
батьківщини навічно збережеть-
ся в пам’яті наступних поколінь. 
Щороку стає менше свідків тих 
страшних подій. 

Продовження на 2 стор.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

“В
ійна — це болото, легко влізти і важко вилізти”, 
— пише у своїй книзі лауреат Нобелівської пре-
мії з літератури, білоруська письменниця 
Світлана Алексієвич. Людство навчилося долати 

великі відстані, літати в космос, перемогло сотні смертель-
них хвороб, винайшло спосіб миттєво спілкуватися через 
десятки тисяч кілометрів, але досі не позбулося вірусу 
загарбництва, агресії і насильства. За останні роки світ ско-
лихнули війни в Афганістані, Чечні, Іраку, Грузії, теракти в 
Америці, Франції, Бельгії. 

15 травня о 15:00 год.  
у Великобірківському  

будинку культури відбудеться 
районне святкування  

Дня матері. Вхід вільний.

18 травня об 
11-ій годині  в  
актовому залі 
НВК “Великобір-
ківська ЗОШ І-ІІІ 
ст.-гімназія ім.  
Степана Балея” 
розпочнеться урочиста академія 
з нагоди Дня школи-гімназії. 

Запрошуємо випускників ми-
нулих років, батьків, прогресив-
ну громадськість Тернопільсько-
го району.

Дирекція 
НВК “Великобірківська ЗОШ 

І-ІІІ ст.-гімназія 
ім. С. Балея”.
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8 травня — День пам’яті і примирення ●

Служу Україні! ●

Тернопільська районна організація Товариства 
Червоного Хреста України вітає медичних сестер па-
тронажної служби та медичних сестер Тернопільського 
районного територіального медичного об’єднання з 
Міжнародним днем медичної сестри. Бажаємо міцного 
здоров’я, сімейного і особистого щастя, мирного неба. 
Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, по-
вертається до Вас сторицею!

Продовження.
Початок на 1 стор.

На початку липня 1941 року 
Тернопільщину окупували німецькі 
війська. 21 березня 1944 року від 
окупантів було звільнено Великі 
Бірки, які на той час були район-
ним центром. Через три дні після 
цього до війська мобілізували по-
над 300 жителів цього селища. 
63 з них не повернулися додому. 
Їхні імена викарбувані на плитах 
Великобірківського військового 
кладовища. Щоб налякати місцеве 
населення, взимку 1944 року фа-
шисти показово розстріляли 
32 воїнів УПА і членів ОУН. На цьо-
му місці встановлено пам’ятний 
знак. У Великих Бірках мешкають 
троє ветеранів Другої світової:  
Лідія Щурова, Василь Куча і Павло 
Данніков. 8 травня цього року, в 
День пам’яті і примирення, на со-
тому році життя помер учасник 
Другої світової війни, житель Вели-
ких Бірок Іван Гудзь. На могили 
родичів у Великі Бірки приїхали 
Олександр і Юрій Дорошенки з 
Житомира, Валентин Титов із 
Вінниці та Микола Нечипорук зі 
Львова з сім’ями. В боях за визво-
лення Плотичі та навколишніх сіл 
загинуло 479 воїнів, які поховані на 
території Плотицького сільського 
парку. Тут насипана братська мо-
гила 11 воїнам Червоної армії, 
полеглим у воєнні роки. Посеред 
кладовища споруджено пам’ятник     
— скульптуру воїна на постаменті. 

— Я була на передовій з першо-
го дня після того, як німецькі вій-
ська окупували Тернопільщину, — 
згадує 91-річна мешканка Великих 
Бірок, учасниця бойових дій Лідія 
Щурова. — Виконувала обов’язки 

медсестри, допомагала поране-
ним, забирала з поля бою 
загиблих. Страху не було зовсім. 
Усі докладали зусиль заради пе-
ремоги. Мій чоловік Павло похова-
ний у Великих Бірках на військово-
му кладовищі. Він пройшов усю 
війну, був поранений. Після смерті 
йому присвоїли звання полковни-
ка. Сьогодні шрами від ран на тілі 
нагадують про ті страшні часи…

8 травня в Тернопільському ра-
йоні з нагоди Дня пам’яті і прими-
рення відбулися урочистості в селі 
Плотича та селищі Великі Бірки. 
Парохи села Плотича о. Орест та 
о. Богдан відправили поминальну 
панахиду за загиблими в боротьбі 
з нацизмом. Голова Тернопіль-
ської районної ради Андрій Галай-
ко, голова Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександр Похи-
лий, заступник голови Тернопіль-
ської РДА Андрій Колісник, народ-
ний депутат України Тарас Юрик, 
Великобірківський селищний го-
лова Роман Мацелюх, учителі та 
учні Великобірківської школи-
гімназії поклали квіти до Меморіа-
лу борцям, полеглим за волю 
України, пам’ятника полеглим вої-
нам Червоної армії та пам’ятника 
воїнам-односельцям. 

— Ми пам’ятаємо воїнів, які  
віддали життя на фронті, мужньо 
протистояли ворогу, самовіддано 
боронили свободу нашої держа-
ви, — зазначив голова Тернопіль-
ської РДА Олександр Похилий. — 
На їх долю випали нелегкі випро-
бування: окупація, табори, репре-
сії. Пишаємося нашими захисни-
ками, які відстоюють незалежність 
України від зовнішнього агресора. 
Сила духу українських військовос-
лужбовців підсилена героїчними 

прикладами звитяги борців за 
свободу. 

— Український народ дорогою 
ціною заплатив за участь у Другій 
світовій війні, — сказав голова  
Тернопільської районної ради  
Андрій Галайко. — Загалом втрати 
України становлять близько 
10 мільйонів людей. Свята пам’ять 
про ті часи залишається з нами як 
високий зразок мужності, сили ду-
ху та самопожертви. Схиляємося в 
доземному поклоні перед тими, 
хто проніс через лихоліття війни 
любов до Батьківщини. Завжди 
пам’ятатимемо воїнів, які не по-
вернулися з вогненних доріг 
війни. 

— Ось уже два роки українці 
дивляться на воєнні сторінки істо-
рії не через окуляри Москви, — пе-
реконаний народний депутат Укра-
їни Тарас Юрик. — Потрібно від-
новити історичну справедливість і 
з гідністю шанувати всіх, хто вою-
вав за свободу і незалежність 
України на різних фронтах.

На жаль, українцям знову дово-
диться жертвувати життям, захи-
щаючи рідну землю від ворога. На 
війні найбільше хочеться жити. 
Жінки моляться, щоб їхні сини, чо-
ловіки, брати, батьки повернулися 
додому живими. «Війна — це коли 
щовечора лягаєш спати з думкою 
про те, що Україна є.  І надією: 
завтра буде... Вгризаєшся зубами 
в цю віру. І вчишся прокидатися 
вранці ще сильнішою, ніж заснула 
звечора», — вважає волонтер,  
етнограф і журналіст Лілія Мусіхі-
на. Людство вийде з печери, лише 
назавжди забувши війну. Потрібно 
жити з перспективним поглядом у 
мирне завтра. Вічна пам’ять  
героям!

Дорогою ціною
Зліва направо: ветерани Другої світової війни Ярослав Іванцик, Михайло Стефура,  

Дмитро Поворозник, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, в. о. Плотицького  
сільського голови Євген Грицишин, голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко.

Конкурсний комітет із визначення робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу та 
встановлення відносин між райдержадміністрацією та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу на 
перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах 
загального користування, які не виходять за межі Тернопільського району, оголошує конкурс для визначення 
підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення роботи і підготов-
ки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів 
автомобільним автотранспортом на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користу-
вання не виходять за межі Тернопільського району.

1. Для участі у конкурсі претендент подає такі документи: заяву на участь у конкурсі; виписку або витяг з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копію статуту (положення) підпри-
ємства (організації); штатний розпис працівників підприємства (організації); довідку з єдиного державного  
реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); копію договору оренди чи свідоцтва про право власнос-
ті на приміщення; довідку про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі 
за підписом керівника;  довідку з територіального управління Головтрансбеспеки в Тернопільській області про 
відсутність (наявність) ліцензії на право перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

Усі перераховані  копії документів завіряють печаткою підприємства (організації) та підписує відпові-
дальна особа.

2. Ознайомитись з умовами проведення конкурсу, отримати документи для участі в конкурсі можна у відділі 
розвитку інфраструктури Тернопільської районної державної адміністрації, каб. № 206, щоденно з 8.00 до  
17.15 год. 15 хв.

Документи на конкурс приймаються до 1 червня 2016 року включно за адресою: майдан Перемоги, 1,  
м. Тернопіль, відділ розвитку інфраструктури Тернопільської районної державної адміністрації.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 16 червня 2016 р. у приміщенні Тернопільської районної  
державної адміністрації в каб. № 310 о 10 год. Довідки телефоном: (0352) 43-58-74.

Конкурсний комітет із визначення робочого органу  
з підготовки матеріалів для проведення конкурсу та встановлення відносин  

між райдержадміністрацією та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

10 травня перший за-
ступник голови Терно-
пільської РДА Володи-
мир Осядач провів на-
раду з сільськими, се-
лищними головами 
Тернопільського райо-
ну за участю заступни-
ка голови Тернопіль-
ської РДА Андрія Коліс-
ника, т. в. о. військово-
го комісара Тернопіль-
ського об’єднаного 
міського військкомату, 
майора Олександра 
Танасова. 

В ході наради розгляну-
то звіти органів місцевого 
самоврядування про про-
ведену роботу з відбору на 
військову службу за контр-
актом та на строкову військову 
службу. До лав Збройних сил 
України цієї весни буде призвано 
понад 8 тисяч осіб віком від 20 до 
27 років. Багато солдатів під час 
проходження строкової служби 
укладають контракти з Міністер-
ством оборони України. Зокрема, 
цього року контрактниками стали 
понад 1100 строковиків.

— 5 травня, відповідно до Ука-
зу Президента України від 29 бе-
резня 2016 року, в Україні розпо-
чався призов громадян України 
на строкову військову службу до 
Збройних сил України та інших 
військових формувань, — зазна-
чив т. в. о. військового комісара 
Тернопільського об’єднаного вій-
ськового комісаріату, майор 
Олександр Танасов. — Призов на 
строкову службу триватиме до 30 
червня. Військовослужбовців 
строкової військової служби не 
залучатимуть для проведення 

АТО в Донецькій та Луганській 
областях. Триває оповіщення осіб 
призовного віку. Станом на сьо-
годні в Тернопільському районі 
план щодо залучення строковиків 
на військову службу виконано на 
42%. Разом із сільськими та се-
лищними радами ведемо 
роз’яснювальну роботу щодо вій-
ськової служби за контрактом, 
здійснюємо виїзди в населені 
пункти, проводимо індивідуальні 
бесіди з юнаками та демобілізо-
ваними військовослужбовцями. В 
першому кварталі цього року на 
контрактну службу зголосилися 
13 мешканців Тернопільського 
району. Чоловіки і жінки віком 18-
60 років, які хочуть проходити 
військову службу за контрактом, 
повинні звернутися в Тернопіль-
ський об’єднаний міський вій-
ськовий комісаріат за адресою: 
вулиця Тролейбусна, 5 або за но-
мерами телефонів: (0352) 43-58-
19, (097) 263-48-57.

Призов на строкову 
службу триватиме  

до 30 червня

Т. в. о. військового комісара  
Тернопільського ОМВК, майор  

Олександр Танасов. 

Працівники відділу культури Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, районна організація 
профспілки працівників культури щиро вітають з днем 
народження завідуючу клубом с. Смиківці Надію  
Борисівну ОСАДЧУК, художнього керівника будинку 
культури с. Соборне Ганну Іванівну КУЧУ, керівника 
гуртка клубу с. Біла Надію Степанівну БАЛЮК.

Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, щастя, злагоди, 
добра, піднесеного настрою. Бажаємо творчої наснаги та 
успіхів у праці в ім’я процвітання рідної України. Нехай Ваше 
життя буде багатим на радісні та світлі події, вагомі здобутки в усіх 
справах та починаннях!

З днем народження щиро вітаємо началь-
ника організаційного відділу Тернопільської 
районної ради Леонтія Васильовича  
АЛЕКСЕНКА. 

Дай Вам, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров’я, сили,

Дай любові, миру, втіхи,

Змоги дай життю радіти. 

Хай Вас Бог благословляє,

Многії літа посилає.

З повагою — колектив виконавчого апарату  
Тернопільської районної ради.

З Міжнародним  
днем медичної сестри!

У всі часи зосередженням милосердя були жінки, яких за осо-
бливо чуйне серце, добрі руки та велике терпіння називали сестра-
ми. Медична сестра – це не тільки професія, а й покликання. У 
професійне свято бажаю Вам, шановні 
медсестри, гідної оцінки важкої і необ-
хідної праці, нехай збуваються мрії, 
хай життя Ваше буде заповнене до-
бром і добробутом. Плідної творчої 
роботи, міцного здоров’я, миру та зла-
годи, успіхів у благородній справі  
охорони здоров’я!

З повагою —  
Володимир ЛІСОВСЬКИЙ, 

завідуючий хірургічним відділенням 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання, депутат  
Тернопільської обласної ради. 
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

1 травня ц. р. набув 
чинності Закон України 
“Про державну служ-
бу”. Основні зміни, пе-
редбачені цим законом, 
коментує завідуюча 
юридичним сектором 
апарату Тернопільської 
райдержадміністрації 
Анастасія Господар.

— Закон про “Про держав-
ну службу” передбачає вдо-
сконалення державної служби 
України. Кількість категорій 
держслужбовців скорочується 
з 7 до 3 (А, Б, В), рангів — із 
15 до 9. До категорії “А” (ви-
щий корпус державної служ-
би) належать посади Держав-
ного секретаря Кабінету Міні-
стрів України та його заступ-
ників, державних секретарів 
міністерств; керівників централь-
них органів виконавчої влади, які 
не є членами Кабінету Міністрів 
України, та їх заступників; керівни-
ків апаратів Конституційного Суду 
України, Верховного Суду України, 
вищих спеціалізованих судів та їх 
заступників; голів місцевих дер-
жавних адміністрацій; керівників 
державної служби в інших держав-
них органах, юрисдикція яких по-
ширюється на всю територію Укра-
їни. До категорії “Б” — керівників 
структурних підрозділів секретарі-
ату Кабінету Міністрів України та їх 
заступників; керівників структурних 
підрозділів міністерств, інших цен-
тральних органів виконавчої влади 
та інших державних органів, їх за-
ступників, керівників територіаль-
них органів цих державних органів 
та їх структурних підрозділів, їх за-
ступників; заступників голів місце-
вих державних адміністрацій; ке-
рівників апаратів апеляційних та 
місцевих судів, керівників струк-
турних підрозділів апаратів судів, їх 
заступників; заступників керівників 
державної служби в інших держав-
них органах, юрисдикція яких по-
ширюється на всю територію Укра-

їни. До категорії “В” — інші посади 
державної служби, не віднесені до 
попередніх категорій.

За інформацією Анастасії 
Господар, відповідно до нового 
закону, державні структури 
зобов’язані провести штатний 
розпис працівників з урахуванням 
вимог щодо дотримання співвід-
ношення в державному органі — 
не більше 30% керівного складу. 
Не відносяться до державних 
службовців працівники держав-
них органів, які виконують функції 
з обслуговування службовців. Ра-
ніше переможця в конкурсі на за-
міщення вакантної посади при-
значали на посаду, інших учасни-
ків конкурсу, які набрали необхід-
ну кількість балів, зараховували в 
кадровий резерв. Зараз кадро-
вий резерв не передбачений. 
Згідно з пунктом 3 частини тре-
тьої статті 10 Закону “Про дер-
жавну службу”, державний служ-
бовець категорії “А” не має права 
поєднувати державну службу зі 
статусом депутата місцевої ради. 
Ця норма не поширюється на 
осіб, прийнятих на посаду, коли 
діяло попереднє законодавство 
про державну службу.

Новації у законі  
про державну службу

Завідуюча юридичним сектором 
апарату Тернопільської РДА  

Анастасія Господар.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Часто буває так, що українці 
їдуть на відпочинок за кор-
дон, не помічаючи краси 
рідної землі, не оцінюючи 
належно її історичні 
пам’ятки. Тернопільщина 
багата на визначні місця.  
8 травня у Збаразькому зам-
ку в рамках відзначення 
805-ої річниці з часу засну-
вання Збаража традиційно 
відкрили новий туристичний 
сезон.

Зіпсувати свято не змогла на-
віть злива, яка чергувалася з со-
нячною погодою. Вхід на терито-
рію призамкового парку був віль-
ним, а от щоб зайти в замок, 
доводилося платити. На Дні Зба-
ража відбулися Всеукраїнський 
фестиваль “Козацька слава”, 
“Вареник-fest” та “Капусняк-fest”, 
працювало містечко народних 
ремесел, польова кухня. На яр-
марку продавали вироби ручної 
роботи та різноманітні смаколи-
ки. Збараж здивував туристів не 
лише 6 тисячами вареників та по-
над 200 літрами капусняку, але й 
майстер-класами, лицарськими 
боями,  фольклорно-
етнографічними виставками та 
оригінальними виступами твор-
чих колективів і майстрів сцени. 
В одному з відреставрованих за-
лів Збаразького замку відкрили 
персональну фотовиставку за-
служеного журналіста України, 
тернопільського фотомайстра 
Василя Бурми “Замки та лицарі”. 

В експозиції митця 114 робіт, які 
розкривають історико-
архітектурну спадщину Терно-
пільщини та України. 

З метою продемонструвати 
туристичний потенціал Терно-
пільського краю кожен із 17 ра-
йонів Тернопільщини представив 
свої культурні, туристичні та еко-
номічні здобутки. До складу де-
легації Тернопільського району 
ввійшли голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко, 
голова Тернопільської РДА Олек-
сандр Похилий, перший заступ-
ник голови Тернопільської РДА 
Володимир Осядач, заступник 
голови Тернопільської РДА Ан-
дрій Колісник, начальник відділу 

розвитку інфраструктури Терно-
пільської РДА Роман Торожнюк, 
начальник відділу культури Тер-
нопільської РДА Віктор Наволь-
ський та головний спеціаліст від-
ділу розвитку інфраструктури 
Тернопільської РДА Богдан Ан-
друшків. 

За інформацією начальника 
відділу туризму Тернопільської 
ОДА Назара Яворського, цьогоріч 
на Тернопільщині заплановано 
провести близько 40 туристичних 
фестивалів, які здебільшого від-
буватимуться на територіях зам-
ків та фортець. Загалом у цьому 
році на реконструкцію замків 
Тернопільщини виділено близько 
9 мільйонів гривень.

Подорожі ●

На гостину до Збаража

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської РДА Олександр  
Похилий, перший заступник голови Тернопільської РДА Володимир Осядач, начальник відділу 

культури Тернопільської РДА Віктор Навольський, методист Тернопільського РБК Олена Стадник, 
жительки с. Плотича Тернопільського району Марія Дем’янчук і Яна Плескун у День Збаража.

Збаразький замок — фортифікаційна оборонна споруда XVII ст.

Громадянське суспільство ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

8 травня cтартував новий 
сезон чемпіонату Тернопіль-
ського району з футболу. За 
підсумками минулого сезо-
ну, вищу лігу покинули Ве-
ликі Гаї, Велика Березовиця 
та об’єднана команда Вели-
кої Луки і Мишкович. Їх за-
мінили колективи з Прошо-
ви, Великого Глибочка та 
Острова, які торік увійшли 
до трійки призерів першої 
ліги.

У другій лізі цього року є новач-
ки — команди Драганівки, Наста-
сова, Чистилова і Красівки. Остан-
ня виступатиме під назвою 
Красівка-Дичків-2 і гратиме до-
машні матчі на дичківському стаді-
оні. Для участі в турнірі другу ко-
манду заявили спортсмени з  
Острова. Не вийшли на старт но-
вого чемпіонату футболісти Підго-
роднього та Ігровиці. 

За інформацією голови Терно-
пільської районної федерації  
футболу Сергія Лісового, цьогоріч 
у вищій і першій лігах гратимуть по 
12 команд. Друга ліга складати-
меться з двох груп по 8 команд. 
Вищу лігу покинуть команди, які 
займуть 11 і 12 місця. Їх замінять 
колективи з першої ліги, які за під-
сумками сезону посядуть перші дві 
позиції. “Бронзовий” призер зма-
гатиметься за право грати серед 
найсильніших наступного року з 
командою, яка займе 10 місце у 
вищому дивізіоні. Команди другої 
ліги, які посядуть у своїх групах 
перші сходинки, підвищаться в 
класі. Третю путівку в першу лігу в 
стиковому матчі розіграють колек-
тиви, які займуть другі місця. 

Варто зазначити, що відтепер 

на стадіоні у Великих Гаях можна 
спостерігати за грою не лише міс-
цевих футболістів на районному 
рівні, а й уболівати за ФК “Агрон-
об’єднана територіальна громада” 
на обласному рівні та тернопіль-
ську “Ниву”, яка виступає в чемпіо-
наті Тернопільської області та чем-
піонаті України серед аматорів.

Матчі 1 туру: вища ліга: Шлях-
тинці — Плотича 2:1, Озерна — 
Великі Бірки 1:3, Острів — Біла 
2:5, Грабовець — Прошова 4:2, 
Дичків — Дубівці 1:1, Товстолуг — 
Великий Глибочок 1:5; перша лі-
га: Романівка — Івачів 1:2, Велика 
Лука — Велика Березовиця 3:2, 
Байківці — Залізці 0:7, Малий Хо-
дачків — “Динамо” (Тернопіль) 
0:2, Великі Гаї — Пронятин 2:5, 
Забойки — Кутківці 3:1; друга ліга 
— група А: Драганівка — Чистилів 
2:0, Петриків — Гаї-Шевченківські 
0:2, Лозова — Довжанка 1:1, До-
маморич — Стегниківці 2:6; група 
Б: Білоскірка — Соборне 4:2, Ба-
ворів —  Смиківці 6:2, Мишковичі 
— Острів-2 4:0, Красівка-Дичків-2 
— Настасів +:— (3:0).

У наступному турі зіграють: 
вища ліга — Прошова — Товсто-
луг, Великий Глибочок — Грабо-
вець, Великі Бірки — Шляхтинці, 
Плотича — Озерна, Дубівці — 
Острів, Біла — Дичків; перша ліга 
— Пронятин — Забойки, Кутківці 
— Великі Гаї, Залізці — Малий 
Ходачків, “Динамо” (Тернопіль) 
— Байківці, Велика Березовиця 
— Романівка, Івачів — Велика Лу-
ка; друга ліга: група А — Гаї-
Шевченківські — Драганівка, Чис-
тилів — Петриків, Стегниківці — 
Лозова, Довжанка — Домаморич; 
група Б — Настасів — Білоскірка, 
Соборне — Красівка-Дичків-2, 
Острів-2 — Баворів, Смиківці — 
Мишковичі.

Стартував новий 
футбольний сезон

Футбол ●

За повідомленням депутата 
Тернопільської обласної ради 
від ВО “Батьківщина”, завідую-
чого хірургічним відділенням 
ТРТМО Володимира Лісовсько-
го, 27 квітня ц. р. відбулися 
установчі збори громадських 
організацій Тернопільського ра-
йону, на яких розглянуто питан-
ня “Про створення громадської 
наглядової ради при ТРТМО”. У 
зборах взяли участь: Казимир 
Ярема — голова Тернопільсько-
го районного відділення Всеу-
країнського товариства “Про-
світа” ім. Тараса Шевченка, Ма-
рія Романюк — голова Терно-
пільської районної організації 
“Союзу Українок”, Микола Ду-
рай — голова Тернопільської 
районної громадської організа-
ції “Справедлива Батьківщина”. 
Виступив голова Тернопільсько-
го районного відділення Всеу-
країнського товариства “Про-

світа” Казимир Ярема, який, зо-
крема, зазначив, що пропонує 
створити при ТРТМО громад-
ську наглядову раду в зв’язку з 
ситуацією, що склалася остан-
нім часом навколо Тернопіль-
ського районного територіаль-
ного медичного об’єднання, а 
також з метою реалізації кон-
ституційних прав громадян що-
до їх участі в управлінні держав-
ними справами, в формуванні 
політики і стратегії у сфері охо-
рони здоров’я, забезпечення 
гласності, та прозорості в діяль-
ності закладів охорони здоров’я, 
розв’язанні актуальних проблем 
галузі, сприяння підвищенню 
доступності, якості та ефектив-
ності медичної допомоги. 

За створення громадськості 
наглядової ради при ТРТМО 
проголосували всі учасники 
установчих зборів громадських 
організацій. Протокол установ-

чих зборів направлено голов-
ному лікарю ТРТМО, про ство-
рення громадської наглядової 
ради повідомлено регіональні 
ЗМІ та запрошено всі зацікав-
лені громадські організації взя-
ти участь в роботі наглядової 
ради. Окрім того, вирішено 
розробити проект положення 
громадського консультативно-
дорадчого органу “Громадська 
наглядова рада при ТРТМО” та 
звернутися до сесії районної 
ради затвердити це положен-
ня.

Підставою для створення 
громадської наглядової ради 
при ТРТМО, за  інформацією 
депутата Тернопільської облас-
ної ради Володимира Лісо-
вського, є Конституція України, 
закони України, нормативні ак-
ти Кабінету Міністрів України, 
Міністерства охорони здоров’я 
України, рекомендації ВООЗ.

При ТРТМО створюється 
громадська наглядова рада



Програма телепередачП’ятниця, 13 травня 2016 року

16 травня
Понеділок 

17 травня
вівторок

18 травня
середа

19 травня
Четвер

20 травня
П’ятниця

21 травня
субота

22 травня
неділя

ут 1
14.00 Казки Лiрника Сашка
14.15 Суспiльний унiверситет
15.05 Х/ф “Iз житiя Остапа Вишнi”
16.45, 18.00, 22.50, 23.20 Погода
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Орегонський путiвник
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Свiт
18.30, 21.00 Новини
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки
23.25 Золотий гусак
23.50 На слуху

канал “1+1”
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН: “Телевiзiйна
      Служба Новин”
12.20 “Мiняю жiнку—3”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан
          з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “ЧистоNEWS-2016”
21.00 Т/с “Вiдьма”
22.00 “Грошi”
23.30 “Мiнкульт”
00.00 Трилер “Зелена кофтина”

інтер
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН: “Телевiзiйна 
   Служба Новин”
12.20 “Мiняю жiнку—3”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан
        з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “ЧистоNEWS-2016”
21.00 Т/с “Вiдьма”
22.00 “Грошi”
23.30 “Мiнкульт”
00.00 Трилер “Зелена кофтина”

TV-4
06.00 ПРОФIЛАКТИКА
14.00 Європа у фокусi
14.30 “Про нас”
15.00 Вiкно в Америку
15.20 “Справжня цiна”
15.40, 18.45 Мiська рада iнформує
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
16.10 Дитяча година
17.00 “Екологiчно чисте життя”
17.30 “Гал-клiп”
18.00 Т/с “Панi покоївка”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Єдина країна
20.40 Дiм книги
21.30 “Погляд зблизька”
22.35 Х/ф “Нiчна варта” (2)
00.15 Час-Tайм

ICTV
06.45 Факти тижня з Оксаною Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм
10.10 Без гальм!
10.50 М i Ж
11.10, 13.10 Дивитись усiм!
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20 Х/ф “Шпигунськi iгри”
16.50 Х/ф “Гнiв титанiв”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Документальний фiльм
21.25 Свобода слова з Андрiєм Куликовим
00.10 Х/ф “Злива”

стб
12.00, 18.30 Т/с “Коли ми вдома”
12.25 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”
14.20 “Битва екстрасенсiв”
16.00 “Все буде добре!”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
22.35 “Детектор брехнi—9”
00.00 “Один за всiх”

новий канал
12.00 Т/с “Щасливi разом”
12.45 Т/с “Не родись вродливою”
18.00 Абзац!
19.00 Дешево та сердито
20.15 Ревiзор
23.25 Пристрастi за ревiзором
02.00 Проект Любов

тет
12.00 М/с “Маша i Ведмiдь” (1)
12.35 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
14.10 Любов онлайн
15.15, 19.00 Казки У
16.10, 20.00 Країна У
17.10 Вiталька
21.00 Одного разу в Одесi
22.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.30 “Велети духу i слави. 
          Українська мiсiя”
10.35 “Назбиране”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Степовики”
11.30 “Подорожнi замальовки”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Загубленi у часi”
15.30 “Мамина школа”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Cад. Город. Квiтник”
17.15 Д/Ф “Сiмдесятники. Юрiй Iллєнко”
17.45 “Iноземна для дiтей”
18.30 “Не перший погляд”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “Урок... для батькiв”
20.00 “Легенди Запорiжжя”
20.30 Соцiальна реклама
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктивi ТТБ”
21.30 “Нотатки на глобусi”
21.45 “Вони прославили наш край”
22.30 “Чаc країни”

трк “украЇна”
05.20 Агенти справедливостi
08.30 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Т/с “Не йди”
15.00, 19.00 Подiї
18.00 Т/с “Не зарiкайся”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Забудь i згадай”
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Еволюцiя Борна”

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння”
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка. 
         Незвiдана Європа”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. На краю свiту”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
22.00 Х/ф “У пошуках 
      бурштинової кiмнати”
00.10 “КВН”

“нтн”
05.35 Х/ф “Зворотного шляху немає”
09.25 “Кримiнальнi справи”
10.15, 17.15 Т/с “Детективи” (2)
12.00 Х/ф “Ранкове шосе”
13.40, 14.20 Т/с “CSI: 
         Лас-Вегас-14” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.35 Т/с “Копи-новобранцi” (2)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”
21.30 Т/с “Гаваї 5.0-4” (2)
23.45 Т/с “Елементарно-3” (2)
00.50 Т/с “Ледi-детектив 
     мiс Фрайнi Фiшер” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.25, 08.20, 18.00, 22.55, 23.20 Погода
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30 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
09.15 Пiсенний конкурс 
         Євро бачення—2016. Фiнал
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
14.55 Д/ф “Iсторiя однiєї криївки”
16.25 Подорожнi
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 ДебатиPRO
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.40 Класики свiтової лiтератури
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
      23.15 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок 
         з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь “
09.20 Марiччин кiнозал. Мультфiльм
09.55, 11.00, 12.20 “Мiняю жiнку-3”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан
         з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “ЧистоNEWS-2016”
21.00 Т/с “Вiдьма”
22.00 “На ножах-2”
00.00 Х/ф “Останнi лицарi”

інтер
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
       23.15 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
         з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь “
09.20 Марiччин кiнозал. Мультфiльм
09.55, 11.00, 12.20 “Мiняю жiнку-3”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
         з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “ЧистоNEWS-2016”
21.00 Т/с “Вiдьма”
22.00 “На ножах-2”
00.00 Х/ф “Останнi лицарi”

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
07.35 “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, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Музичнi делiкатеси”
12.40 “Рекламна кухня”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Секретарка”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Межа правди
21.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
22.35 Х/ф “Проект Олександри” (2)

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10, 17.45 Т/с “Володимирська, 15”
11.05, 16.40 Т/с “Небо у вогнi”
12.05, 13.10 Х/ф “Вдруге не посадять”
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому мiстi. 
         Прем’єра програми
16.10 Патруль. Самооборона
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
21.25 Х/ф “Полiцейська академiя”
23.35 Х/ф “Рiддiк в 3D”

стб
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Зiркове життя”
09.10 “Битва екстрасенсiв-14”
11.35 “МастерШеф-3”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.00, 22.45 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”
00.00 “Один за всiх”

новий канал
05.00, 18.00 Абзац!
05.50, 07.10 Kids’ Time
05.55 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”
07.15 Т/с “Друзi”
10.00, 22.00 Київ удень i вночi
11.10 Т/с “Щасливi разом”
16.50, 19.00, 20.00 Вiд пацанки до панянки
23.00 Х/ф “Перевага”. (2)
01.20 Х/ф “Тутанхамон: Прокляття гробницi”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
          черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць” (1)
11.00 Т/с “Вiдьми Iст-Енду” (2)
11.50 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
14.10 Любов онлайн
15.15, 19.00 Казки У
16.10, 20.00 Країна У
17.10 Вiталька
21.00 Одного разу в Одесi
22.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Теорiя зради

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Не перший погляд”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 18.13 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “В об’єктивi ТТБ”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Нотатки на глобусi”
11.45 “Вони прославили наш край”
14.00 “Легенди Запорiжжя”
14.25 “Мальовниче Тернопiлля”
14.30 Д/Ф “Сiмдесятники. Юрiй Iллєнко”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Cад. Город. Квiтник”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Як це?”
17.20 “Зупинись i здивуйся”
17.30 “Мандри Великим Лугом”
17.45 “Iноземна для дiтей”
18.30 “Крiзь призму часу”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.55 Реклама. Анонси
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “Будьте здоровi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Борщiв-тепло Подiлля”
21.30 “Європа очима українця”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00 Агенти справедливостi
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.45 Реальна мiстика
11.45 Т/с “Черговий лiкар”
13.40, 15.30 Х/ф “Коли не вистачає кохання”
16.00 Т/с “Адвокат”
18.00 Т/с “Не зарiкайся”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Забудь i згадай”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину Маямі”

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння”
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка. 
         Незвiдана Європа”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. На краю свiту”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус”

“нтн”
05.25 Х/ф “Вiй” (2)
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.15 Т/с “Детективи” (2)
11.30 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”
13.30, 14.20, 21.30 Т/с “Гаваї 5.0-4” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.25 Т/с “Копи-новобранцi” (2)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”
23.45 Т/с “Елементарно-3” (2)
00.40 Т/с “Ледi-детектив мiс Фрайнi Фiшер” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
          21.00 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.25, 08.20, 15.05, 18.00, 
         22.50, 23.20 Погода
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.40 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
09.10, 18.55 Про головне
09.45 ДебатиPRO
11.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
15.15 Д/ф “Тут є життя”
15.50 Путiвник прочанина
16.00 Д/ф “Крим - наш!”
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.45 Д/ф “Крим. Курорт 
       суворого режиму”
21.30 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 З перших вуст
23.00 Пiдсумки
01.20 Мегалот

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
     16.45, 19.30, 23.15 ТСН: “Телевiзiйна
       Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
         з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30 Марiччин кiнозал. Мультфiльм
09.40, 11.00, 12.20 “Мiняю жiнку-3”
14.05 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.00 Х/ф “Хайтарма”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “Секретнi матерiали-2016”
21.00 Т/с “Вiдьма”
22.00 “Мiняю жiнку-11”
00.00 Х/ф “Орел дев’ятого легiону”

інтер
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
     16.45, 19.30, 23.15 ТСН: “Телевiзiйна
       Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
       з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30 Марiччин кiнозал. Мультфiльм
09.40, 11.00, 12.20 “Мiняю жiнку-3”
14.05 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.00 Х/ф “Хайтарма”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “Секретнi матерiали-2016”
21.00 Т/с “Вiдьма”
22.00 “Мiняю жiнку-11”
00.00 Х/ф “Орел дев’ятого легiону”

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
07.35 Межа правди
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Гал-клiп”
12.35 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
13.00 Концерт камерного оркестру
         Тернопiльської фiлармонiї
14.00 Х/ф “Повiнь шаленої рiки”
16.40 Дитяча програма “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30 В/ф “Крим. Право на мирнi зiбрання”
20.00 “Соло”
21.00 В/ф “Крим. Право на вiросповiдання”
21.30 В/ф “Крим. Право бути українцем”
22.40 Х/ф “Реквiєм за мрiєю” (2)

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10, 17.45 Т/с “Володимирська, 15”
11.15, 16.40 Т/с “Небо у вогнi”
12.15, 13.10 Х/ф “Злива”
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому мiстi. 
        Прем’єра програми
16.10 Патруль. Самооборона
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
21.25 Х/ф “Миротворець”
23.40 Х/ф “Каратель”

стб
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
09.00 “Зiркове життя”
09.55 “Битва екстрасенсiв-14”
12.05 “МастерШеф-3”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”
20.00, 22.45 “МастерШеф. Дiти-5”
23.25 “Один за всiх”

новий канал
05.00, 18.00 Абзац!
05.50, 07.10 Kids’ Time
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”
17.00, 19.00 Хто зверху?
23.00 Х/ф “Гаррi Поттер
        i фiлософський камiнь”
01.55 Х/ф “Парфумер”. (2)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць” (1)
11.00 Т/с “Вiдьми Iст-Енду” (2)
11.50 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
15.55 Х/ф “Фабрика пилу” (1)
17.45 Х/ф “Легенда Пiднебесної” (1)
19.40 Х/ф “Голоднi iгри: У вогнi” (2)
22.10 Х/ф “Хакери” (2)
00.05 Теорiя зради

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Як це?”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 
         18.13 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави.
          Українська мiсiя”
10.35 “Крiзь призму часу”
10.50 “Зупинись i здивуйся”
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 “Мальовниче Тернопiлля”
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”
18.15 “До народних джерел”
18.25 “Зелений Бум”
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”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.45 Реальна мiстика
11.45 Т/с “Черговий лiкар”
13.40, 15.30 Х/ф “Чого хочуть чоловiки”
18.00 Т/с “Не зарiкайся”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Забудь i згадай”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину Маямі”

к1
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
10.40, 01.40 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. На краю свiту”
16.00 “Орел i Решка. Незвiдана Європа”
23.00 Т/с “Доктор Хаус”

“нтн”
05.15 Х/ф “Ранкове шосе”
06.50 Х/ф “Стамбульський транзит”
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.15 Т/с “Детективи” (2)
11.35 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”
13.40, 14.20, 21.30 Т/с “Гаваї 5.0-4” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.35 Т/с “Копи-новобранцi” (2)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”
23.45 Т/с “Елементарно-3” (2)
00.40 Т/с “Ледi-детектив 
          мiс Фрайнi Фiшер” (2)

ут 1
06.00 Свiт православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 09.10, 16.40, 
       20.45, 21.30, 23.15 Погода
06.40 Телемагазин
07.10 Крок до зiрок
07.50 Свiт on line
08.15 Смакота
08.35 Авто перевiрено
09.00 Путiвник прочанина
09.20 Д/ф
10.25 Гра долi
10.55 Мистецькi iсторiї
11.10 Спогади
11.45 Х/ф “Сон”
13.40 Театральнi сезони
14.15 Фольк-music
15.20 Докудрама “I я таки жив!..”
16.50 Дорога до Рiо-2016
17.15 Чоловiчий клуб
17.55 Т/с “Мафiоза”
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
22.40 Iсторiя музики з Бобом Россом
23.00 Паспортний сервiс
23.20 День Янгола

канал “1+1”
06.15 “Однокласники”
07.05 “Українськi сенсацiї”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.40 Марiччин кiнозал. 
         М/ф “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00, 12.10, 13.25 “Свiт навиворiт-6”
14.35 “На ножах-2”
15.50 Х/ф “Кухар на колесах”
17.55 “Сватики”
19.30 “ТСН-тиждень”
21.00 “Голос країни—6”
00.00 “Свiтське життя”

інтер
06.15 “Однокласники”
07.05 “Українськi сенсацiї”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.40 Марiччин кiнозал. 
       М/ф “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00, 12.10, 13.25 “Свiт навиворiт-6”
14.35 “На ножах-2”
15.50 Х/ф “Кухар на колесах”
17.55 “Сватики”
19.30 “ТСН-тиждень”
21.00 “Голос країни—6”
00.00 “Свiтське життя”

TV-4
06.00 Х/ф “Iталiйська казка”
07.30, 15.30, 17.40, 20.45 “Про нас”
07.45, 09.50 Ранковий фiтнес
08.00 Європа у фокусi
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 “Пригоди маленького Мука”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Сiльський календар”
14.30 Межа правди
16.00 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
16.30 “Слiдства. Iнфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.20 “Слiд”
18.00 Нашi вiтання
19.00, 00.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.30 Мiська рада iнформує
19.40 Хiт-парад
21.00 “Гал-клiп”
21.30 Єдина країна
22.10 Х/ф “Кiмната №6” (2)
23.45 Час-тайм

ICTV
06.10 Факти
06.50 М/с “Скубi-Ду”
07.50 Х/ф “Жага золота”
09.35 Зiрка YouTube
10.45 Дивитись усiм!
11.40 Без гальм
12.20 М i Ж
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф “Ейс Вентура. Детектив 
        з розшуку домашнiх тварин”
14.45 Х/ф “Ейс Вентура. Поклик природи”
16.30 Х/ф “Джi Ай Джо. Атака кобри”
18.45 Факти тижня з Оксаною Соколовою
20.25 Х/ф “Джi Ай Джо. Атака кобри-2”
22.40 Х/ф “Захисник”
00.30 Х/ф “Холодне свiтло дня”

стб
06.00 “ВусоЛапоХвiст”
07.00 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.50 “Караоке на майданi”
11.50 “Україна має талант! Дiти”
15.00, 22.50 “Я соромлюсь свого тiла-3”
17.00, 00.15 “Слiдство ведуть екстрасенси”
19.00 “Битва екстрасенсiв”
20.40 “Один за всiх”
21.55 “Детектор брехнi-9”

новий канал
08.10 Х/ф “Iндiана Джонс: 
        У пошуках втраченого ковчега”
10.40 Х/ф “Iндiана Джонс i Храм долi”
13.00 Х/ф “Iндiана Джонс
        i останнiй хрестовий похiд”
15.40 Х/ф “Iндiана Джонс
       i Королiвство кришталевого черепа”
18.00 Х/ф “Гаррi Поттер i кубок вогню”
21.00 Х/ф “Гаррi Поттер
       i напiвкровний Принц”
00.00 Х/ф “Перевертень” (2)

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя” (1)
06.20, 09.40 М/с “Дора-мандрiвниця” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Новi пригоди” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с “Дора i друзi. Пригоди
         в мiстi” (1)
11.35 М/с “Маша i Ведмiдь” (1)
12.30 М/ф “Бембi-2” (1)
13.45 Країна У
23.15 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.30 “Велети духу i слави.
          Українська мiсiя”
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Учнiвський щоденник”
11.30 “Думки вголос”
11.45, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
11.50 “Вона любила яблунь цвiт”
14.00 “Поклик таланту”
15.30 “Кулiнарiя вiд Андрiя”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Театральнi зустрiчi”
18.00 “Назбиране”
18.30 “Не перший погляд”
18.50 “Тиждень. Крок за кроком”
19.00 “Музичний калейдоскоп”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Подорожнi замальовки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Вiдвертi дiалоги”
21.55 “Духовнi скарби України”
22.00 “Загубленi у часi”
22.15 “Галерея образiв”
22.30 “Народнi перлинки 
        з бабусиної скриньки”

трк “украЇна”
07.00 Подiї
07.50 Т/с “Жiнки в коханнi”
11.40 Т/с “Забудь i згадай”
16.40, 20.00 Т/с “Заради тебе”
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
21.20 Х/ф “Клушi”
23.20 Х/ф “Смокiнг по-рязанському”
01.10 Т/с “Не зарiкайся”

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.20 Х/ф “Дикi курочки та життя”
11.45 Х/ф “Космiчнi воїни”
13.25 “Орел i Решка”
18.10 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
19.05 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Як позбутися
        хлопця за 10 днiв”
23.10 “КВН”

“нтн”
05.10 М/ф “Пригоди капiтана Врунгеля”
06.15 Х/ф “Захар Беркут”
08.10 Х/ф “Буднi карного розшуку”
09.50 Т/с “Кат” (2)
13.25 Х/ф “У бiй iдуть лише “старики”
15.00 Концерт “Перемога. Одна на всiх”
17.20 “Легенди карного розшуку” (2)
19.00 Т/с “Охоронець-3” (2)
22.50 Х/ф “Той, що  не залишає слiду” (3)
00.40 Х/ф “Джиперс 
        Крiперс-2” (3)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.25, 08.20, 09.10, 10.50, 
        18.00, 22.50, 23.20 Погода
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30 Телемагазин
06.55, 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, 18.55 Про головне
09.55 Вiкно в Америку
10.25 Дорога до Рiо-2016
11.00 РЕ:ФОРМА
11.30 Вiйна i мир
12.10 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Як це
14.15 Суспiльний унiверситет
15.05 Спогади
15.35 Надвечiр’я. Долi
16.35 Свiтло
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.45 Д/ф “Крим. Курорт суворого режиму”
20.30 Prime time з Мирославою Гонгадзе
21.30 Новини. Спорт
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.15 Переселенцi
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 02.20 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30 Марiччин кiнозал. Мультфiльм
09.40 “Мiняю жiнку-3”
10.55, 12.20 “Мiняю жiнку-4”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
        з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “ЧистоNEWS-2016”
21.00 Т/с “Вiдьма”
22.00, 23.30 “Право на владу-2016”
00.30 Х/ф “Шосте чуття”

інтер
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
23.15, 02.20 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30 Марiччин кiнозал. Мультфiльм
09.40 “Мiняю жiнку-3”
10.55, 12.20 “Мiняю жiнку-4”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
        з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.30 “ЧистоNEWS-2016”
21.00 Т/с “Вiдьма”
22.00, 23.30 “Право на владу-2016”
00.30 Х/ф “Шосте чуття”

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
07.35 “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 Наталя Присiч “Найкращi арiї”
14.00 Х/ф “Мiй хлопець повернувся”
17.30 “Музичнi делiкатеси”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Слiдства. Iнфо”
20.30 Європа у фокусi
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.35 Х/ф “Уiкенд у Бернi” (2)

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10, 17.45 Т/с “Володимирська, 15”
11.15, 16.40 Т/с “Небо у вогнi”
12.15, 13.10 Х/ф “Полiцейська академiя”
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому мiстi. Прем’єра програми
16.10 Патруль. Самооборона
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Х/ф “Полiцейська академiя-2.
        Їхнє перше завдання”
23.15 Х/ф “Миротворець”

стб
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”
11.40 “МастерШеф-3”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.00, 22.45 “Я соромлюсь свого тiла-3”
00.10 “Один за всiх”

новий канал
05.05, 18.00 Абзац!
05.55, 07.10 Kids’ Time
06.00 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”
07.15 Т/с “Друзi”
10.00, 22.00 Київ удень та вночi
11.00 Т/с “Не родись вродливою”
19.00, 20.30 Суперiнтуїцiя
23.00 Х/ф “Гаррi Поттер i в’язень Азкабана”. (2)
01.25 Х/ф “Хлопчик на трьох”. (3)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць” (1)
11.00 Т/с “Вiдьми Iст-Енду” (2)
11.50 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
14.10 Любов онлайн
15.15, 19.00 Казки У
16.10, 20.00 Країна У
17.10 Вiталька
21.00 Одного разу в Одесi
22.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Зелений Бум”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Надiя є”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “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 “Степовики”
17.15 “Храми Подiлля”
17.35 “Cоцiальнi гранi”
18.30 “Акценти тижня”
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “Що робити?”
20.25, 21.50 “Тернопiль сьогоднi”
20.30, 21.55 Соцiальна реклама
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Армiя нескорених”
21.30 “Думки вголос”
21.45 Реклама. Анонси
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00 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
10.45 Реальна мiстика
11.45 Т/с “Черговий лiкар”
13.40, 15.20 Х/ф “Клушi”
16.00 Т/с “Адвокат”
18.00 Т/с “Не зарiкайся”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Забудь i згадай”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину Маямі”

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння”
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка. Незвiдана Європа”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. На краю свiту”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус”

“нтн”
06.05 М/ф “Бегемот та сонце”
06.10 Х/ф “Зiрка шерифа”
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.15 Т/с “Детективи” (2)
11.35 Т/с “Банкiршi”
13.30, 14.20, 21.30 Т/с “Гаваї 5.0-4” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.30 Т/с “Копи-новобранцi” (2)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”
23.45 Т/с “Елементарно—3” (2)
00.40 Т/с “Ледi-детектив мiс Фрайнi Фiшер” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.25, 08.20, 09.10, 18.00,
          22.55, 23.20 Погода
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30 Телемагазин
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 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, 18.55 Про головне
09.55 Чоловiчий клуб. Спорт
11.00 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
11.30 Prime time з Мирославою Гонгадзе
12.00 Вересень
12.25 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.05 Театральнi сезони
15.35 Вiра. Надiя. Любов
16.35 Гра долi
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.45 Д/ф “Крим. Курорт суворого режиму”
20.30 План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
21.30 Новини. Спорт
21.50 Люструвати не можна залишити
22.10 Перша студiя
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
          16.45, 19.30 ТСН:
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30 Марiччин кiнозал. Мультфiльм
09.40, 10.55, 12.20 “Мiняю жiнку-4”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
         з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.20 “Сватики”
22.00 “Свiтське життя”
23.00 “Вечiрнiй Київ”
00.55 Т/с “Торговий центр”

інтер
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
        19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30 Марiччин кiнозал. Мультфiльм
09.40, 10.55, 12.20 “Мiняю жiнку-4”
13.55 “Сiмейнi мелодрами-4”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
        з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.20 “Сватики”
22.00 “Свiтське життя”
23.00 “Вечiрнiй Київ”
00.55 Т/с “Торговий центр”

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
07.35 “Слiдства. Iнфо”
08.00 Європа у фокусi
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Екологiчно чисте життя”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40 “Рекламна кухня”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Чужа слава”
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 “Уiкенд у Бернi-2” (2)

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10, 17.45 Т/с “Володимирська, 15”
11.10, 16.45 Т/с “Небо у вогнi”
12.20, 13.10 Х/ф “Полiцейська академiя-2. 
         Їхнє перше завдання”
12.45, 15.45 Факти. День
14.50 День у великому мiстi. Прем’єра програми
16.10 Патруль. Самооборона
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Дизель-шоу
23.20 Х/ф “Легiонер”

стб
06.10 “Зiркове життя”
08.00 Х/ф “З привiтом, Козаностра”
09.50 Х/ф “Швидка допомога” 
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30, 23.15 Т/с “Коли ми вдома”
19.55, 22.45 “Холостяк-6”
01.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”

новий канал
04.45, 18.00 Абзац!
05.35, 06.55 Kids’ Time
05.40 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”
07.00 Т/с “Друзi”
08.15, 11.00 Серця трьох-3
10.00, 22.00 Київ удень та вночi
18.50 Аферисти в мережах
20.00 Х/ф “Iндiана Джонс: 
         У пошуках втраченого ковчега”
23.00 Суперiнтуїцiя
00.45 Проект Любов

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць” (1)
11.00 Т/с “Вiдьми Iст-Енду” (2)
11.50 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
14.10 Любов онлайн
15.15 Казки У
16.10 Країна У
17.10 Вiталька
18.00 Х/ф “Голоднi iгри: У вогнi” (2)
20.40 Х/ф “Голоднi iгри: 
       Переспiвниця. Частина 1” (2)
23.00 Х/ф “Пластик” (2)
00.50 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Cоцiальнi гранi”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 18.13 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Степовики”
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 Д/Ф “У полонi пристрастi Наталiї Долi”
17.40 “Iсторiя одного експоната”
18.30 “Слiд”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “На часi”
20.30 Соцiальна реклама
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”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.45 Реальна мiстика
11.45 Т/с “Черговий лiкар”
13.40, 15.25 Х/ф “Смокiнг по-рязанському”
16.00 Х/ф “Готель для Попелюшки”
18.00 Т/с “Не зарiкайся”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00, 23.30 Т/с “Забудь i згадай”
23.00 Подiї дня
00.20 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину Маямі”

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння”
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка. Незвiдана Європа”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. На краю свiту”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 “КВН”

“нтн”
05.10 Х/ф “Буднi карного розшуку”
06.40 Х/ф “Захар Беркут”
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.20 Т/с “Детективи” (2)
11.35 Т/с “Банкiршi”
13.30, 14.20, 21.30 Т/с “Гаваї 5.0-4” (2)
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.25 Т/с “Копи-новобранцi” (2)
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”
23.45 Т/с “Елементарно-3” (2)
00.40 Т/с “Ледi-детектив мiс Фрайнi Фiшер” (2)

ут 1
06.00 У просторi буття
06.35, 07.00, 08.00, 23.15 Погода
06.40 Телемагазин
07.10 АгроЕра. Пiдсумки
07.25 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.40 Золотий гусак
09.15 Як це?
09.50 Пiсенний конкурс 
        Євробачення-2016. Фiнал
13.55 Х/ф “П’ять днiв у Римi”
16.20 Худ.фiльм
18.30 Чоловiчий клуб. Спорт
19.40 Дорога до Рiо-2016
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.30 Концерт Онуки
22.20 Переселенцi
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 День Янгола

канал “1+1”
06.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
        Служба Новин”
07.00 “Свiтське життя”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00 Т/с “Вiдьма”
13.25 “Голос країни-6”
16.45 “Вечiрнiй квартал”
18.30 “Розсмiши комiка-7”
20.15 “Українськi сенсацiї”
21.15 “Вечiрнiй квартал-2016”
23.15 Х/ф “Врятувати 
        мiстера Бенкса”
01.30 Т/с “Торговий центр”

інтер
06.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
         Служба Новин”
07.00 “Свiтське життя”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00 Т/с “Вiдьма”
13.25 “Голос країни-6”
16.45 “Вечiрнiй квартал”
18.30 “Розсмiши комiка-7”
20.15 “Українськi сенсацiї”
21.15 “Вечiрнiй квартал-2016”
23.15 Х/ф “Врятувати
        мiстера Бенкса”
01.30 Т/с “Торговий центр”

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
07.35 Х/ф “Iталiйська казка”
09.00 Час-Tайм
09.30 “Євромакс”
10.00 “Слiдства. Інфо”
10.30 Блага звiстка з Р. Реннером
11.30 “Майстер-клас 
         iз Наталкою Фiцич”
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Лос-Анжелесом без карти”
14.30 Мультфiльми
15.00 Х/ф “Пригоди маленького Мука”
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 Вiктор Павлiк. Ювiлейний концерт
22.35 Х/ф “Тихий плач” (2)
00.10 Час-Тайм

ICTV
06.05 М/с “Скубi-Ду”
07.00 Х/ф “Легiонер”
09.00 Lабiринт. Мiстика поруч
10.55 Секретний фронт
11.55 Антизомбi
12.45 Факти. День
13.10 Громадянська оборона
14.10 Iнсайдер
15.10 Х/ф “Ейс Вентура. 
      Детектив з розшуку домашнiх тварин”
16.55 Х/ф “Ейс Вентура. 
        Поклик природи”
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини.
        Пiдсумки з К. Стогнiєм
20.10 Х/ф “Джi Ай Джо. Атака кобри”
22.30 Х/ф “Паркер”

стб
09.00 “Все буде смачно!”
09.55, 21.20, 22.55 Т/с “Коли ми вдома”
13.25 “Холостяк-6”
16.05 “МастерШеф. Дiти-5”
19.00 “Україна має талант! Дiти”
22.25 “Україна має талант! Дiти”. 
         Пiдсумки голосування
00.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”

новий канал
05.05 Х/ф “Сiмейка Аддамс:
         Возз’єднання” (2)
06.55 Дешево i сердито
08.10 Ревiзор
11.20 Пристрастi за ревiзором
14.00 Вiд пацанки до панянки
16.00 Х/ф “Iндiана Джонс i Храм долi”
18.20 Х/ф “Iндiана Джонс
         i останнiй хрестовий похiд”
21.00 Х/ф “Iндiана Джонс 
        i Королiвство кришталевого черепа”
23.20 Х/ф “Синевiр” (2)

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти
          черепашки нiндзя” (1)
06.20, 09.40 М/с “Дора-мандрiвниця” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. 
        Новi пригоди” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с “Дора i друзi. 
         Пригоди в мiстi” (1)
11.35 М/ф “Бембi-2” (1)
12.45 М/с “Маша i Ведмiдь” (1)
13.25 Х/ф “Фабрика пилу” (1)
15.15 Х/ф “Легенда Пiднебесної” (1)
17.10 Х/ф “Захоплюючий час” (2)
19.00 Х/ф “Голоднi iгри: 
        Переспiвниця. Частина 1” (2)
21.20 Х/ф “Пластик” (2)
23.10 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Arte, viva!”
10.30 “Хочу бути...”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Ми українськi”
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 “Клара Лучко. 
         Завоювати життя”
18.00 “Учнiвський щоденник”
18.30 “Вона любила яблунь цвiт”
18.40 “Думки вголос”
18.55 Реклама. Анонси
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.26, 21.26 Погода. Реклама
19.30 “На вiдстанi душi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “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
08.10 Т/с “Черговий лiкар”
10.00 Вiдверто з Машею
           Єфросинiною
11.00, 15.20 Т/с “Забудь i згадай”
16.55 Футбол. Фiнал 
         Кубка України
20.00 Т/с “Жiнки в коханнi”
23.50 Х/ф “Чого хочуть чоловiки”

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.45 М/ф “Пiноккiо 
          та iмператор темряви”
11.15 Х/ф “Дикi курочки та життя”
13.30 Х/ф “Космiчнi воїни”
15.20 “Розсмiши комiка”
17.10, 22.00 “Орел i Решка”
21.00 “Орел i Решка. 
        Шопiнг-2016”
22.50 Х/ф “Я нiколи 
        не буду твоєю”
00.45 М/ф “Ранго”

“нтн”
05.40 Х/ф “Стамбульський 
      транзит”
07.10 Т/с “Запороги”
11.30 “Речовий доказ”
13.50 Т/с “Детективи” (2)
16.30 Т/с “Кулагiн та партнери”
19.00 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Ати-бати, 
         йшли солдати...”
21.10 Х/ф “У бiй iдуть лише
          “старики”
23.00 “Чоловiчий журнал”
23.55 Х/ф “Найманець” (3)
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Такі результати соціального 
опитування, проведеного 
Центром соціальних експер-
тиз Інституту соціології НАН 
України. Соціологами було 
опитано понад 5 тис. власни-
ків земельних наділів в 13 
областях України. Але попри 
всі бажання, такої можли-
вості в українців немає через 
загальноукраїнський мора-
торій. Чи є? І як при цьому 
отримати максимальну виго-
ду від свого паю? 

Згідно з даними соціологічного 
дослідження, 23% опитаних влас-
ників паїв готові продавати прина-
лежну їм землю, якщо мораторій 
буде скасований. Проте бажаючих 
купити землю серед опитаних 
фермерів і керівників сільгосппід-
приємств небагато: лише 17,9%. 
Аграрії розглядають можливість 
придбання землі в розстрочку,  
через позикові кошти, зокрема 
банківські кредити. Але такі фінан-
сові інструменти дуже ризикові, 
тож оренда залишається найбільш 
привабливою для фермера порів-
няно з купівлею. Проте чи готовий 
фермер інвестувати кошти в  
довгострокову родючість ґрунту, 
коли розуміє, що хазяйнуватиме 
на цій ділянці обмежений час?

Як результат, в Україні відзна-
чаються масштабні процеси де-
градації ґрунтів, зокрема через їх 
нераціональне використання, по-
рушення сівозміни тощо. Так, за 
даними Національної академії 
аграрних наук України, під урожай 
агрокультур в останні роки вноси-
лося у середньому в 17 разів  
менше органічних добрив, ніж по-
трібно, що призводить до висна-
ження ґрунтів.  Така ситуація, на 
думку експертів, обумовлена умо-
вами ведення фермерського  
бізнесу в Україні, які сприяють  
орієнтації підприємств на отри-
мання максимальної рентабель-
ності в найкоротші терміни.

“Через те, що багато договорів 
оренди сільськогосподарських зе-
мель в Україні укладаються на не-
тривалий термін (до 7 років), фер-
мери не зацікавлені вкладати ко-
шти в землю і підтримувати її ро-
дючість. Інтерес такого орендаря 
один — максимальна вигода від 
вирощування рентабельних куль-
тур”, — зазначив експерт з зе-
мельного права, член ради асоці-
ації “Земельний союз України” 
Сергій Біленко.

Тобто, орендарю всеодно, що 
буде з землею після нього, адже 
він вже отримав вигоду для себе. 
І після того, як договір закінчився, 

у сільського жителя, який володіє 
цією землею, залишається ділянка 
в жахливому стані, яка не має  
цінності ні для наступного оренда-
ря, ні для власного обробітку. 

Таким чином, єдиний можли-
вий варіант, коли виграє і пайо-
вик, і його земля  — це довгостро-
кова оренда. Проте, як довіритися 
орендарю на тривалий час, коли 
ми майже щодня чуємо про збан-
крутування фермерів, несплату 
або суттєву затримку орендної 
плати чи взагалі фінансову кризу 
всієї країни, коли незрозуміло, що 
буде завтра?

На ринку з’являються компанії, 
здатні запропонувати пайовику 
дійсно унікальні умови. Вони орен-
дують землю на тривалий термін, 
що дозволяє більш ретельно і 
довгостроково планувати свою 
виробничу діяльність, бережливо 
ставитися до стану ґрунту. Строк 
такої оренди складає 49 років.

Важливо, що у цьому випадку 
пайовик також отримує  надзви-
чайну вигоду. В чому саме, ми ді-

зналися у компанії “Агрі Інвест 
Україна”, яка на теренах нашого 
регіону пропонує унікальну послу-
гу: власник земельного паю здає 
свою земельну ділянку на 49 років 
та водночас отримує всю орендну 
плату. 

Сергій Сингаївський, заступ-
ник директора “Агрі Інвест Укра-
їна”: “Ми працюємо майже по 
всій території  України — у 14 
областях. І всюди пропонуємо 
надприбуткові умови для пайо-
виків! Залежно від розміру паю 
та його розташування, ми ви-
плачуємо відповідну суму. Яку 
саме, кожен пайовик може ді-
знатися, лише подзвонивши за 
єдиним всеукраїнським телефо-
ном: 0 (800) 303 099. До того ж, 
ми беремо на себе оформлення 
усіх необхідних документів та 
сплату податків на прибуток. 
Останнє є невід’ємною складо-
вою, бо працюємо ми прозоро, 
відповідно до вимог чинного за-
конодавства, для нас це прин-
ципово. Тож усе просто та 

швидко: подзвонив — почув ба-
жану суму — уклав договір — 
отримав кошти”. 

Цифри виплачених коштів, які 
ми чуємо під час інтерв’ю з дирек-
тором,  справді вражають. Отри-
муючи таку суму коштів, власник 
паю може дозволити собі те, що 
раніше вважав недосяжним.  
Придбати авто, на яке збирали 
вже багато років, а грошей так і не 
вистачає, допомогти дітям чи ону-
кам у придбанні житла чи отри-
манні освіти в хорошому освітньо-
му закладі, зробити повний ре-
монт свого будинку, сплатити 
банківський кредитний борг, який 
вже багато часу не дає спокою. 
Перераховувати можна безкінеч-
но, у кожного свої потреби, про-
блеми, бажання та мрії. І здаєть-
ся,  є усі шанси їх здійснити. А ті 
сім’ї, які володіють кількома  
паями, здавши їх на такий термін, 
отримують справді величезні гро-
ші. 

Відтак компанія “Агрі Інвест 
Україна” співпрацює вже з пайо-
виками Сумської, Хмельницької, 
Винницької, Полтавської, Харків-
ської, Черкаської та багатьох  
інших областей України. Адже 
унікальні умови і прибуток, який 
отримують пайовики, мало кого 
залишає байдужим. А як може 
бути інакше? Отримуєш кошти 
майже як за продаж паю, проте  
на відміну від реального прода-
жу, залишаєшся власником землі 
та за бажанням передаєш його у 
спадок дітям та онукам. 

Кожен четвертий  
володар земельного паю 
готовий його продати

Оголошення ●

Щодня у різних куточках 
України розпочинається 
будівництво нових житло-
вих будинків, торгових, 
адміністративних, вироб-
ничих та складських буді-
вель. Тернопільський  
район не є винятком. 

Орієнтуючись на нові дизай-
нерські тенденції, кожен, хто 
розпочинає будівництво, нама-
гається надати майбутньому 
об’єкту індивідуальності, не ви-
користовуючи перевірених ча-
сом проектних рішень типових 
проектів. Як наслідок, легко-
важність забудовників, необ-
мірковані, поспішні ідеї, втілені 
в будівництво, призводять до 
виникнення непередбачуваних 
ситуацій під час експлуатації 
об’єктів.

Проведеним аналізом стану 

дотримання вимог пожежної, 
техногенної  безпеки, цивіль-
ного захисту, державних норм 
та правил на нововведених  в 
експлуатацію об’єктах виявле-
но ряд типових порушень, які 
допущені під час будівництва:  
недотримання протипожежних 
відстаней між будівлями та спо-
рудами, відсутність або непри-
датність до використання ме-
реж зовнішнього та внутріш-
нього протипожежного водо-
постачання, недостатня кіль-
кість та зменшені розміри ева-
куаційних шляхів і виходів,  
невідокремлення протипожеж-
ними перешкодами дільниць з 
різними характеристиками по-
жежної небезпеки, відсутність 
автоматичних систем протипо-
жежного захисту тощо. Крім 
того, будівельниками, з метою 
економії, застосовуються буді-

вельні матеріали з невизначе-
ними показниками пожежної 
небезпеки. 

Всі вищевикладені фактори 
збільшують ризик виникнення 
пожеж, час їх виявлення,  
сприяють швидкому розповсю-
дженню горіння, пізньому опо-
віщенню та тривалій евакуації 
людей, низькій стійкості буді-
вельних конструкцій до небез-
печних факторів пожежі. В сумі 
ці складові призводять до за-
гибелі та травмування людей 
на пожежах, а також значних 
матеріальних збитків. 

Усунення вказаних пору-
шень, допущених під час будів-
ництва на об’єкті, який експлу-
атується, як правило, потребує 
значних капіталовкладень,  
довготривалого припинення 
експлуатації, а в частині випад-
ків є взагалі неможливим.

Аби запобігти подібним ви-
падкам, зменшити кількість по-
жеж, попередити загибель та 
травмування людей на них, а 
також значні матеріальні втра-
ти, пропонуємо забудовникам 
та громадянам під час проекту-
вання та будівництва звертати-
ся до органів державного на-
гляду у сфері пожежної та  
техногенної безпеки щодо ви-
дачі технічних умов до інженер-
ного забезпечення та розгляду 
проектної документації.

За консультацією звертай-
тесь до Тернопільського РВ 
УДСНС України у Тернопіль-
ській області за тел. (0352) 22 
01 09 або 101.

 
Тернопільський РВ УДСНС 

України  
в Тернопільській області.

Служба 101 ●

Пожежна безпека  
об’єктів будівництва

Зайнятість ●

Фахівці з профорієнтації Тер-
нопільського міськрайонного 
центру зайнятості цьогоріч 
провели виїзні акції з вико-
ристанням спеціально осна-
щеного транспортного засобу 
“Мобільний центр профорієн-
тації” у загальноосвітніх шко-
лах сіл Баворів, Товстолуг, 
Байківці та Великий Глибочок 
Тернопільського району.

Школярів ознайомили зі світом 
професій, правилами вибору  
майбутнього виду трудової діяль-
ності. Ті, хто бажав, пройшли проф-
діагностичне обстеження на вияв-
лення професійно важливих нахи-
лів, здібностей та уподобань. За 
допомогою тестових методик стар-
шокласники визначили типи своєї  
професійної спрямованості. Учні за-
любки виконували профорієнтаційні 
вправи, долучилися до ділових ігор, 
дискутували щодо становлення і 
ролі молодої людини в суспільстві.

Окрім школярів, в акціях взяли 
участь педагоги та батьки старшо-
класників. Працівники центру за-
йнятості надали їм поради щодо 
психологічної підтримки учнів під 
час іспитів, розповіли про те, які 
професії нині користуються попи-
том на ринку праці. Загалом про-
форієнтаційною роботою у навчаль-
них закладах охоплено майже 300 
осіб.

Мобільний  
центр 

профорієнтації  
у сільських 

школах

Як пайовику впевнитися,  
що його не ошукають? Варіант тільки 
один — отримати всі кошти ОДРАЗУ. 

Виявляється, можливо! Є реально 
працюючі програми, коли строк оренди 

складає 49 років, а гроші можна 
отримати одразу після реєстрації 

договору!  

Великогаївська сільська ра-
да оголошує конкурс на замі-
щення вакантних посад: началь-
ника відділу фінансового забез-
печення та бухгалтерського 
обліку-головного бухгалтера; на-
чальника відділу освіти; заступ-
ника начальника відділу освіти; 
спеціаліста І-категорії відділу 
освіти; спеціаліста І категорії з 
кадрової роботи юридичного від-
ділу.

Вимоги до претендентів на 
посади: повна вища освіта відпо-
відного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста, стаж роботи в орга-
нах місцевого самоврядування 
чи на державній службі не менше 
двох років або в інших сферах не 
менше трьох років, володіння 
державною мовою та вміння пра-
цювати на комп’ютері. 

Особам, які бажають взяти 
участь у конкурсі, необхідно по-
дати наступні документи: заяву 
про участь у конкурсі; заповнену 
особову картку (форма П-2 ДС) з 
відповідними додатками; дві фо-
токартки розміром 4х6 см; копію 
паспорту; декларацію про май-
но, доходи, витрати та 
зобов’язання фінансового харак-
теру за минулий рік, копію доку-
мента про освіту, підвищення 
кваліфікації, присвоєння вченого 
звання, присудження наукового 
ступеня (якщо такі є); копію вій-
ськового квитка (для військовос-
лужбовців або військо-
возобов’язаних). 

Документи приймаються вро-
довж 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення про 
проведення конкурсу за адре-
сою: Великогаївська сільська ра-
да, вул. Галицька, 47, с. Великі 
Гаї Тернопільського району Тер-
нопільської області. За додатко-
вою інформацією просимо звер-
татися за тел. (0352) 49-00-98, 
49-02-50, 49-03-72. 

Великогаївський сільський 
голова О. А. КОхМАН.

В е л и к о б е р е з о в и ц ь к а  
селищна рада Тернопіль-
ського району повідомляє, що 
на території селища Велика 
Березовиця рішенням №32 від 
10.05.2016 року затверджено 
тарифи на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів для 
ПП «Катруб» за 1 м куб. з ПДВ: 
для населення та бюджетних 
організацій — 59,40 грн.; для 
інших споживачів — 63,22 грн.
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Районна рада: нові обличчя ● Вітаємо! ●

Вітаємо з днем 
н а р о д ж е н н я  
депутата Терно-
пільської район-
ної ради Ігоря 
Ярославовича 
ХОМКА.

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 — депутатський 
корпус Тернопільської 

районної ради.

Щиро вітаємо з 40-річчям  
депутата Ступківської сільської 
ради Наталію Орестівну  
РОМАНЯК.

Хай ладиться скрізь: на роботі, 

в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле і гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

З повагою — виконавчий 
комітет, депутатський 

корпус, працівники 
Ступківської сільської ради.

Вітаємо з днем народження 
депутата Ігровицької сільської 
ради Ірину Богданівну  
ЛИТВИН.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради.

Колектив Ігровицької  
сільської ради вітає з днем  
народження директора Ігро-
вицької ЗОШ І-ІІ ст. Ігоря  
Володимировича ПЕЛІШКА.

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.

Вітаємо з днем народження 
головного спеціаліста відділу 
звітності та бухгалтерського  
обліку операцій з виконання 
бюджетів Христину Степанівну 
ВОЛОЩУК.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

Вітаємо з днем народження 
невролога ТРТМО Тараса  
Едуардовича ГАБІКА, акушера-
гінеколога Ірину Миколаївну 
РОЗУМ, стоматолога Ігоря  
Ігоровича РЕПЕТІВСЬКОГО, 
медичного реєстратора Віру 
Ярославівну ГЛАДИШ,  
медсестер Станіславу Юріївну 
САРАНЧУК, Наталію Михай-
лівну ПРАВОРСЬКУ, молодших 
медсестер Ларису Степанівну 
ЛАДИКУ, Катерину Михайлів-
ну МАТУШЕВСЬКУ, Ольгу Гри-
горівну ГАРЦУЛУ, Оксану 
Ярославівну КЛЮС, біолога 
Наталію Володимирівну 
ОЛЕКСІЄНКО, оператора 
комп’ютерного набору Зоряну 
Богданівну ГОЛОТУ, молодшу 
медсестру ФП с. Мар’янівка 
Оксану Степанівну ДРАБОВ-
СЬКУ, лікаря загальної практи-
ки сімейної медицини Велико-
березовицької АЗПСМ Віру 
Павлівну ТИС, акушера  
Ступківської АЗПСМ Тетяну  
Володимирівну БОЙЧУК.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов. 

Хай Вас обминають невдачі і грози, 

Хай тільки від радості

                        з’являються сльози, 

Ми Вам надсилаєм ці вдячні слова, 

А Бог хай дарує многії літа! 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
юриста Великоберезовицької  
селищної ради Володимира  
Богдановича ЗІНЕВИЧА, з 45-
річчям землевпорядника селищ-
ної ради Ірину Володимирівну 
ГРИНЧИШИН.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

Щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, виконком.

Колектив територіального  
центру соціального обслуговуван-
ня (надання соціальних послуг) 
Тернопільського району щиро  
вітає з днем народження соціаль-
ного робітника с. Великий Глибо-
чок Галину Миколаївну ЮСЬКІВ, 
соціального робітника с. Ігровиця 
Стефанію Рудиківну МИРЮТУ.

Бажаємо щастя i достатку,

Ясного неба i тепла.

В житті лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіху й терпіння,

У справах — вічного горіння!

Вітаємо з днем народження  
лаборанта, акушера Ступківської 
АЗПСМ Тетяну Володимирівну 
БОЙЧУК.

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 — друзі. 

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає вчителя трудового  
навчання Тараса Романовича 
ВОЙТОВИЧА і його дружину  
Тетяну з народженням сина.

Хай росте здоровим Ваше немовлятко,

Хай його охороняють з неба ангелятка,

Хай Господь зішле дитині добру долю

Від нині і на всі прийдешні дні!

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження 
вчителя фізичного виховання та 
предмету “Захист Вітчизни”  
Віталія Михайловича  
ТЕРЛЕЦЬКОГО.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхалися Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав 

Лише щасливий зорепад!

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Надію Степанівну 
КОСТИК, учителя німецької мови 
Галину Василівну ПРОЦАК.

Нехай щастить Вам у житті

І вдача буде наполеглива, завзята,

Хай в колі друзів і сім’ї

Яскравих днів буде багато.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-
ДНЗ” щиросердечно вітає з днем 
народження вчителя біології та 
хімії Ларису Михайлівну  
СУРКОВУ.

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!

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження водіїв Василя 
Ярославовича ОСАДЧУКА, Юрія 
Степановича МАТУШЕВСЬКО-
ГО, робітника Юрія Михайлови-
ча ШИЛІВСЬКОГО, з 40-річчям 
робітника Михайла Васильовича 
ПОВОРОЗНІКА. 

Хай прекрасним цвітом шлях життя 

                                          рясніє,

Здійснюються завжди заповітні мрії,

Хай палають в серці почуття високі,

Доля подарує повні щастям роки.

Сьогодні гостем ру-
брики “Нові обличчя” 
є депутат Тернопіль-
ської районної ради, 
директор навчально-
виховного комплексу 
“Грабовецька ЗОШ 
І-ІІ ступенів-ДНЗ” 
Ярослав Решетуха.

— Ярославе Дмитро-
вичу, розкажіть, будь 
ласка, про себе.

— Народився я 25 січня 
1952 року у Великих Гаях 
Тернопільського району, де 
сьогодні мешкаю. Мій бать-
ко працював пасічником. 
Маму Мирославу, яка до 
мого народження була лан-
ковою в колгоспі, забрала 
важка хвороба. Після її 
смерті опіку наді мною взя-
ла старша сестра Марія. 

— Де здобували осві-
ту?

— Базову освіту я здобув 
у рідному селі, середню — 
в загальноосвітній школі 
№13 міста Тернополя. Піс-
ля служби в армії навчався 
в Луцькому педагогічному 
інституті імені Лесі Українки на іс-
торичному факультеті. Мій класний 
керівник Ліна Максимівна — люди-
на інтелігентна і небайдужа до долі 
учнів — на виховній годині, розмір-
ковуючи, хто, на її погляд, ким мо-
же стати, сказала: “Ярослав буде 
директором школи”. Так воно й 
сталося. Після закінчення вишу ме-
не направили вчителем історії у 
загальноосвітню школу №1 міста 
Тернополя (сьогодні це Українська 
гімназія імені Івана Франка). Я опи-
нився в середовищі досвідчених 
учителів, допитливих учнів, мудрих 
та інтелігентних батьків. Звідти від-
діл освіти Тернопільської міської 
ради направив мене в Київ на кур-
си молодих директорів. Після цьо-
го я став директором ЗОШ №2 
Тернополя. В той час мені було 29 
років…

— Це для Вас перший досвід 
депутатства?

— Ні, я обирався депутатом 
Тернопільської районної ради 
1998 року. На мою думку, з того 
часу в роботі районної ради звузи-
лися межі протиріч щодо прийнят-
тя рішень, амбіції окремих людей 
поступаються, так би мовити, 
“хлопському розуму” та здоровому 
глузду. Виборчий округ, на якому я 
обирався, охоплював частину Ве-
ликих Гаїв, села Товстолуг і Застін-
ку. В Тернопільській районній раді 
представляю інтереси Великогаїв-
ської об’єднаної територіальної 
громади.

— Як бути тим населеним 
пунктам, які не мають у Терно-
пільській районній раді жодного 
представника?

— В нещодавно затвердженому 
регламенті Тернопільської район-
ної ради з ініціативи Великобірків-
ського селищного голови Романа 
Мацелюха передбачений, так би 
мовити, дорадчий голос кожного 
сільського та селищного голови. 
Це дасть змогу враховувати про-
блеми всіх населених пунктів та 
пропозиції їх голів.

— У 1992-1994 роках голо-
вою Тернопільської районної 
ради був Роман Дмитрович 
Решетуха...

— Я вже звик до цього питання. 
Воно свідчить про належну шану 
до Романа Дмитровича і світлу 
пам’ять про нього. Роман був щи-
рим, відданим патріотом України, 
кваліфікованим математиком і ве-
ликим книголюбом. Він не рідний 
мій брат. Нас єднають зв’язки по 
батьківській лінії — прадід Теодор і 
прабабуся Анна.

— Як освітянин, Ви входите 
до складу постійної депутат-
ської комісії з питань розвитку 
української національної осві-
ти, культури, духовності і засо-
бів масової інформації. На Ваш 
погляд, які проблеми є в освіті 

Тернопільського району і як їх 
вирішити?

— Серед депутатів Тернопіль-
ської районної ради, крім мене, є 
ще освітяни — Олександр Гасілін 
та Андрій Злонкевич, який, що-
правда, працює в іншій комісії. Ми 
всі вболіваємо за районну освіту і 
всіма законними способами під-
тримуємо і будемо підтримувати 
все, що сприяє її стабільності і 
розвитку. Проблеми освіти Терно-
пільського району не більші, ніж 
будь-де в Україні, за винятком фі-
нансових. Для чого людство при-
думало школи? Адже звичайний 
ритуальний танець диких мислив-
ських племен — це вже освітній 
урок, як не вмерти з голоду, впо-
лювати здобич. Завдання освіти 
цивілізованого суспільства — 
сформувати в дитині міцний пласт 
духовності і культури, через ви-
вчення основ наук накласти на 
нього набутий досвід людства і 
таким чином виплекати особис-
тість, яка з душею і розумом при-
скорить розвиток цивілізації. Що-
разу в освіті щось відрізають або 
доточують. Це свідчення непра-
вильних замірів наших потреб та 
можливостей. Освітня галузь має 
бути виважена, передбачувана, 
належно оцінена та підтримана. 
Мені подобається фінська систе-
ма освіти, яка дає 
знання згідно з вимогами часу. 
Сподіваюся, зміни в нашій державі 
будуть тісно пов’язані з реформу-
ванням освіти, від якого чекаю по-
зитивних результатів, беручи до 
уваги, що нинішній міністр освіти і 
науки України Лілія Гриневич 
добре знає середню школу, так би 
мовити, зсередини. Ефективність 
змін залежатиме від економічного, 
соціального розвитку та демогра-
фічного стану громад. Наразі Ве-
ликогаївська сільська рада пра-
цює над стратегічним планом роз-
витку об’єднаної територіальної 
громади, в тому числі освіти. Тому 
говорити про плюси і мінуси ще 
рано.

— Ярославе Дмитровичу, 
розкажіть, будь ласка, як нала-
годжена робота в Грабовецько-
му навчально-виховному комп-
лексі.

— У Грабовецькому НВК добрий 
кадровий потенціал — як за фахо-
вим рівнем, так і за віковим цен-
зом. Наш педагогічний колектив 
створює сприятливий морально-
психологічний клімат в учнівському 
середовищі та трудовому колекти-
ві, забезпечує якісну та злагоджену 
роботу кожної ланки. Крім цього, 
працюємо над вирішенням про-
блеми національно-патріотичного 
виховання підростаючого поколін-
ня, починаючи з дитячого садка. 
Особливої уваги потребує робота 
з батьками. Сьогодні в них різне 

бачення їхньої ролі в на-
вчанні й вихованні дітей, 
знижується громадська 
активність. Реалізовувати 
задумане нам допомага-
ють відділ освіти Терно-
пільської райдержадміні-
страції, Тернопільський 
районний методичний ка-
бінет, адміністрація Вели-
когаївської сільської ради, 
її депутати від сіл Грабо-
вець і Білоскірка, ферме-
ри та підприємці Грабівця, 
зокрема, виконавчий ди-
ректор ПП “Агрон” Юрій 
Березовський, за що їм 
щиро вдячні.

— За роки роботи на 
освітній ниві помітили 
зміни в характері і по-
ведінці учнів?

— Учні завжди зміню-
ються. Вчитель, який цьо-
го не усвідомлює, стає 
для них незрозумілим. 
Сьогодні школярі більш 
розкуті, позбавлені страху 

покарання, бажання вгоди-
ти, сподобатися, відверті в 
думках. Проте багатьом не 
вистачає сталої мотивації 

для навчання, культури міжособис-
тісних стосунків (у тому числі з до-
рослими), сумлінності в праці. 
Причини цього, перш за все, в ро-
динному вихованні, з якого почи-
нається розвиток особистості, в 
нестачі культури. Сучасні діти об-
даровані, цікаві, добрі душею.

— Над якими питаннями  
сьогодні працюєте?

— Декілька днів тому, згідно з 
рішенням сесії Великогаївської 
сільської ради, мене включили до 
складу робочої групи, яка працю-
ватиме над розробленням страте-
гії розвитку Великогаївської 
об’єднаної територіальної грома-
ди. Це потребує чималих зусиль. 
Окрім цього, робота в адміністра-
тивній комісії виконкому Великога-
ївської сільської ради і, звичайно, 
виконання професійних обов’язків 
та обов’язків районного депутата.

— На Вашу думку, чи зможе 
новий уряд на чолі з Володими-
ром Гройсманом принести Укра-
їні очікувані зміни?

— Свого часу у складі робочої 
делегації від управління освіти Тер-
нопільської міської ради я побував 
у Вінниці, де мером тоді був ниніш-
ній прем’єр-міністр України Воло-
димир Гройсман. Ми були приєм-
но вражені підходами і результата-
ми вирішення проблем міста. То-
му, сподіваюся, новий очільник 
уряду зможе виправдати кредит 
довіри українців.

— Як проводите дозвілля? 
Чим захоплюєтеся?

— Якщо маєте на увазі відпочи-
нок, то для мене, здебільшого, від-
починком є зміна форм праці. Пра-
цюю над собою, в саду і на городі. 
Впродовж багатьох років втягнувся 
у вир громадського самоврядуван-
ня. Мої захоплення незмінні — з 
юних літ обожнюю подорожі та 
екскурсії, люблю співати і грати у 
виставах. Навчаючись у школі, піс-
ля вдалого дебюту на обласному 
конкурсі шкільних театральних ко-
лективів отримав запрошення 
навчатись у Харківському театраль-
ному інституті, але батько відра-
див. Коли навчався у виші, об’їздив 
майже всю Волинь у складі Луць-
кого народного театру, співав у 
хорах — учнівському, студентсько-
му та вчительському хоровому ко-
лективі Тернополя “Освітянин”. 
Люблю проводити час у колі сім’ї. 
Моя дружина Євдокія працює 
бібліотекарем. Обожнюю борщ, 
пироги, голубці та млинці, які вона 
готує. Дочка Ірина за фахом педа-
гог, син Ігор — економіст. Безмеж-
но люблю свою родину, яка для 
мене є твердою опорою в житті.

— Дякую за розмову, Яросла-
ве Дмитровичу!

Спілкувався  
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Ярослав Решетуха:  
“Завдання освіти — сформувати 

міцний пласт духовності  
і культури”

Депутат Тернопільської районної ради, 
директор навчально-виховного 

комплексу “Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” 
Ярослав Решетуха.
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Колектив Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Барвінського щиро  
вітає з днем народження вчителя музики Степана Петровича 
 МАТКОВСЬКОГО. 

Бажаємо Вам щастя і достатку,

Ясного неба, сонця і тепла, 

В житті щодень лиш злагоди й порядку, 

Щоб доля Ваша світлою була. 

В роботі — успіху й терпіння, 

У справах — вічного горіння, 

В сім’ї — любові і добра 

На многії та благії літа!

Від щирого серця вітаємо з днем народження депутата Байко-
вецької сільської ради, директора будинку культури с. Байківці 

Мар’яна Васильовича ГАРБУЗА.
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 Байковецької 
сільської ради об’єднаної  

територіальної громади. 

Від щирого серця вітаємо з днем народження 
хормейстера клубу с. Шляхтинці Степана  
Петровича МАТКОВСЬКОГО.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

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

громада
Об’єднана Видання Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

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

№16

Храм Пресвятої 
Євхаристії  

на масиві Русанівка 
в Байківцях.

Вітаємо! ●

Про перспективи розвитку 
галузі культури Байковець-
кої об’єднаної територіаль-
ної громади наша розмова з 
новопризначеним керівни-
ком відділу культури, туриз-
му, молоді та спорту  
Романом Сушком.

— Романе Ігоровичу, знаю, 
Ви досить тривалий час були  
директором Тернопільського 
районного будинку культури. 
Розкажіть, будь ласка, які вра-
ження від нового формату умов 
роботи — в Байковецькій 
об’єднаній територіальній гро-
маді? 

— Формат об’єднаної громади 
— це, свого роду, Тернопільський 
міні-район. Завданням відділу 
культури, туризму, молоді та 
спорту Байковецької сільської 
ради є організація та контроль 
роботи закладів культури, спри-
яння розвитку спорту. В 
об’єднаній громаді є шість таких 
закладів, зокрема, у Байківцях та 
Лозові — будинки культури, ре-
шта — клуби. Також в селах  
об’єднаної громади є бібліотеки-
філії та центральна бібліотека 
Байковецької сільської ради, що 
знаходиться у Лозові. 

— Що, на Вашу думку, зава-
жає культурній сфері розвива-
тися?

— Ці проблеми взаємо-
пов’язані. Передусім, не вистачає 
технічного наповнення сільських 
закладів культури. У багатьох ви-
падках апаратура вже зношена і 
знаходиться в неробочому стані. 
Відповідно, якщо немає належної 
технічної бази, то неможливо по-
вноцінно провести концерт. 

— Як вирішуватимете існую-
чі проблеми? 

— Наразі Байковецька сільська 
рада вже придбала необхідну 
техніку, зараз вона “в дорозі”. 
Тому, кожен заклад культури не-
забаром забезпечимо всім необ-
хідним. Не будуть обділені і біблі-
отеки, для кожної з них придбає-
мо принаймні по одному 
комп’ютеру та підключимо до ме-
режі інтернет.

— Чи є у Вас ідеї для активі-
зації культурної діяльності 
об’єднаної громади?

— Сприятимемо створенню 
нових творчих колективів. У нас є 
висококваліфіковані працівники, 
які зможуть допомогти всім бажа-
ючим  розвивати свої таланти.

— Можливо, плануєте  
відкрити гуртки? 

— Не у всіх є талант до співу 
чи танцю, то чому б не розвивати 
вміння до іншої сфери? Є задум 
створити гурток декоративно-
ужиткового мистецтва, але це 
поки що лише плани.

— Які, все-таки, творчі 
колективи сьогодні є на тери-
торії об’єднаної громади?

— Їх багато, зокрема, три ма-

ють звання народних. У Байківцях 
це — народний аматорський  
ансамбль танцю “ГлоріяБай” (ху-
дожній керівник — Лілія Вельган), 
Шляхтинці славляться народним 
аматорським хором, яким керує 
Степан Матковський, а в Лозові 
працює народний аматорський 
фольклорно-обрядовий колектив 
“Горлиця” (художній керівник — 
Дарія Ткач). Також на території 
громади є гуртки художньої са-
модіяльності, аматорські колек-
тиви. В Байківцях виступає жіно-
чий вокальний ансамбль “Байків-
чанка” (керівник — Павло Баган) 
та дитячий вокальний ансамбль 
“Сонечко” (керівник — Марія Ва-
цик).

— Романе Ігоровичу, поді-
літься, будь ласка, планами на 
найближчу перспективу.

— Першою “ластівкою” відділу 
культури, туризму, молоді та 
спорту Байковецької сільської 
ради буде захід до Дня матері. 
15 травня у будинку культури се-
ла Байківці відбудеться концерт, 
до якого залучимо колективи 
об’єднаної громади. 22 травня, 
також в будинку культури с. Бай-
ківці виступатимуть народний  
артист України Олег Марцинків-
ський та артистка театру і кіно 
Алла Загинайко. Концертну про-
граму буде приурочено до Дня 
Європи. 

— Сьогодні багато говорять 

про розвиток туризму. Чи  
маєте плани у цій сфері?

— Це складне питання. Допоки 
у нас не буде відповідної інфра-
структури, необхідної для функці-
онування туристичної галузі, не 
зможемо запропонувати якісних 
туристичних послуг. Найперше у 
наших планах — максимальний 
збір інформації про культові спо-
руди Байковецької громади. У 
селах є багато історичних 
пам’яток культури нашого наро-
ду. Наразі робимо облік всіх спо-
руд, придорожніх знаків, церков, 
капличок, з’ясовуємо рік побудо-
ви, мету встановлення, визначає-
мо мотиви спорудження саме в 
цих місцях. Маючи історичні дані, 
зможемо представити це в на-
лежному вигляді, адже одна 
справа, коли людина просто по-
бачить споруду, зовсім інша —  
дізнатися історію її виникнення. 

Аби зібрати максимум інфор-
мації, треба оглянути всі визначні 
пам’ятки, упорядкувати відомос-
ті. До кінця цього року з праців-
никами відділу Соломією Зварич 
та Світланою Гаврилюк плануємо 
справитися з поставленим за-
вданням.

— Дякую за розмову,  
Романе Ігоровичу!

 
Розмовляла  

Соломія ТКАЧУК.

Актуальне інтерв’ю  ●

Роман Сушко:  
“Першою “ластівкою”  

буде захід до Дня матері”

Щиро вітаємо з днем народження дорогу Вікторію КІНДЗЕРСЬКУ  
із с. Курники, якій 14 травня виповнюється 4 рочки.  

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!

З любов’ю — мама Ірина, тато Василь, дідусі Володимири, 
бабусі Галина і Марійка, прадідусі Іван і Василь, 

прабабусі Ірина, Ольга, Зеновія, хресний тато Назар із дружиною 
Надією та донечкою Алінкою, хресна мама Мар’яна із чоловіком 

Ігорем, сім’ї Воркун, Демковських і Лупиніс.

Роман Ігорович Сушко народився 30 березня 1980 року в 
Тернополі. У 1995-1999 рр. навчався у Теребовлянському 

вищому училищі культури на відділі хореографії, за спеціальністю: 
керівник-організатор культурно-дозвіллєвої роботи, викладач 
хореографії. У 1999-2004 роках в Київському національному 

університеті культури і мистецтв здобув спеціальності викладача 
фахових дисциплін і артиста балету. З 2004 до 2005 років  

працював викладачем хореографії у Тернопільській комунальній 
експериментальній школі мистецтв. З 2005 до 2016 рр. був 
директором Тернопільського районного будинку культури.  

12 квітня 2016 року призначений на посаду начальника відділу 
культури, туризму, молоді та спорту Байковецької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади. Одружений, з дружиною 
Ольгою виховують синів Юрія (7 років) та Данила (1 рік).
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“Найбільше виховне значення для дитини має те,  
що вона чує від батьків, коли вони її не виховують” 

Фоторепортаж  ● Вітаємо! ●

10 травня 
8 0 - р і ч ч я  
в і д з н а ч и в  
З і н о в і й  
Степанович 
ПАРАЩУК із 
села Байківці. 
Щиро вітаємо 
дорогого іменинника!

А нам не віриться сьогодні,

Що Вам уже — 80.

Хай нових днів ще буде безліч,

Без ліку щастя і пісень,

Прийміть вітання найщиріші

В цей світлий ювілейний день.

Здоров’я, щастя зичим не на рік

На все життя бажаєм його щиро.

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З повагою і любов’ю – 
дружина, сини і дочка з 

сім’ями, свахи.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження директора  
будинку культури с. Байківці 
Мар’яна Васильовича  
ГАРБУЗА.

Життя Вам щедрого, 

як колос в переджнив’я,

Яскравого, як квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала щирі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівка, летять.

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою – колектив  
будинку культури с. Байківці.

З днем народження щиро ві-
таємо технічного працівника  
Байковецької сільської ради  
Миколу Євгеновича МОЗІЛЯ.

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 
Байковецької сільської ради 

об’єднаної територіальної 
громади. 

Колектив Байковецької сіль-
ської ради об’єднаної територі-
альної громади щиросердечно 
вітає з днем народження голов-
ного спеціаліста фінансово-
господарського відділу Байко-
вецької сільської ради Ірину 
Ярославівну СЕНИК. 

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.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження начальника 
військово-облікового столу  
Байковецької сільської ради Віру 
Миколаївну СОСУЛЬСЬКУ.

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!

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради 

об’єднаної територіальної 
громади. 

Робітника з благоустрою клу-
бу с. Дубівці Володимира  
Богдановича УНІЯТА щиро ві-
таємо з днем народження!

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 
Байковецької сільської ради. 

З нагоди дня народження  
надсилаємо щирі вітання  
бібліотекарю бібліотеки-філії  
с. Дубівці Байковецької  
центральної сільської бібліотеки 
Ірині Михайлівні УНІЯТ.

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.

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.  
Фото автора.

З нагоди Дня пам’яті та при-
мирення 8-9 травня у селах 
Байковецької об’єднаної  те-
риторіальної  громади відбу-
лися урочистості. 

Зокрема, 8 травня в селі Бай-
ківці біля церкви Пресвятої Парас-
кеви Сербської парох о. Віталій 
Дзюба відправив поминальну па-
нахиду. До присутніх того дня 
звернувся Байковецький сільський 
голова Анатолій Кулик: «Згадуючи 
складні періоди життя наших од-
носельчан, усіх українців, які від-
давали своє життя заради ниніш-
нього мирного неба, ми повинні 
пам’ятати, що вони завжди будуть 
для нас прикладом того, як треба 
любити Батьківщину: не на словах, 
а на ділі”, – сказав Анатолій Рома-
нович.

Участь в урочистостях взяли 
учні Байковецької ЗОШ І-ІІ ст., які 
під керівництвом заступника ди-
ректора з навчально-виховної ро-
боти, вчителя української мови і 
світової літератури Наталії Рома-
нівни Гущиної виступили із 
патріотично-поетичною програ-
мою. Звучали пісні у виконанні ди-
тячого вокального ансамблю «Со-
нечко» БК с. Байківці (художній 
керівник – Марія Вацик). Душевно 
співала для усіх солістка Ірина Жу-
лицька. Також в цей день школярі 
поклали квіти до символічної мо-
гили вояків Українських Січових 
Стрільців, пам’ятного знаку 365-
річчя с. Байківці, пам’ятного знаку 
воїнам-землякам, які загинули у 
роки Другої світової війни. 

У селі Дубівці 8 травня об 11:00 
годині розпочалася поминальна 
панахида біля пам’ятного знаку 
«Воїнам Великої Вітчизняної ві-
йни». Учні поклали квіти до  
місцевих пам’ятних знаків борцям 
за незалежну Україну в різні часи.

Панахида за воїнами, які цінною 
власного життя відстояли мир, 
свободу і незалежність Батьківщи-
ни, відбулась 8 травня в церкві 
Святого Архистратига Михаїла у  
с. Курники, яку провів отець Ми-
рон Сачик. Місцеві діти під орудою 
бібліотекара та завідуючої клубом  
с. Курники Марії Миц звернулися 
до присутніх віршами про героїзм 
українських захисників. Мистець-
кий колектив «Горлиця» (художній 
керівник – Дарія Ткач) виконали 
пісні «Мамо, не плач», «Моліться 
всі до Бога», «Україно, молюся за 
тебе» і церковний гімн «Боже, ве-
ликий, єдиний». До символічної 
могили «Борцям за незалежність 
України» та могили воїнам Україн-
ської Повстанської Армії покладе-
но квіти. 

Погожий день 9 травня зібрав 
жителів села Стегниківці біля сим-
волічної могили Січових Стрільців, 
де місцевий парох церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці отець Ми-
рослав Худяк відправив панахиду. 
В рамках цього заходу Байковець-
кий сільський голова Анатолій Ку-
лик вручив окремим стегниківча-
нам грошову допомогу. Завідуюча 
клубом села Стегниківці Дарія 
Карман з молоддю села підготува-
ли мистецький захід. До присутніх 
звернулася директор Стегників-
ської ЗОШ І-ІІ ст. Богдана Дми-
трівна Чикало. Діти у вишиванках 
поклали квіти біля пам’ятника по-
леглим під час радянсько-німецької 
війни. «Скільки б не минуло часу, 
будемо завжди пам’ятати та вша-
новувати наших героїв – простих 
людей, які віддали життя за рідну 
землю», – зазначили на завершен-
ня ведучі заходу.

У храмі святої Трійці, що у 
Шляхтинцях, 9 травня отець Ми-
рон Сачик провів панахиду за 
участю місцевої влади, жителів 
сіл Шляхтинці і Гаї Гречинські. 
Опісля відправи присутні виру-
шили до символічної могили 
«Борцям за волю України» та до 
пам’ятного знаку Святого Архи-
стратига Михаїла, де відбулося 
покладання квітів. 

Байковецький сільський голова 

об’єднаної територіаль-
ної громади Анатолій Ку-
лик у ці дні вручив гро-
шову допомогу в розмірі 
п’ятсот гривень репре-
сованим та реабілітова-
ним громадянанам, ді-
тям та потерпілим вна-
слідок аварії на ЧАЕС, 
учасникам ліквідації ава-
рії на ЧАЕС, членам сі-
мей загиблих ветеранів 
війни, членам сімей по-
мерлих ветеранів вій-
ськової служби, членам 
сімей померлих грома-
дян із числа ліквідаторів 
на ЧАЕС, учасникам бо-
йових дій та учасникам 
АТО, інвалідам війни, які  
зареєстровані на терито-
рії Байковецької 
об’єднаної громади.

Більше фото про по-
дію дивіться на офіцій-
ному сайті Байковець-
кої громади (http://
baykovecka.gromada.
org.ua) або на 
Facebook-сторінці 
“ Б а й к о в е ц ь к а 
об’єднана громада”.

День пам’яті та примирення у селах 
Байковецької об’єднаної громади

Заступник Байковецького сільського голови Віктор Пулька,  
виконуючий обов’язки старости сіл Лозова та Курники Володимир Гуль, 

депутат Байковецької сільської ради Василь Саланський  
і молодь села Курники під час урочистостей з нагоди Дня пам’яті  

та примирення у Курниках. 

У День пам’яті та примирення Байковецький сільський голова Анатолій Кулик 
вручив фінансову допомогу від Байковецької сільської ради окремим категоріям осіб, 

які зареєстровані на території Байковецької об’єднаної територіальної громади. 

Урочистості, приурочені Дню пам’яті та примирення, у Стегниківцях відбулися 
біля символічної могили Січових Стрільців, де місцевий парох церкви  

Різдва Пресвятої Богородиці отець Мирослав Худяк відправив поминальну панахиду.
 Участь у заході взяв Байковецький сільський голова Анатолій Кулик.
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“Година роботи навчить більше, ніж день пояснення”

Традиції  ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 
Фото автора.

З молитвою, усмішкою та 
відкритим серцем з року в 
рік святкуємо одну із  
найзнаменитіших подій  
церковного календаря — 
світле Воскресіння Христо-
ве. 1 травня на подвір’ї 
церкви Різдва Пресвятої Бо-
городиці у Стегниківцях Ве-
ликдень зустріли велично.

Біля тутешнього храму було 
людно, адже всі прийшли поди-
витись на театралізоване дійство 

“Воскресіння Христове”, яке при-
сутнім показала тутешня молодь. 
У рамках цього дійства актори 
представили важливість свята, 
тому що через Воскресіння і ми, 
християни, маємо  надію на  
життя вічне.

Недільне дійство “Воскресіння 
Христове” у Стегниківцях — це 
продовження Хресної Дороги, 
яку підготували Ірина Скоробога-
та і Оксана Бутрин з допомогою 
вчителя християнської етики 
Стегниківської ЗОШ І-ІІ ст. Лю-
бові Худяк та завідуючої клубом 
с. Стегниківці Дарії Карман. Під 
час перегляду цього театралізо-

ваного дійства широко відкрива-
лися духовні очі присутніх дітей, 
юнаків, дівчат, старшого поколін-
ня. Загальне враження посилю-
вали єдність дійства, ніжна музи-
ка і урочистий текст акторів.  
Костюми для учасників шила 
Людмила Зварун. Іван та Анато-
лій Ремінник своє вбрання рица-
рів зробили самостійно. 

Після вистави охочі водили  
гаївки. Сонячна погода сприяла 
піднесеному настрою. Заверши-
ли урочистості за солодким сто-
лом, який організували сестриці 
церкви Різдва Пресвятої Богоро-
диці та небайдужі стегниківчани.

Свято Христового Воскресіння 
та гаївки в Стегниківцях

На Великдень, 1 травня, на подвір’ї церкви  
Різдва Пресвятої Богородиці у Стегниківцях водили гаївки.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Новітні земельні латифун-
дисти по-варварськи став-
ляться до української  
землі, вичавлюючи в погоні 
за великими грошима усі 
соки, роками знищують її 
родючий шар. Сіючи регу-
лярно стерньові по стерньо-
вих, “прибуткові” культури 
виснажують грунт. Давно 
вже у практиці перестали 
дотримуватися законів зе-
мельного законодавства 
України. У багатьох сіль-
г о с п п і д п р и є м с т в а х  
відмовилися від агрономів, 
хіміків із захисту рослин. 
Такі, на жаль, випадки є на 
теренах Тернопільської  
області і Тернопільського 
району. Втім, цього разу хо-
чу зупинитися на позитив-
ному факті щодо обробітку 
грунту. 

На байковецькій землі в ТОВ 
“Вікторія” (генеральний директор 
Степан Маціборка) впродовж 
двох десятків літ розпоряджа-
ються понад 2,5 тис. гектарами 
місцевих власників земельних 
часток. Провідною галуззю гос-
подарювання в Байківцях є рос-
линництво, високорентабельне, 
з новітніми технологіями, а голо-
вне — з ефективним збережен-
ням кожної родючої грудочки 
землі, з ретельним дотриманням 
сівозміни, структури посівів зер-
нових і технічних культур. 

— Відмовившись від інтенсив-
ного механічного обробітку, ми 
уникли агрофізичної деградації 
ґрунтів, — констатує генеральний 
директор ТОВ “Вікторія” Степан 
Маціборка. — Залишивши побіч-
ну  продукцію на поверхні, збіль-

шуючи кількість органічних до-
брив — це лише пошук кращих 
форм у землеробстві. Практика 
покаже, у якому напрямку треба 
рухатись далі.

— Традиційний обробіток при-
зводить до деградації грунту, 
ураження рослин бур’янами та 
шкідниками, тому ми — пропа-
гандисти “нульового обробітку” 
грунту, — зазначив директор ТОВ 
“Вікторія” Богдан Заполух. — Для 
цього ми закупили імпортну ґрун-
тообробну і посівну техніку, об-
прискувачі, розпушувачі ґрунту, 
дискові борони, трактори, що 
найменше руйнують верхній 
орний шар. Передусім ретельно 
вирівнюємо посівні площі ози-
мих, ярих, бобових культур, куку-
рудзи, цукрових буряків. Від цу-
крових буряків, на відмінну від 
багатьох сільгосппідприємств 
області, не відмовилися і посіяли 
цьогоріч 270 гектарів. На Терно-
пільщині солодкі гектари цього 
річ зменшилися удвічі. За про-
гнозами, їх посіють лише 17 ти-
сяч гектарів, а на початку 2000-
их вони були засіяні майже на 60 
тисячах гектарах, тоді працювали 
8 цукрових заводів. Вдруге у 
структурі посіву ТОВ “Вікторія” 
буде квасоля — на 100 га, такі 
умови диктує ринок виробництва 
вітчизняної сільгосппродукції. 
Спеціально під нову технологію, 
яка вже прижилася у нашому 
байковецькому агроформуванні, 
придбали сівалку “Семеато” бра-
зильського виробництва. Така 
технологія  передпосівного об-
робітку ґрунту дає економію не 
лише мінеральних добрив, а й 
зменшує холості пробіги. Недо-
статню кількість органічних до-
брив компенсуємо за рахунок 
посівів сидератів під ярі й озимі, 
— поділився досвідом Богдан  
Заполух.

Агробізнес ●

Технологія,  
що рятує грунт

Під час застосування нової високопродуктивної  
техніки на байковецьких полях ТОВ “Вікторія”.

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 
Фото автора.

28 квітня у святково при-
браній залі зібрався пер-
ший клас Стегниківської 
ЗОШ І-ІІ ст. з учителями, 
батьками, рідними і друзя-
ми, аби відзначити тради-
ційне шкільне дійство —  
свято Букваря. 

У цей день першокласники 
прощалися зі своїм першим і 
головним підручником — Буква-
риком. Згодом вони познайом-
ляться з іншими книжками, але 
поради свого шкільного друга 
вони пам’ятатимуть все життя: 
любити рідну землю, цінувати її 
працьовитих людей, берегти 

святині нашого народу — зем-
лю, мову, пісню, хліб, калину. 
Букварик допомагає першо-
класникам відкрити незнане, 
те, як із маленьких зернят-літер 
виростає слово. 

До свята Букваря діти ста-
ранно готувалися. Першоклас-
ники із задоволенням демон-
стрували все, чого навчились 
за перший навчальний рік. Як 
дзвіночки, лунали пісні і вірші 
про Букварик. Учні із захоплен-
ням розпізнавали казкових ге-
роїв, які приносили для них Лі-
тери. Це свято — перша схо-
динка у шкільному житті, яку 
юні школярі подолали разом із 
першою вчителькою Тетяною 
Іванівною Ховрат, яка стала для 
них другою мамою і мудрим на-

ставником. 
Того дня директор Стегників-

ської ЗОШ І-ІІ ст. Богдана Дми-
трівна Чикало вручила подяки 
за успіхи і старанність першо-
класникам Алінці Тимощук, Бог-
данчику Іванчуку, Анастасії 
Рудьковській, Назарчику Маль-
чонкову, Вікторії Пискальній і 
Дмитрику Дубовському. 

Учні першого класу Стегни-
ківської ЗОШ І-ІІ ст. та їх перша 
вчителька Тетяна Іванівна вдяч-
ні всім, хто доклав зусиль для 
проведення свята і хто завітав 
на їхні перші “жнива знань”, які, 
сподіваємося, у майбутньому 
проростуть рясним урожаєм, а 
тепло свята Букварика зали-
шаться у дитячих серцях наза-
вжди.

Країна знань ●

Букварик — друг і помічник
Під час свята Букваря у Стегниківській ЗОШ І-ІІ ст., 28 квітня 2016 року.

Байковецька сільська рада проводить громадське  
обговорення містобудівної документації “Детальний план території 
на земельну ділянку в селі Гаї Гречинські Байковецької сільської 
ради Тернопільського району Тернопільської області в межах  
населеного пункту” (земельна ділянка Хлопась С. Ф.).

  Громадське слухання відбудеться 14.06.2016 року о 15 год. у 
приміщенні Байковецької сільської ради, що знаходиться за адре-
сою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. Січо-
вих Стрільців, 43.   

Байковецький сільський голова А. Р. КУЛИК.

У неділю, 15 травня, о 16.00 год. у бу-
динку культури с. Байківці відбудеться 
урочистий концерт з нагоди Дня матері 
та Міжнародного дня сім’ї “Уклін вам, лю-
бі наші неньки!”. У заході візьмуть участь 
мистецькі колективи з різних куточків 
Байковецької об’єднаної територіальної 
громади. 

Вхід вільний.
 

З повагою — відділ культури,  
туризму, молоді та спорту  

Байковецької сільської ради.

Анонс ●

Запрошуємо на концерт!
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“Люди, будьте взаємно красивими!”

Народознавство ●Толока ●

Історія була предметом, 
який мені та багатьом  
однокласникам, друзям, 
товаришам чомусь давався 
для засвоєння найважче. 
Спочатку ми гадали, що 
вся справа у датах, яких в 
історії дуже багато. Але ж у 
дітей пам’ять дуже чіпка, 
тому причину варто було 
шукати іншу. Потім, у час 
незалежності, ми студіюва-
ли історію України та світу 
в університеті. І наші успіхи 
у вивченні були значно кра-
щі. Річ у тім, що студенти 
посягали історію такою, 
якою вона була насправді, 
а не ту, яку переписали ко-
муністичні вожді в угоду 
своїм божевільним гаслам 
про “всесвітню пролетар-
ську революцію на чолі з 
Леніним”, про те, що “ко-
муністична партія — наш 
рульовий”, “спільність — 
радянський народ”,  
“росіянин — старший брат 
українця” та іншим нісеніт-
ницям, яких, слава Богу, не 
вчать сучасних школярів і 
студентів.

Директор Дубівецької загаль-
ноосвітньої школи у 1972-2005 
рр., вчитель історії та суспіль-
ствознавства, краєзнавець  
Василь Онуфрійович Ханас поді-
лився спогадами про людину, 
яка залишила про себе в селі та 
окрузі добру пам’ять, — Зеновія 
Карповича Попадича (псевдо 
“Мат”, “Карпо”), який народився 
у 1921 році в Дубівцях теперіш-
нього Тернопільського району. 
Зеновій Попадич закінчив Тер-
нопільську гімназію. За фахом 
— учитель. Засновник сільської 
“Просвіти”, а згодом — націона-
лістичного підпілля. Працював 
районовим референтом пропа-
ганди, а потім повітовим пропа-
гандистом. Виконував обов’язки 
окружного субреферента з про-
паганди. 9 червня 1944 року, 
оточений більшовиками у селі 
Іванівка Теребовлянського ра-
йону, загинув від пострілів енка-
ведистів.

Читачам, напевне, цікаві бу-
дуть живі спогади Зеновія По-
падича про перебіг подій у Ду-
бівцях перед приходом Черво-
ної Армії напередодні ІІ світової 
війни. Зберігся унікальний до-
кумент того часу — щоденник 
гімназиста Тернопільської гім-
назії “Рідна школа” Зеновія По-
падича. Він, зокрема, пише:

“…На самім початку вакацій я 
разом з аматорським гуртком 
підготували виставу “Дума з-над 
Дніпра”. Її, однак, не позволили. 
Ми почали підготовляти виставу 
“Від помсти богів”, та її покину-
ли з причини масових арешту-
вань. У нашому селі арештували 
двох. Тому хлопці, може, стере-
глися напасти зі сторони поль-
ських жандармів. Такий стан 
тривав до початку польсько-
німецької війни. Дня 27 серпня 
1939 року відбулася мобілізація 
в нашому селі. Була тоді погідна 
ніч. Ми всі вибігли на дорогу, 
залиту місячним сяйвом. І запи-
тували один в одного: “Кого бе-
руть?” Аж вкінці солтис через 
присяжного повідомив усіх, кого 
беруть. Забрали річників 14 і 15 
(тобто уроджених в 1914 і 1915 
роках) і декілька старших. По-
кликані ще тої самої ночі були 
доставлені до Тернополя. У селі 
постав плач. Мами та родини 
голосили за своїми синами. По-
кликані прощалися з приятеля-
ми, ріднею… Проте всі мобілізо-
вані були веселі. Вони знали, 
що приходить критичний мо-
мент, котрий може нам говори-
ти про завтра. Цілу ніч ніхто не 
спав. Забирали до війська збіж-

жя і т. д. З початком війни не 
стало в селі ні нафти, ні соли, ні 
сірників. Настрій в селі був од-
наковий. Всі як один ненавиділи 
польський режим. Тому про вся-
кі невдачі польської армії скоро 
дізнавались з радія і віталися 
селяни з радістю. І з великою 
прихильністю відносилися всі до 
німців, які розпочали з поляками 
війну…”.

Селяни ненавиділи польський 
режим, який усім “добре в’ївся у 
печінки”. Люди думали, що на 
галицькі землі йде німець, але 
прийшли “перші совіти”, як їх 
потім називали. Зеновій Попа-
дич про ці події пише так: “… 
Десь коло 15 вересня 1939 року 
почали доходити чутки, що поль-
ська армія відступає під удара-
ми німецької армії. І дійсно, в 
село почали надходити авта з 
втікачами. Вгорі  літали німецькі 
літаки. Німецька армія була вже 
під Львовом. Всі тоді важили 
скорого приходу німців. Та не 
так сталося. Ось в неділю 17 ве-
ресня появилися над нашим се-
лом совітські літаки. Вони кида-
ли летючки з відозвою до поль-
ської армії, щоби вона піддала-
ся. Відозву видав Тимошенко — 
вождь українського фронту. 
Вслід за літаками через наше 
село почали іти совітські танки. 
А була їх маса. Танки на насе-
лення зробили велике вражіння, 
бо їх ніхто ще не бачив. Під на-
пором танків повалилися мости 
на ріці, але на другий день міс-
цеві майстри за приказом яко-
гось совітського старшини мос-
ти наладнали. Дерево брали з 
панського лісу. Вслід за танками  
почала тої самої днини (була 
неділя) іти артилерія. Падав 
дощ, проте населення стояло 
надворі і придивлялося до со-
вітської армії. Красноармійці 
(українці і москалі) почали  
розмовляти з населенням. Гово-
рили про устрій в Совітах і про 
те, що вони прийшли визволяти 
нас від лядського ярма. Вони 
також роздавали селянам сірни-
ки та інші речі. Красная Армія 
йшла цілий день. Поляки-втікачі 
спершу думали, що большевики 
йдуть польській армії на поміч. 
Але ж яке було їх здивування, 
коли побачили, що большевики 
їх арештовують. Отже, вони 
йшли проти польської  
армії. Селяни дуже втішилися, 
що скінчилася польська каторга. 
Годі було уявити, якою ненави-
стю палали селяни до польської 
влади. На другий день больше-
вики ввійшли до Тернополя, 
зводячи з поляками бій. Полі-
тичні в’язні (було їх 600), почув-
ши в місті постріли, почали ви-
ломлювати тюремні двері і під 
градом куль тікати домів. Вер-
нулися в наше село також оба 
арештовані — Івахів і Качка. Бу-
ли страшенно виснажені, коли 
йшли селом, то люди на їх ви-
гляд плакали. І не один би ки-
нувся на проклятого ляха, який 
так намучив його односельчани-
на.

Польських полонених боль-
шевики вигнали в поле і доро-
гою повели в Тернопіль. Вночі 
через село переїздила на автах 
совітська піхота. У вівторок 
19 вересня 1939 року було тихо. 
Час від часу загуркотить  
Червоної Армії літак, і знову  
тихо…”.

З того часу, на якому закінчу-
ється уривок з щоденника укра-
їнського повстанця, педагога 
Зеновія Попадича, мало минути 
більше півстоліття, щоб Україна 
стала незалежною, про яку він 
так мріяв, що не пошкодував за 
неї свого молодого життя.

 
Галина ЮРСА.

Перші миті  
війни в Галичині

Із спогадів українського 
повстанця, уродженця села 
Дубівці Зеновія Попадича

У рамках акції “Зробимо Україну чистою” вчителі та технічний персонал Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. прибрали територію школи, а також прилеглі до неї садки. Ідея проведення толоки 

— не просто прибрати територію навчального закладу, а й пропагувати культуру екологічної 
поведінки. Впорядкування квітників, обрізка дерев — та посильна справа, до якої може 

долучитися кожен, щоб довкілля виглядало привабливо і по-весняному затишним. 

Ірина ЮРКО.

Ще один крок у бік прозо-
рості та доступності гро-
мадян до діяльності влади 
зробила Байковецька сіль-
ська рада об’єднаної тери-
торіальної громади — в 
інтернет-просторі став до-
ступний сайт об’єднаної 
громади, який можна пе-
реглянути за посиланням:  
h t t p : / / b a y k o v e c k a .
gromada.org.ua
Наразі цей інформаційний 

ресурс ще наповнюється необ-

хідною інформацією. Однак уже 
скоро мешканці громади змо-
жуть знайти на цьому сайті не-
обхідну інформацію. Тут будуть 
доступні дані, які є традиційни-
ми для офіційних сайтів органів  
місцевого самоврядування. Зо-
крема, щодо структури ради, 
депутатського корпусу, плану 
роботи, документів нормативно-
правового характеру. Крім того, 
стрічка новин буде щоденно 
поповнюватись цікавою та акту-
альною інформацією про 
суспільно-політичне та культур-
не життя об’єднаної територі-

альної громади, у підпорядку-
ванні якої знаходяться 7 насе-
лених пунктів: села Байківці, Гаї 
Гречинські, Дубівці, Курники, 
Лозова, Стегниківці, Шляхтин-
ці. 

Цікаво, що сайт підключено 
до системи електронних пети-
цій, завдяки чому жителі грома-
ди зможуть створювати і під-
тримувати петиції до місцевої 
влади. Такий інноваційний ме-
тод сприятиме участі краян у 
вирішенні місцевих проблем та 
налагодженні результативної 
співпраці з владою громади.

Офіційний сайт Байковецької 
об’єднаної громади — з сервісом 

електронних петицій

On-line ●

Ірина СТАШКІВ, 
педагог-організатор 

Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. ім. 
О. Г. Барвінського.

Шана матері — один з най-
святіших обов’язків людини. 
Вона нас зростила, вихова-
ла, навчила добра, леліяла, 
любила. І як же не віддячити 
їй пошаною, любов’ю, лас-
кою і допомогою? Власне, 
тільки цього на схилі літ і хо-
чуть від нас батьки. Чим біль-
ша наша любов до матері, 
тим правильніше наше жит-
тя.

Ідея вшановування матерів сві-
ту в один особливий день народи-
лась в середині ХХ століття в  
Англії, втім не була зовсім новою, 

адже про це повідомлялось ще  
1644 року: “Кожна неділя в 
середині Великого посту у Ворсіс-
тер — особливий день, коли всі 
діти і внуки зустрічаються з голо-
вою сім’ї і влаштовують святкуван-
ня”. Так з ХVII до XIX століття у 
Великобританії відзначали “Мате-
ринську неділю” або “Мамин 
день”. 

Після Першої світової війни це 
свято почали відзначати у Швеції, 
Норвегії, Данії, Німеччині, Чехос-
ловаччині. Серед української гро-
мади День Матері вперше вла-
штував Союз українок в Канаді у 
1928 році. Наступного року це 
свято відзначалося вже й у Львові. 
Ініціатором урочистостей була ре-
дактор тижневика “Жіноча доля” 
Олена Кисилевська. Відтоді в дру-
гу неділю травня День Матері від-

значали дуже широко. З 1990 року 
завдяки зусиллям громадських 
організацій, зокрема Союзу украї-
нок, які масово писали звернення 
до влади про узаконення свята, як  
державного, свято Матері повер-
нулось в Україну.

8 травня у Шляхтинецькій ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. О. Г. Барвінського від-
булося родинне свято Матері. 
Цього року воно пройшло у не-
звичній для батьків атмосфері. 
Учні власноруч прикрасили зал, 
підготували солодкий стіл, малюн-
ки, а також зробили листівки для 
матерів і бабусь. 

З вітальним словом до матерів 
і бабусь звернулася директор 
школи Катерина Іванівна Левчук. 
Після завершення свята учні вру-
чили квіти присутнім матерям і 
бабусям.

День матері  ●

Все починається з мами
Учасники родинного свята з нагоди Дня матері у Шляхтинецькій ЗОШ І-ІІ ст.  

ім. О. Г. Барвінського, 8 травня 2016 року.
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Оксана ВОЛЯНЮК, 
учитель фізики Буцнівської 

ЗОШ І-ІІІ ст.

Щорічний День вчителя фі-
зики, який відбувся на базі 
НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-
ДНЗ”, без перебільшення 
можна вважати фестивалем 
досягнень фізиків Терно-
пільського району та їх ви-
хованців. 

На гостей свята чекав феєр-
верк цікавої інформації, думок, по-
рад, дослідів, вітань. Звучали вони 
з вуст незмінного ведучого – керу-
ючого справами Тернопільської 
районної ради Богдана Григоро-
вича Ящика, голови  
методоб’єднання Михайла Андрі-
йовича Шемелі, головного астро-
нома Тернопільського району Лю-
бомира Тарасовича Тригубишина, 
вчителів Ярослава Володимирови-
ча Михайленка, Ольги Михайлівни 
Машталяр, Антона Михайловича 
Костика, а ветеран педагогічної 
ниви – 75-річний Микола Микола-
йович Табачук – продемонстрував 
присутнім своєрідний звіт свого 
життєвого шляху, де переплелись 
у єдиній неповторній канві і вчи-
тельська діяльність, і сімейний 
тандем, і робота в партійних орга-
нах і спогади юності. Моряк дале-
кого плавання Микола Табачук по-
бував у багатьох портах Північно 
Льодовитого океану. Мабуть, звід-
ти і пішла пристрасть до моржу-
вання. Сьогодні наш колега по-
вний сил, залюбки долає  
карпатські вершини, жартує, спі-
ває, є справжнім життєлюбом, а 
ще з нагоди кожного свята пише 
вірші. Соковитий тенор Миколи 
Миколайовича особливо піднесе-
но звучав під час відкриття фести-
валю, коли присутні на урочистому 
зібранні виконували гімн вчителів 
фізики.

Ініціативна спільнота
У вітальному слові Богдан Ящик 

наголосив, що спільнота фізиків – 
згуртована, ініціативна, є локомо-
тивом нових починань та чи не 
єдина в районі, яка вміє і плідно 
працювати, і добре відпочивати. 
Успіхи вихованців наших вчителів 
змогли оцінити не лише в районі, 
а й у області, де на науковому  
пікніку демонструвався аналог 
трансформатора Тесли, сконстру-
йованого одинадцятикласником 
Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Павлом Романишиним.

Експериментальні навики учнів 
Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст., прилади, 
сконструйовані гуртківцями Наста-
сівської ЗОШ І-ІІІ ст. під керівни-
цтвом Ярослава Михайленка ми 
мали можливість оцінити і під час 
Фізичних фестин з нагоди 10-річчя 
кабінету фізики Лозівської ЗОШ 
І-ІІІ ст., які відбулися у грудні мину-
лого року. Усі запрошені на цю 
імпрезу – і доктор педагогічних на-
ук Роман Михайлович Горбатюк і 
керівник видавництва “Богдан” 
Богдан Євгенович Будний і завуч 
школи Тетяна Мирославівна Іван-
ко, яка провела екскурс в історію 
створення кабінету, відзначали не-
оціненний вклад у функціонування 
цієї фізичної лабораторії її керів-
ника Михайла Андрійовича Шеме-
лі.

Як господар свята, Михайло  
Андрійович представив гостей, які 
відгукнулися на запрошення орг-
комітету фестивалю. До нас заві-
тали науковці Т. Д. Дідора, В. В. 
Андрієвський, методист фізики 
“ТОКІППО” В. Я. Гайда, координа-
тор проекту “Наукові пікніки” в 
Тернопільській області Христина 
Білінська, методист Тернопіль-
ського РМК Г. Д. Василенко, в.о. 
старости сіл Лозова і Курники Во-
лодимир Гуль та доктор технічних 
наук В. С. Федорейко, який висвіт-
лив проблему енергоощадності, 
яка особливо гостро стоїть перед 
нами сьогодні.

Як не зашкодити 
homo sapiens?

— Техніка і фізика, енергетика, 
людська діяльність і екологія тісно 

пов’язані між собою, — вважає 
професор Валентин Федорейко. 
Лейтмотивом XXI конференції ООН 
з питань клімату, що проходила з 
29 листопада до 12 грудня 2015 
року в Парижі, стало питання “Що 
робити, щоб не зашкодити homo 
sapiens?”. Ми, сучасники, – остан-
нє покоління на Землі, яке може 
поставити це питання та, вивчив-
ши його, діяти. Два роки тому Ва-
лентин Степанович, як експерт в 
галузі енергоощадності, на запит 
ООН вивчав це питання в Україні, 
адже після 2020 року нам дове-
деться перейти на переважне ви-
користання відновлювальних дже-
рел енергії. П’ять років тому Укра-
їна спалювала 76 мільярдів м3 га-
зу – стільки ж, скільки і Німеччина, 
хоч її економіка далеко не співроз-
мірна з нашою. Житель Берліна 
споживає в 5 разів менше енергії, 
ніж киянин. В Європі енергоощад-
ність на першому місці. Польща 
використовує 20% енергії, генеро-
ваної з вторинної сировини, тут не 
газифіковано жодного села. Євро-
пейці зекономили 7-8 % енергії, 
відмовившись від ванн. Китай за-
куповує сміття в Лос-Анджелесі і 
виготовляє чудові речі. “Як не при-
кро усвідомлювати, ми – закон-
сервовані енергетичні вампіри, — 
вважає вчений Валентин Федо-
рейко. — У нас катастрофічні втра-
ти в тепломережах, 25% електро-
енергії втрачаємо на освітленні 
лампами розжарення, 37 мільярдів 
спалили на субсидіях. Україна – 
єдина країна, яка ігнорує навчання 
енергозбереження в школах. Нам 
заборонили створити університет 
з енергозбереження на базі тех-
нічного університету ім. І. Пулюя, а 
просвітницька робота ой як необ-
хідна. Мабуть, тому ми такі бідні, із 
зарплатами в 5-10 разів нижчими, 
ніж у світі, бо не вміємо з розумом 

використовувати багатства, якими 
володіємо, – за безцінь продаємо 
електроенергію за кордон, виру-
буємо ліси та експортуємо в Ту-
реччину, Румунію, зерно продаємо 
в Індію, Пакистан, щедро попо-
внюємо статки газових і нафтових 
олігархів. Потрібен “Енергомай-
дан!”, — підкреслив Валентин Сте-
панович.

Разом з однодумцями доктор 
технічних наук Федорейко за 
останні роки створив кілька енер-
гозберігаючих проектів: термоге-
нератор на біопаливі, біотехноге-
нератор з термомодулем на базі 
“Елемента Пельтьє”, в котлі якого 
горить усе – і пластмаса, і дерево, 
і одяг. Його з успіхом можна ви-
користовувати для потреб армії. 
До речі, цей винахід вчені патенту-
ють та збираються вести на  
міжнародну виставку в польське 
місто Лодзь. А теплогенератором 
з піролізним високотемператур-
ним котлом зацікавились медики 
Тернопільщини – в ньому можна 
було б утилізовувати шини, медич-
ні шприци, поліетилен. Викорис-
тання цих розробок тернопільських 
науковців дадуть змогу отримува-
ти енергію, тепло з місцевої сиро-
вини, витіснять дорогий газ, до-
зволять закуповувати його в зна-
чно менших об’ємах.

Науковий пікнік
Любов до техніки, експеримен-

тів, жадоба відкриттів формується 
не лише на уроках фізики, а й на 
наукових пікніках. “Вперше такий 
захід відбувся на Театральному 
майдані Тернополя у 2013 році. 
Його відвідали 3,5 тисячі людей”, 
– розповіла координатор проекту 
Христина Білінська. Наука об’єднує, 
бо й справді, це свято для всіх – 
від 4-річного малюка до сивочоло-
го професора. І звичайно, одне з 

ключових завдань пікніка – робота 
з активною молоддю, яка може тут 
інтелектуально збагатити себе, 
прагнутиме самовдосконалюва-
тись. Саме для цього в нас ство-
рюється всеукраїнська мережа 
Клубу молодого винахідника. Важ-
ливу роль відіграє і патріотичне 
виховання, адже, розповідаючи 
про видатних українських учених, 
їхній вклад в розвиток світової на-
уки, формуємо почуття гордості за 
свою націю, що дала людству та-
ких геніїв, як Іван Пулюй, Олек-
сандр Смакула, Володимир Вер-
надський, Михайло Кравчук, Сер-
гій Корольов – усіх і не злічити. “З 
кожним роком кількість відвідува-
чів наукових пікніків зростає. Збіль-
шується число наметів, у яких де-
монструють досліди, приїжджають 
гості з різних куточків України, бу-
ла і представник міністерства На-
таля Гриневич. Щороку розширю-
ється мережа і географія наукових 
пікніків, налагоджено зв’язки з од-

нодумцями з Грузії, Польщі”, – 
розповіла пані Христина.

У травні 2015 року в Варшаві 
відбувся ХХІ науковий пікнік, у яко-
му взяли участь і мер столиці 
Польщі, і міністр освіти і науки, 
були там і наші земляки. У Варша-
ві створено науковий центр, на-
званий на честь видатного поль-
ського астронома – творця геліо-
центричної системи світобудови 
Миколая Коперника. Його пред-
ставники приїжджали в Тернопіль, 
читали лекції, проводили досліди 
під час наукового пікніка. Вчителі 
фізики Тернопільського району 
Михайло Шемеля, Любомир Три-
губишин, . В. Михайленко, О. М. 
Гасилін взяли участь в цьому дій-
стві, бо не годиться стояти осто-
ронь такого доброго починання. 
Наука – феєрична, вибухова га-
лузь, і з дітьми треба працювати, 
щоб вони прагнули бути не лише 
глядачами, а й учасниками науко-
вого пікніка. До речі, в Тернополі 
його планують провести 21 травня 
2016 року, і Христина Білінська за-
просила присутніх на фестивалі 
долучитись до цієї корисної і бла-
городної справи. Більше того, на 
нашому святі був продемонстро-
ваний прилад, достойний чільного 
місця у павільйоні Тернопільського 
району під час наукового пікніка. 
Це механічна лампа “Скорпіон”, 
виготовлена гуртківцями Настасів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. під керівни-
цтвом Ярослава Михайленка. Во-
на складається з величезної кіль-
кості деталей, шатунів, короми-
сел, зубчастих передач. За допо-
могою передавальних механізмів 
“Скорпіон” може рухатись по по-
верхні, а мені спало на думку, що 
вона нагадує розташування найя-
скравіших зірок сузір’я Скорпіон 
на небі.

“Гексагональна 
тиранія сніжинки”
Ціла плеяда крихітних білень-

ких зірочок прямує до Землі в со-
нячний морозний день. Це – сні-
жинки, про форму яких я не заду-
мувалась до Дня вчителя фізики. 
Виявляється, що всі вони шести-
кутні. Світлини цих маленьких 
кристаликів льоду, які презентував 
на фестивалі вчитель Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. Любомир Тригу-
бишин вражають своєю доверше-
ністю, неповторністю, красою. Він 
збирав її роками і назвав свою 
презентацію “Гексагональна тира-
нія сніжинки”, бо, мабуть, чиєсь 
прискіпливе лобі дозволяє цій ма-
ленькій красуні бути лише 
6-кутною. Розповів Любомир Та-
расович і про успіхи планетарної 
астрономії 2015 року. Ще зовсім 
недавно Плутон, відкритий в 1930 
році, ми вважали найвіддалені-
шою планетою Сонячної системи. 
Назви його супутників взяті з міфів 
про підземне царство. Посудіть 
самі: Харон – відкритий у 1978 ро-
ці; Нікс та Гідра – виявлені у 2005 
році; Кербер відомий з 2011 року; 
Стікс знайшли у 2012 році. Сьо-
годні Плутон називають карлико-
вою планетою, і щоб краще дослі-
дити її, у 2006 році було направле-
но місію “Нові горизонти”. Цікаво, 
що модуль, який летів до цього 
небесного тіла, не мав сонячних 
батарей, а черпав енергію за ра-
хунок ядерних реакцій. У 2015 ро-
ці справдились надії вчених – місія 
наблизилась до Плутона. На Зем-
лю було передано фотографії, на 
яких видно поверхню планети. 
Там є гори, один з утворів кори 
назвали Серцем Плутона, а в інф-
рачервоній ділянці спектра зафік-
сували атмосферу карлика. Вчені 
припускають, що на цій планеті 
можлива і вулканічна діяльність, а 
інформація, зібрана місією “Нові 
горизонти”, надходитиме до Землі 
ще кілька років. Тому в  
найближчому майбутньому ми 
зможемо дізнатися ще дуже бага-
то цікавого про Плутон. На іншу 
карликову планету Церера, що 
знаходиться в поясі астероїдів між 
орбітами Марса та Юпітера, було 
відправлено місію “Dawn”, що в 
перекладі на українську мову 
означає “Світанок”. Відкрив це не-
бесне тіло Джузеппе Піацці у 1801 
році. На світлинах Церери дуже 
чітко видно дві яскраві цятки – ви-
киди вулканічного льоду. Створе-
но топографічну мапу цієї малої 
планети. Тут можна побачити кра-
тер Купало, названий на честь 
слов’янського божества. Є тут і 
один з найвищих утворів на тілах 
Сонячної системи – вулканічне 
плато заввишки 26 кілометрів.

Відомий український астроном 
Іван Антонович Климишин в День 
фестивалю педагогічних досяг-
нень вчителів фізики передав ві-
тання учасникам свята та висло-
вив сподівання, що наші троїсті 
музики разом з колегами фізика-
ми завітають влітку на його хутір 
“Білий птах”. Зараз Іван Антоно-
вич працює над підручником 
астрономії для студентів вузів, в 
якому буде з’ясовано суть бага-
тьох парадоксальних явищ в кос-
мосі, а парадокси у фізиці, як от 
кіт Шредінгера, гідростатичний, 
тощо, розповів Антон Михайлович 
Костик – учитель Баворівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Не оминули увагою в цей свят-
ковий день і навчально-методичний 
супровід вчителя фізики у 7 класі 
та інноваційні форми роботи з пе-
дагогами, а під час брейк-кави 
вшанували колег-ювілярів. Цього-
річ це Наталя Олійник з Лучків-
ської ЗОШ І-ІІ ст., директор Пе-
триківської школи Василь Коваль-
чук, Ярослав Гевко зі Скоморохів-
ської дев’ятирічки та Микола  
Табачук із Домаморицької ЗОШ 
І-ІІ ст. Поряд зі скромними дарун-
ками від вчительської громади 
вони отримали і букети запашних 
квітів, презентовані головою 
профспілки Ігорем Ракочим. За-
ключним акордом фестивалю став 
круглий стіл.

Чи буде “Енергомайдан”?

Голова методоб’єднання вчителів фізики Тернопільського 
району Михайло Шемеля під час Дня вчителя фізики, який 

відбувся на базі НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”.

Із 75-річчям ветерана педагогічної праці Миколу Табачука (другий зліва) під час Дня вчителя 
фізики у Лозівській ЗОШ І-ІІІ ст. привітали (зліва направо) голова Тернопільської районної 

профспілки освітян Ігор Ракочий, вчитель фізики Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ольга Машталяр, 
керуючий справами Тернопільської районної ради Богдан Ящик. 
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У книзі Олександра Дюма 
“Три мушкетери” про Кон-
станцію Бонасьє – довіре-
ну особу королеви Фран-
ції, говориться, що це жін-
ка, яка знає усі таємниці 
Лувра. Трохи змінивши 
імена, обставини та час, 
це саме можна сказати і 
про завідуючу жіночою 
консультацією Тернопіль-
ського районного терито-
ріального медичного 
об’єднання (ТРТМО) Люд-
милу Припхан. Ця жінка 
дійсно знає те, про що не 
відають навіть найрідніші 
її пацієнток. Але це лікар-
ська таємниця. Сьогодні ж 
ми з Людмилою Михайлів-
ною побесідуємо про те, 
що дозволено і треба зна-
ти усім жінкам, дівчатам і 
не тільки їм. 

— Людмило Михайлівно,  
організм кожної жінки – осо-
бливий, неповторний. У кож-
ної з них по-своєму склада-
ється особисте життя, її ті-
шить материнство або вона 
позбавлена його радощів, у 
неї є або немає коханого чо-
ловіка. У кожної жінки свій 
погляд на культуру сексуаль-
них взаємин. І як наслідок – 
її життя складається якнай-
краще або має інколи пла-
чевний фінал. Ви цьому сві-
док. Чи має можливість кож-
на жінка у нашому регіоні 
отримати якісну консульта-
цію щодо тем, які я зачепи-
ла?

— Жінка – найунікальніше 
явище на планеті. Якби вона та 
ті, що поряд з нею, це усвідом-
лювали, плачевних фіналів, як 
ви висловились, було б менше 
або не було взагалі. Але про це 
згодом. У Тернопільському ра-
йоні 55 сіл. Майже у кожному з 
них є фельдшерсько-
акушерський пункт, куди жінка 
чи дівчинка може звернутися за 
консультацією, бути оглянутою 
акушеркою. Крім того, діє 6 ам-
булаторій, 1 дільнична лікарня, 
поліклініка із стаціонаром у 
Тернополі, стаціонарне відді-
лення у Великому Глибочку та 
Великих Бірках. Так що можна 
звертатися до спеціалістів у 
своєму селі чи приїжджати, як-
що це потрібно, на консульта-
цію, обстеження та лікування 
до обласного центру. У ТРТМО 
у жіночій консультації працю-
ють 5 лікарів-гінекологів, кожен 
з яких має під опікою 10-15 сіл. 
Звичайно, роботи багато. Але 
ми приймаємо усіх. Не відмов-
ляємо нікому.

— У Тернопільському райо-
ні утворились дві об’єднані 
територіальні громади із цен-
трами у Байківцях та Вели-
ких Гаях. Чи це якось вплину-
ло на порядок надання ме-
дичних послуг?

— Знаю, та й усім про це ві-
домо, що Байковецька 
об’єднана територіальна гро-
мада уклала договір на медич-
не обслуговування з Тернопіль-
ською міською лікарнею №2. 
Про це писали чи не всі ЗМІ 
міста й області. Проте ми не 
отримували якихось наказів по 
ТРТМО чи з обласних структур 
про те, щоб не обслуговувати 
це населення. Люди, які звикли 
лікуватися чи ставати на облік 
як вагітні у місті, йдуть до міс-
та. Тих, які хочуть лікуватися у 
ТРТМО, приймаємо без обме-
жень. У нас на обліку чимало 
вагітних жінок з Байковецької 
об’єднаної територіальної гро-
мади, які приходять на кон-
сультацію, лікуються. Повто-

рюсь: не відмовляємо нікому. 
— Вагітність – особливий 

стан кожної жінки. Чи збіль-
шується у нас кількість укра-
їнських громадян?

— Вагітність – не хвороба. 
Тому хочеться, щоб кожна жін-
ка, а особливо її чоловік, бать-
ки та родина сприймали це як 
велику радість, дар Господній. 
Оточили вагітну особливою 
увагою, любов’ю. І сама жінка 
повинна поводитись гідно. Не 
капризувати, достатньо працю-
вати, якщо дозволяє стан 
здоров’я, читати, культурно 
розвиватися, ходити до церк-
ви, на концерти, в кіно, бувати 
на свіжому повітрі. Адже попе-
реду у неї відповідальний час 
– пологи та вигодовування здо-
рової дитини. Коли чоловік з 
жінкою зачинають дитину, вони 
повинні усвідомлювати спільну 
відповідальність за її майбутнє. 
Не можу сказати, що життя під-
носить якісь сюрпризи щодо 
кількості вагітних. Майже що-
року це та сама цифра – 800-
1000 жінок у Тернопільському 
районі стають матерями. Біль-
шість жінок народжують діток, 
як у нас прийнято говорити, за 
планом. Випадковостей все 
менше, адже нині багато людей 
задумується, чи зможе, наро-
дивши, гідно виховати дитя, 
дати йому матеріальне забез-
печення, відповідну освіту. 

— То, напевно, і перери-
вань вагітностей багато, як-
що сталось щось “не за пла-
ном”?

— От якраз абортів у нас 
майже немає. Минулого року 
7 жінок у Тернопільському ра-
йоні прийняли рішення пере-
рвати вагітність. Дехто з них 
зробив це тому, що плід був 
завмерлий або діагностувались 
аномалії у його розвитку. До 
речі, кількість завмерлих плодів 
збільшилась. Ми не маємо і не 

можемо мати повної статисти-
ки щодо цього явища, проте 
після 12 тижнів, якщо жінка бу-
ла на обліку, діагностуємо та-
ких випадків все більше.

— Чому медичні послуги 
для вагітних жінок у нас ста-
ли платними, чого до 2000-
2010-го року у районі, як ме-
ні відомо, не було? 

— Платними стали лише ана-
лізи на вроджені вади плода. 
Якщо б держава фінансувала 
надзвичайно дорогі реактиви 
на проведення цих досліджень, 
жодна вагітна жінка за них не 
платила б. Безкоштовними для 
вагітних жінок залишились УЗД, 
загальні аналізи крові та сечі, 
аналіз крові на цукор. Аналізи 
сечі від вагітних збирають по 
дільницях, щоб жінка не витра-
чала час на поїздки до Терно-
поля. Безкоштовно проводять-
ся аналізи на венеричні хворо-
би та СНІД. Кожна вагітна жінка 
проходить безкоштовно обсте-
ження в інших спеціалістів. Як-
що є якісь патології – відхилен-
ня від норми у розвитку плода 
чи самої вагітної, направляємо 
пацієнток в обласну лікарню чи 
жіноче відділення у Великих 
Бірках або обласний перина-
тальний центр матері та дитини 
(після 20 тижнів вагітності).

— Чи багато патологій і з 
чим це пов’язуєте?

— Здоров’я людей загалом в 
Україні погіршилось. Це 
пов’язують, перш за все, з ава-
рією на Чорнобильській АЕС – 
техногенною катастрофою, яка 
вплинула не лише на Україну. 
Це глобальна трагедія. Люди, 
особливо у великих містах, ди-
хають забрудненим повітрям, 
п’ють неякісну воду, вживають 
штучну їжу. Це не може не по-
значитись на здоров’ї. Про ньо-
го треба особливо дбати. Ми з 
цього приводу завжди спілкує-
мося з нашими пацієнтами на 

місцях, коли вони до нас звер-
таються. Виїжджаємо у школи, 
на підприємства, організації, 
читаємо лекції. Важливо, щоб 
люди до цього прислухалися і 
виконували, а не впадали в апа-
тію, мовляв, все йде до кінця, 
від людини мало що або нічого 
не залежить. Якраз від людини, 
знань, які вона мусить отримати 
про ситуацію в екології, сус-
пільстві, особливостей свого 
організму, залежить багато. Ві-
зьмімо за приклад Японію. Зда-
валось би, нація після таких ви-
пробувань має відійти у небут-
тя. Але людина перемогла мон-
стра, якого сама ж створила, 
зуміла відбудувати високороз-
винену державу здорових і дов-
го живучих людей. А щодо на-
ших пацієнток, то ми їх 
зобов’язуємо стати на облік на 
10-12 тижні вагітності. Завжди 
запитують, чому не пізніше? За-
вжди відповідаємо, що хоча б 
для того, щоб не пропустити 
вроджених вад у розвитку пло-
да. Для цього якраз і признача-
ється УЗД, а не для визначення 
статі майбутньої дитини, як ще 
до цих пір вважає дехто з жінок. 
Хоча і про це нам приємно по-
відомляти, якщо жінки цього ба-
жають. Бути на обліку у лікаря 
важливо для майбутньої мами. 
Адже є можливість слідкувати 
за її станом, підліковувати, як-
що це потрібно. Зараз ми діа-
гностуємо хвороби серця, ни-
рок, травної системи у вагітних. 
Тому жінка повинна у такий від-
повідальний для неї час бути під 
особливим наглядом.

— Нині преса, особливо Ін-
тернет, заохочують так звані 
домашні пологи.

— І у нас в районі минулого 
року було два таких випадки. З 
цього приводу можу лише зау-
важити, що люди, напевне, за-
були, що живуть у ХХІ столітті, 
а не в епоху середньовіччя, чи 
й раніше. Які можуть бути до-
машні пологи, якщо у нас вели-
ка мережа медичних закладів 
та кваліфіковані лікарі? Не ля-
каючи нікого, скажу загально-
відому істину: пологи – процес 
непередбачуваний. Бувають 
випадки, коли жінка, яка важко 
виношувала, була хворою, на-
роджує легко, без проблем. 
Трапляються в останню мить 
ускладнення, наприклад, мат-
кова кровотеча. Скільки в тій 
людині крові? Чи зможе так 
звана домашня повитуха зупи-
нити кров, чи встигнуть приїха-
ти лікарі? Тому ми за пологи 
під пильним наглядом лікарів, 
який можливий лише в умовах 
стаціонару. Тим більше, зараз 
дозволяють пологи в присут-
ності чоловіка, інших членів 
сім’ї. Дехто хоче народжувати у 
воді. Народжуйте на здоров’я, 
але лише в лікарні під нагля-
дом. Якщо коротко, то кажу 
своє категоричне “НІ!” пологам 
вдома.

— Лікарська статистика 
каже, що сексуальний досвід 
наші дівчатка все частіше 
здобувають у надто юному 
віці. Це наслідок акселерації 
– раннього фізичного 
розвитку?

— На мою думку, це, швид-
ше, через брак культури у цій 
сфері. Зараз ніхто ні від кого 
нічого не приховує. Потрібну 
інформацію про стосунки ста-
тей підлітки отримують в Інтер-
неті, де все відкрито. Надивив-
шись про своїх однолітків, вони 
вирішують спробувати і собі 
пожити таким життям, яке на 
картинці виглядає дуже прива-
бливо. Але насправді все обер-
тається в інший бік, набагато 
гірший, ніж рекламують. Адже 
за все у цьому житті треба пла-
тити (я не про гроші), за будь-
які вчинки, навіть безневинні на 

перший погляд, настає відпо-
відальність. Не все в житті мож-
на продумати заздалегідь, але, 
починаючи сексуальне життя, 
треба знати, що це дуже відпо-
відальний момент у житті кож-
ної людини. Дівчинка може за-
вагітніти в юному, навіть дитя-
чому віці. Чи зможе вона вино-
сити і народити здорову дити-
ну? Якщо зможе, хто буде дитя 
годувати, виховувати, якщо 
батькові та матері по 14-15 чи 
навіть менше років? Аборт у 
цьому випадку – не вихід. Адже 
майже завжди переривання 
першої вагітності, навіть у ста-
ціонарі, веде до безпліддя. По-
думайте, особливо дівчатка, і 
над тим, що ранні статеві сто-
сунки – це інфікування вірусни-
ми інфекціями (генітальний 
герпес), грибкові захворюван-
ня, хламідіоз, що призводить у 
майбутньому до безпліддя. Як-
би юна особа жила з одним 
чоловіком, з яким планує май-
бутнє життя, це ще півбіди. Але 
коли змінюють сексуальних 
партнерів, змінюється і флора, 
яка в людей різна. Це недобре 
для здоров’я. Дівчатка наївно 
думають, що коли тебе чоловік 
домагається, то дуже любить. 
Кохану, запам’ятайте, милі ді-
вчатка, ніколи не домагаються, 
її шанують, бережуть, поважа-
ють. Відомо, що більшість чо-
ловіків (або майже всі) не з 
любові вступають у сексуальні 
взаємини, а щоб пригасити 
свої бажання. Задумайтесь: хо-
чете бути коханими чи коханка-
ми? Запам’ятайте: від ранніх 
статевих стосунків страждають 
у першу чергу дівчата, тому і 
ви, і ваш партнер, якщо він дій-
сно вас поважає і планує 
пов’язати  свою долю з вами, 
нехай спершу буде для вас ві-
рним другом, а не коханцем. 
Усвідомлюю, як нині молодь 
реагує на подібні застережен-
ня, вважаючи їх старомодними. 
Але потім, після душевних опі-
ків, які наносить життя, кожен 
скаже: “Мама, лікар, чи добра 
подруга права була, коли за-
стерігала мене від необдума-
них вчинків…”. Тож, дівчатка, 
бережіть цноту для коханого. 
Це не старомодно. Статеві сто-
сунки – це вияв культури або 
безкультур’я. Будьте у всьому 
шляхетними, у цій сфері осо-
бливо. 

— На цю тему можна гово-
рити дуже багато. Завжди з 
цього приводу пригадую 
фільм “Жорстокий романс”, 
де героїня майже з-під вінця 
втекла до чоловіка, який ні-
коли її не кохав, щиро відпо-
віла на його пристрасть і за-
гинула. Пригадується Анна 
Кареніна Льва Толстого та 
Шевченкова Катерина. І 
останнє запитання. Жінка – 
це не лише вагітна чи дівчин-
ка, яка лише починає жити. З 
якими проблемами стика-
ються Ваші пацієнтки у більш 
зрілому віці?

— Після 40 років і трохи піз-
ніше жінки закінчують викону-
вати свою дітородну функцію, 
але залишаються тими, якими 
їх створила природа. Консуль-
тацій та лікування потребують 
пацієнтки в період клімаксу – 
перебудови жіночого організ-
му. Тому заохочую жінок у віці 
після 40-45 років не забувати 
дорогу до жіночої консультації, 
хоча раз у рік обстежуватись у 
лікаря-гінеколога. Адже у цей 
період дуже поширені диспла-
зії, фіброміоми, маткові кісти 
та кістоми яйників. А ще пере-
дракові та ракові захворювання 
жіночих статевих органів та 
мастопатія молочної залози. 
Тому жінка має сама оглядати 
свої молочні залози, про всі 
підозри — це можуть бути вуз-
лики та інші утворення — пові-
домляти лікаря. Обстеження на 
мамографі, який є у ТРТМО, 
сприяє ранньому виявленню 
пухлин та ефективному лікуван-
ню без видалення молочної за-
лози. Не забувайте і про флюо-
рографічне обстеження. Сло-
вом, дбайте про своє здоров’я, 
адже краще від вас цього не 
зробить ніхто.

Людмила Припхан:  
“Жінка — найунікальніша  

істота на землі…”

До лікаря-гінеколога, завідуючої жіночою консультацією 
ТРТМО Людмили Михайлівни Припхан приходять жінки, 

які у неї обстежувалися, лікувались, перебували 
на обліку як вагітні, а ще приносять на огляд своїх здорових 

немовлят, яким вона допомогла з’явитися на світ. 
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ПРОДАМ
* 2-кімнатну квартиру за-

гальною площею 42 кв. м.,  
район Старого парку, м. Терно-
піль (власник). Тел. (067) 354-
35-12.

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

* насіння білої картоплі сор-
ту Мелоді голландської селек-
ції. Тел.: (068) 246-76-14, (096) 
134-43-68.

* кормовий буряк. Ціна  
договірна, можливий обмін. 
Тел. (067) 388-59-46.

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

* мотоблоки нові (потуж-
ністю від 4 до 15 к. с.), трак-
тори (від 12 к. с.), мототрак-
тори, двигуни різних потуж-
ностей, навісне обладнання. 
Гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете дешев-
ше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 

49-30-00, (098) 259-19-58, 
066 665-36-06. Сайт: www.
tractor_c.com ua 

* 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.

КУПЛЮ
* цуценя породи німецька  

вівчарка. Тел.: (097) 317-15-23.

РОБОТА
* на роботу в СТО потрібні:  

автоелектрик, комп’ютерник, 
автослюсар. Зарплата висо-
ка. Тел.: 51-00-97, 067-700-
55-02. 

* запрошуємо менеджера-
продавця автомобільних запчас-
тин, масел у смт Велика Бере-
зовиця. Тел.: (096) 502-84-75, 
(098) 539-18-76.  

* ТОВ “Мікоген-Україна” за-
прошує до співпраці перевізни-
ків для транспортування тюко-
ваної соломи в період жнив-
2016. Звертатись за телефона-
ми: Юрій (067) 350-99-87, Воло-
димир (067) 351-88-09.

* потрібні електрики, тракто-
ристи, різноробочі, обвалюваль-
ники м’яса. Тел.(068)148-48-18.

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

ПОСЛУГИ
* лікування на бджолиних ву-

ликах, бджолоужалення, інгаля-
ція, пилок, воскова міль.  
с. Чернелів-Руський Тернопіль-
ського району. Тел.: (067) 945-
51-86, (068) 539-25-33, (097) 
207-65-23 (Орест Михайлович 
Лук’янець).

* сигналізація, відеонагляд 
для дому та офісу, GSM-маяки 
мобільні і для авто. Тел.: (067) 
302-08-03, (068) 509-03-86.

* ремонт промопор до тракто-
рів Т-150, виготовлення борон до 
тракторів Т-40, МТЗ. Виготовлен-
ня брам, огорож, лавок, дашків. 
Тел. 49-22-51, 49-23-31, (067) 
382-67-94.

* пропоную послуги малогаба-
ритною буровою установкою: бу-
ріння нових свердловин, прошив-
ка і поглиблення діючих, рестав-

рація закинутих свердловин. Тел. 
098 997-16-72 (Олег).

ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

* втрачений земельний серти-
фікат (серія ТР №001742), вида-
ний на ім’я Віталія Адамовича  
Бідюка, вважати недійсним.

* втрачений державний акт на 
право приватної власності на землю 
(серія Р2, № 715272), виданий на 
ім’я Степана Павловича Замкового, 
вважати недійсним.

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 ●

Війна і ми ●

Виконком Почапинської сільської ради проводить громадські 
слухання по детальному плану території на земельну ділянку гр.
Войчишин Світлани Флорівни в урощищі “Біля стадіону” с. Забойки 
Тернопільського р-ну, Тернопільської обл.

Громадські слухання відбудуться 13 червня 2016 р. у приміщенні 
сільської ради: с. Почапинці Тернпільського району Тернопільської 
обл.

Почапинський сільський голова М. С. ПАЛИГА.

Острівська сільська рада Тернопільського району проводить 
конкурс суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної оцін-
ки земельної ділянки площею 0,8500 га — землі промисловості, тран-
спорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для про-
мислового виробництва заводу швидкозаморожених продуктів у меж-
ах населеного пункту. Документи приймаються у приміщенні Острів-
ської сільської ради. Довідка за тел.: 29-17-75.

Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.

Острівська сільська рада Тернопільського району повідомляє 
на підставі рішення №313 шостої сесії VII скликання від 18.04.2016 
року Острівська сільська рада розпочинає процедуру внесення змін 
до генерального плану с. Острів Тернопільського району Тернопіль-
ської області з розробленням окремих детальних планів територій. 
Пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо внесення змін до  
Генерального плану села Острів Тернопільського району прийма-
ються за адресою: 47728, с. Острів, вул. Кордуби, 63,  
Тернопільський район, Тернопільська область. Телефон 29-17-75.

Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.

Острівська сільська рада Тернопільського району проводить 
конкурс щодо процедури закупівлі послуг із визначення виконавця 
земельних торгів (виконавця землевпорядних та землеоціночних 
робіт). Документи приймаються в приміщенні Острівської сільської 
ради (с. Острів, вул. Кордуби, 63). Довідки за тел. 29-17-75.

Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.

Комунальне підприємство Великобірківської селищної ради 
“Добробут” повідомляє, що відповідно до рішення виконкому Ве-
ликобірківської селищної ради №82 від 28.04.2016 року “Про за-
твердження тарифів на водопостачання та водовідведення кому-
нального підприємства Великобірківської селищної ради “Добро-
бут”, з 01.06.2016 року затверджено тарифи на водопостачання за 
1 куб. м для населення — 8 грн. 40 коп., для бюджетних організацій 
— 8 грн. 40 коп., для інших споживачів — 9 грн. 24 коп.; на водо-
відведення за 1 куб. м для населення — 13 грн. 60 коп., для  
бюджетних організацій — 13 грн. 60 коп., для інших споживачів — 
14 грн. 96 коп. Довідки за телефоном: 49-20-83.

Директор КП “Добробут” П. В. СТРЕЛЬЦОВ.

Педагогічний колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володимира Гарматія сумує з приводу смерті  
колишньої вчительки української мови і літератури Бінчаровської Емілії Йосипівни і висловлює щире 
співчуття рідним та близьким.

Випускники Жовтневої школи 1973 року випуску глибоко сумують з приводу смерті класного  
керівника, багатолітньої вчительки української мови і літератури Бінчаровської Емілії Йосипівни і 
висловлюють співчуття рідним. Вічна пам’ять! 

Великобірківська селищна рада має намір провести громадські 
слухання щодо розроблення детального плану впорядкування території 
для містобудівних потреб на приватних земельних ділянках у селищі 
Великі Бірки. Громадські слухання відбудуться 13 червня 2016 року  
о 16.00 год. в актовому залі Великобірківської селищної ради за адре-
сою: вул. Грушевського, 53, селище Великі Бірки. За додатковою  
інформацією звертайтеся за телефоном: 49-23-60.

Великобірківський селищний голова Р. Є. МАЦЕЛЮХ.

Острівська сільська рада має намір провести громадські слу-
хання містобудівної документації на виконання рішення Острівської 
сільської ради за №336 від 18 квітня 2016 року “Про розроблення 
детального плану території на зміну цільового призначення земель-
ної ділянки площею 0.5425га за кадастровим номером 
6125286400:01:001:0478 для іншого сільськогосподарського призна-
чення під будівництво складських приміщень. Замовник містобудів-
ної документації — виконавчий комітет Острівської сільської ради.

Розробник — ПП “Волкас”.
Громадські слухання відбудуться 14.06.2016 року о 15.00 год.  

у приміщенні сільської ради. Пропозиції та зауваження до місто-
будівної документації подаються громадянами та юридичними 
особами до Острівської сільської ради у робочі дні з 8:00 до 17:45 
год. З матеріалами містобудівної документації можна ознайомити-
ся в Острівській сільській раді за адресою: вул. Кордуби, 63,  
с. Острів.

Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлює щире співчуття вчителю географії та основ 
економіки Марії Андріївні Скалько з приводу важкої і непоправної втрати — смерті батька.

Галина ЮРСА – ТРР 
“Джерело”.  

Фото автора.

Житель Дичкова Воло-
димир Демків народив-
ся 1 травня 1927 року, 
але свій день народжен-
ня традиційно відзначає 
9 травня, як данину 
вдячності за те, що за-
лишився живий після 
страхіть Другої світової 
війни. 

Юний Володимир не брав 
участь у бойових діях, які 
розгорталися на території ко-
лишнього Радянського Союзу 
та Європи, але, як багато йо-
го ровесників, допомагав 
розчищати зруйнований ві-
йною Тернопіль від завалів. 
Особливо було боляче зби-
рати трупи людей та тварин, 
які постраждали від обстрілів 
та бомбардувань. Усюди тоді 
були горе та розруха, завдані 
війною. Змучені люди після 9 
травня сподівались, що війні 
– кінець. Проте Радянський 
Союз оголосив війну міліта-
риській Японії. Володимиру 
Демкову в 1945-ому виповнився 
18-ий рік, він надів солдатську ши-
нель та пішов у піски Манчжурії 
воювати з японцями. Був це неви-
сокий, худенький хлопець, майже 
дитина, проте ні на призовному 
пункті, ні безпосередньо в зоні бо-
йових дій з квантунською армією 
на це ніхто не зважав. Володимир 
зумів стати хорошим бійцем. За 
героїзм та мужність в боях з япон-
цями отримав персональну подяку 
від тодішнього генералісимуса 
Сталіна.

 Володимир Михайлович відслу-
жив у війську довгих та тривожних 
сім років. Як він нині розповідає, 
цей час Бог дав людині для кохан-
ня, народження дітей, а він мусів їх 
віддати війні. По війні одружився, 
разом з дружиною Євгенією наро-
дили та виховали троє дітей. Жінки 
не стало 12 років тому. Померла 
від важкої хвороби. Страшний діа-
гноз поставили і ветерану, запро-

понували операцію, від якої Воло-
димир Михайлович відмовився, 
проте вже 7 років після “вироку” 
медиків живе. Як жартує цей, не-
зважаючи ні на що, літній чоловік, 
коли людина хоче жити – медици-
на безсила. Ветеран тішиться сво-
їми внуками та правнуками. Пере-
ніс кілька операцій на очі. На реа-
білітацію треба щомісяця витрача-
ти великі кошти. Добре, що допо-
магає дочка Надія, яка працює в 
Італії. Найважче у безсонні довгі 
ночі. Володимир Демків любить 
поратись по господарству. Завжди 
просить залишати йому роботу, 
яку може виконати. Довгі роки від-
душиною була пасіка. Нині, у 
зв’язку з погіршенням зору, біля 
бджіл поратися важко. 

Таких, як він, залишилося у селі 
мало, проте, вважає ветеран, 
пам’ять про тих, які віддали своє 
молоде життя у війні з нацист-
ською Німеччиною, має бути гідно 

вшанована. “До цього часу 
пам’ятаю десятки вісімнадцятиріч-
них і трохи старших, які падали 
мертвими у бою, — згадує Володи-
мир Демків, — і я думав, що і мене 
це чекатиме. Адже війна – річ жор-
стока. Проте Бог береже до цього 
часу. Боляче мені за сьогоднішні 
події на Донбасі та Луганську. Це 
велика загроза для незалежності 
України. Боюся, щоб це не пере-
росло у масштабніші дії. Вдячний 
начальнику районного відділу по-
ліції Петру Гукалюку, який нині зна-
ходиться у зоні АТО, проте не за-
був мене привітати. Хай поскоріше 
ця війна закінчиться. А ще хочу, 
щоб вояки УПА були визнані воюю-
чою стороною з нацизмом у Другій 
Світовій війні. Адже вони воювали 
як проти більшовизму, так і проти 
німецьких загарбників. І їх доля бу-
ла ще важчою. Та чомусь держава 
не поспішає це робити. А їх зали-
шились одиниці. Боляче…”.

Теплі зустрічі  
з ветераном Другої світової

Володимир Демків з онуками Арсеном та Мальвіною, старшим 
інспектором РВП Марією Луцишин, головою ради ветеранів РВП 

УМВС України в Тернопільській області Михайлом Дреботом 
та старшим інспектором з кадрів Тернопільського РВП Ігорем 

Монастирським у день 9 травня 2016 року.  

Колектив Смиковецької ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумує з приводу тяжкої і непоправної втрати — смерті вчи-
теля української мови і літератури Лазути Ганни Йосипівни, і висловлює співчуття рідним та близьким.
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Гороскоп ●

Початок тижня буде сприятливий для ви-
рішення справ. Але великих і значних фінан-
сових операцій робити не бажано. Тиждень 
сприятливий для робочих поїздок, мандрі-
вок. Маєте шанс для цікавого знайомства. У 
вихідні обережно з незнайомцями.

Для фінансових справ, покупок і перего-
ворів цей тиждень буде не надто вдалим, 
але й не критичним, особливо у першій по-
ловині. В багатьох вдало можуть вирішитися 
робочі і нагальні питання, можливі поїздки. 
Очікуйте на сторонню допомогу. Ближче до 
вихідних будьте обережні на дорозі.

Не приймайте квапливих рішень, не ви-
словлюйтесь категорично. Все, що маєте 
зробити, добре плануйте. Цей тиждень не 
несе успіхів в стосунках з партнерами, а та-
кож у фінансових операціях. Пильнуйте 
здоров’я, у вихідні розслабтесь, відвідайте 
культурно-розважальні заходи.

Тиждень має принести зміни, на які ви не 
сподівались. Комусь доведеться перегляну-
ти свої стосунки з оточуючими і навіть дру-
зями. Угоди можете укладати у середу або 
четвер. Вам запропонують вигідну річ або 
дадуть добру пораду щодо літньої відпустки. 
У вихідні обережно з алкоголем.

Ще на цьому тижні давати або брати в 

борг гроші не бажано. Продумуйте майбутні 
дії щодо змін. Комусь поталанить на змаган-
нях чи у виграші. У вихідні не ризикуйте. 
Стосунки з партнерами матимуть напруже-
ний характер ближче до вихідних. 

Великих планів на цей тиждень не будуй-
те, втім вдасться вирішити чимало справ. 
Залагодите особисті проблеми і такі, що 
пов’язані членами сім’ї. Ваші послуги бу-
дуть дуже потрібні стороннім особам. Ко-
мусь досить поталанить. Очікуйте інформа-
цію, яка розвеселить вас.

 

Початок тижня вимагатиме від вас  
серйозного ставлення до роботи та побу-
ту. Проявляйте терпіння і наполегливість. 
Ближче до п’ятниці вам можуть запропо-
нувати вигідний тривалий проект чи до-
даткову роботу або привабливу поїздку. У 
вихідні призначайте зустрічі, займайтеся 
спортом.

Зірки радять впродовж цього тижня за-
вершувати справи, які ви визначили на цей 
місяць. Вам можуть допомогти у досягненні 
задуманого. Не відкладайте важливих  
поїздок. У вихідні сповільніть темпи. Ста-
райтесь поводитися так, щоб не викликати 
заздрощів. Обережно за кермом.

Небажано розпочинати нових справ з 
далекою перспективою. Всі інші справи 
йтимуть добре. Дотримуйтеся обережнос-

ті з грішми та цінними речами. Зіркі бу-
дуть більш схильні до вас у другій полови-
ні тижня.

До кінця тижня ваші справи відбувати-
муться згідно із задумом. Думайте про свій 
імідж і його зростання. Будь-які нові пропо-
зиції піддавайте сумніву, ретельно переві-
ряйте їх. В другій половині тижня ваша пра-
ця буде гідно оцінена. Можете розрахову-
вати на підвищення заробітку. 

До п’ятниці дотримуйтесь поміркованого 
способу життя, жодних зривів, звинувачень, 
а тим більше протестів. Все це, за необхід-
ності, надолужите в кінці травня. Спокійно 
завершуйте розпочаті справи, відмовтесь 
від потаємності. В суботу та неділю  
проявляйте ініціативу. 

Старайтеся позакінчувати всі раніше 
розпочаті справи. Бажано дотримуватись 
нейтральної позиції у всьому, навіть якщо 
деякі питання вас серйозно хвилюють. Не 
рекомендується вкладати гроші та змінюва-
ти компаньйонів. У вихідні дайте відпочинок 
тілу і душі.

від Івана Круп'яка з 16 по 22 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 №18-19 

від 22 квітня 2016 року.

— Щопонеділка завжди почуваюся  
Робінзоном Крузо.

— Це як?
— Дуже нудьгую за п’ятницею.

Люди, які говорять: “Мені б твої про-
блеми”, — так забирайте! Самовивіз, 
регулярне поповнення асортименту, 
можливий опт.

Чоловік від жінки відрізняється тим, 
що перед тим, як помилитися, все ре-
тельно обдумує.

Компліменти — це зброя слабких чо-
ловіків. Сильні завжди говорять правду.

На уроці:
— Петрику, чому в реченні «Петрова з 

5-Б відмовила мені» ти не поставив у 
кінці крапку?

— У цій історії ще рано ставити крап-
ку.

— У мене у ванній з крана тече вода.
— А що повинно?
— Судячи з квитанції за квітень —  

коньяк «Hennessy».

— Ваші дівчата — як троянди.
— Розцвіли?
— Ні, розпустилися…

— Кохана, я б хотів, щоб ти вчинила 
зі мною як з нашим собакою.

— Що ти маєш на увазі?
— Нічого особливого. Просто нагодуй 

мене і випусти погуляти.
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Вітаємо! ●Мистецтво ●

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

За фортепіано сидить малень-
ка дівчинка років шести, не 
більше. Перед нею нескладна 
партитура. 

Дитя з допомогою вчительки 
називає кожну ноту, знаходить 
потрібну клавішу і легенько натис-
кає на неї. Потім дивиться на ви-
кладача, запитуючи поглядом: “Чи 
правильно я зіграла?”. Побачив-
ши усмішку на обличчі педагога, 
стає сміливішою та впевненішою. 
Так, або майже так починається 
шлях людини до високого мисте-
цтва — музики. З простого почи-
нається успіх, визнання. Та при-
ходять вони до того, хто має об-
дарування, талант, наполегливо 
працює, вдосконалюється. Не всі, 
хто вчаться грати на музичних ін-
струментах, співають у хорі або 
акапельно, будуть професіонала-
ми цієї справи, проте навчитися 
любити музику, отримувати від 
неї естетичну насолоду — вже не-
мало. Про це постійно наголошу-
ють вихованцям викладачі Терно-
пільської музичної школи №2  
ім. Михайла Вербицького. 

У ці дні мистецька альма матер 
відзначила вагомий ювілей — 
40 років із дня заснування. Урочис-
тості відбулися у палаці культури 
“Березіль” ім. Леся Курбаса.

Тернополяни поважного віку, 
особливо ті, які люблять музичне 
мистецтво чи пов’язали з ним своє 
життя, пам’ятають, що історія цієї 
школи розпочиналася з листопада 
1969 року. Тоді  на вулиці Новий 
світ, 2 перших учнів прийняла ве-
чірня музична школа. Через сім 
років заклад було реорганізовано у 
Тернопільську музичну школу-
семирічку №2. На зорі української 
незалежності, у 1993 році, музична 
школа №2 “переїхала” на масив 
“Сонячний” у приміщення колиш-
нього дитячого садка на вулиці 
Пушкіна, 4, де й знаходиться до-
нині.

Першим директором школи був 
Михайло Дерен, під мудрим керів-
ництвом якого розпочато створен-
ня матеріально-технічної бази, по-
повнено інструментарій, сформо-
вано міцний кістяк педагогічного 
колективу. Михайло Петрович очо-
лював музичну школу №2 понад 
два десятиліття та залишив добрий 
слід у пам’яті тих, хто його знав.

У 1997-2011 роках школу очолю-
вала світлої пам’яті Людмила Феду-
ник. У 2011-20012 рр. — Зіновій 
Гірняк, 2012-2015 рр. — Валерій 
Ткачук, якого знають як професій-
ного музиканта, людину з інновацій-
ним мисленням. Нині обов’язки ди-
ректора школи покладено на Лілію 
Гунько — людину з чітким розумін-
ням потреб школи та сучасних за-
питів учнів, до того ж улюбленого 
багатьма  викладача домри, гітари.

Мистецтво музики та співу учні 

Тернопільської музичної школи №2 
вивчають на відділеннях: фортепі-
анному, струнно-смичковому, на-
родних інструментів, духових та 
ударних інструментів, вокально-
хоровому, теоретичному та відділі 
“Музичне мистецтво естради”. У 
школі навчається 670 учнів. 
Навчально-виховний процес реалі-
зовують близько 90 викладачів. 

Тернопільська музична школа 
№2 — це живий механізм, де по-
стійно ведеться методична робота. 
Проводяться відкриті уроки, мето-
дичні доповіді та розробки, підви-
щується професійна майстерність 
викладачів щодо вивчення педаго-
гічного репертуару, новинок нотної 
та музичної української і зарубіжної 
літератур. У школі проводять семі-
нари, присвячені творчості компо-
зиторів, майстер-класи знаних 
виконавців-педагогів. 

Бажані та постійні гості школи 
— професори, викладачі Львівської 
державної музичної академії  
ім. Миколи Лисенка, Тернопіль-
ського музичного училища ім. Со-
ломії Крушельницької.

Завдяки високому професіона-
лізму викладачів музично-
теоретичних дисциплін, Тернопіль-
ська музична школа №2 впродовж 
багатьох років була методичною 
базою для викладачів-теоретиків 
області. Саме теоретики цієї школи 
виділили курс української музичної 
літератури в окремий предмет.

Нині у школі діють загально-
шкільний хор (керівник Оксана Іва-
нова), симфонічний оркестр (Тарас 
Шкафаровський), духовий оркестр 
(Юрій Бойко), оркестр українських 
народних інструментів (Валерій 
Ткачук), ансамблі: скрипалів (Тарас 

Шкафаровський), народних інстру-
ментів (Тетяна Кузяєва), гітаристів 
(Степан Скибньовський), банду-
ристів (Неоніла Іваноньків), народ-
ної музики (Ігор Брухаль), сопілка-
рів (Іван Івачевський), камерний 
ансамбль викладачів струнно-
смичкового відділу (Любов 
Кондришин), вокальний ансамбль 
викладачів “Каданс” (Ніна Макси-
мюк). 

Гордість школи — її талановиті 
випускники, які продовжили на-
вчання у вищих музичних закладах 
України і світу, чиє ім’я називають 
серед переможців та лауреатів 
найпрестижніших музичних конкур-
сів. Серед них Валентин Валентієв, 
Наталія Гончак, Ірина Івасів, Олеся 
Дунець, Олена Хіль, Тетяна 
Довгань, Діана Чубак, Світлана 
Тлумацька, Мирослава Гаврилюк, 
Уляна Воробей, Оксана Пекун, Ва-
силь Пиріжок, Людмила Пасічник, 
Тетяна Шахматова, Роман Капра-
нов, Володимир Вермінський, Дана 
Дурда, Юрій Луговий, Юлія Боден-
чук, Сергій Мосійчук, Василь Бзов-
ський, Тарас Бабій, Олег Пахомов, 
Сергій Недашківський. Із завми-
ранням серця багато з нас у 
2010 році, забувши про справи та 
обов’язки, спостерігали за непере-
вершеним співом та сценічною 
грою викладачки вокально-
хорового відділу школи Іриною Бо-
рисюк, яка стала фіналісткою  
першого в Україні вокального шоу-
проекту “Х-фактор”. 

У цій музичній школі життя дуже 
насичене. Традиційними є щорічні 
Шевченківські вечори, звітні кон-
церти школи з Оксаною Прокоп, 
вечори української музики, які про-
водять струнно-смичковий та на-

родний відділи, загальношкільні 
концерти до Дня матері, Дня музи-
ки, Дня знань, концерти першо-
класників. Тернопільська музична 
школа №2 — це база для прове-
дення зональної  обласної теоре-
тичної олімпіади та обласного  
конкурсу камерних ансамблів  
“Консонанс”. 

Коли не ступиш на поріг цієї 
школи, завжди бачиш на стенді 
афіші, які запрошують на концерти, 
які відбуваються як у самій музич-
ній школі, так і в місті за участю 
іменитих музикантів. Як розповіда-
ють учителі, батьки учнів, тут за-
вжди кипить мистецьке життя.

Святкування 40-річного ювілею 
Тернопільської музичної школи №2 
у палаці культури “Березіль” ім. Ле-
ся Курбаса стало помітною подією у 
житті міста й області. Розпочалося 
дійство з виступу загальношкільно-
го хору та музичного оркестру, які 
заспівали Гімн України на слова 
Михайла Вербицького. Знаково, що 
ім’я цього українського композито-
ра присвоєно школі минулого року 
— до його 200-літнього ювілею. 
Присутні у залі та юні артисти вша-
нували світлу пам’ять педагогів 
школи, які не дожили до ювілею, 
відійшовши у засвіти. На екрані 
промайнули їх світлі образи, нага-
дуючи усім, що хоч життя скороми-
нуче, музика залишається вічною. 
На сцену піднімались представники 
влади, митці, щоб привітати учнів та 
учителів музичної школи. Щирі ві-
вати звучали з уст Тернопільського 
міського голови Сергія Надала, на-
чальника управління культури і мис-
тецтв Тернопільської міської ради 
Олександра Смика, члена президії 
директорів ради Тернопільської об-
ласті Василя Коваля, колишнього 
директора музичної школи №2, а 
нині завідуючого навчальним мето-
дичним кабінетом Тернопільського 
обласного методичного центру на-
родної творчості Зіновія Гірняка, 
директора Тернопільської музичної 
школи №1 ім. Василя Барвінського 
Надії Семчишин, викладача Терно-
пільського музичного училища ім. 
Соломії Крушельницької Сергія  
Малвічка, директора Тернопільської 
художньої школи ім. братів Бойчуків 
Євгена Чопика та інших поціновува-
чів школи і музичного мистецтва. 
Було багато подяк, квітів, щирих по-
бажань. 

На суд поважної публіки пред-
ставлено великий ювілейний кон-
церт, у якому взяли участь теперіш-
ні учні Тернопільської музичної шко-
ли №2 ім. Михайла Вербицького, 
їхні педагоги та випускники школи, 
музиканти-віртуози та співаки Діана 
Чубак, Володимир Парацій, Вікторія 
Соколовська. Концерт залишив не-
повторні враження. 

Ювілейні торжества закінчились, 
а школа живе своїм неповторним 
життям — навчанням дітей, підго-
товкою нових концертів, самовід-
даною працею, новаторськими іде-
ями педагогів та плеканням зірок 
на музичному небосхилі.

А музика звучить…
 Урочистості з нагоди 40-річчя Тернопільської музичної школи №2  

ім. Михайла Вербицького відбулися у палаці культури “Березіль” ім. Леся Курбаса. 

З вітальним словом до колективу Тернопільської  
музичної школи №2 ім. Михайла Вербицького звернувся  

Тернопільський міський голова Сергій Надал.

Вітаємо з днем 
народження Ігро-
вицького сільсько-
го голову Галину  
Б о г д а н і в н у  
ГОЛИК.

Хай щастя й здоров’я 

              не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання, думки,

Нехай завжди Вам всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки!

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає із 
35-річчям учителя хімії Лілію  
Петрівну ВІБЛУ, з днем наро-
дження бібліотекара школи  
Наталію Борисівну ЛОБ. 

Нехай рікою щастя ллється, 

В родині гарно все ведеться.

І серце хай не знає болю.

На довгий вік, на світлу долю.

А ще любові щиро зичим,

Здоров’я, квітів і краси,

І літ щасливих до сторіччя,

Усіх гараздів з роси й води.

Колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. 
ім. Володимира Гарматія вітає з 
днем народження вчителя зарубіж-
ної літератури Катерину Антонів-
ну ТЛУМАЦЬКУ, вчителя образот-
ворчого мистецтва Андрія Степа-
новича ГОЧА, вчителя початкових 
класів Ганну Броніславівну 
ОЖГУ.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. 
ім. Володимира Гарматія вітає з 
25-річчям учителя хімії і біології 
Ірину Богданівну ПЕТРІВ.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Колектив Великоберезовицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем  
народження вчителя математики 
Оксану Михайлівну ГРАБ.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам — сили, 

від води — здоров’я

І добро та радість хай Господь дає.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
вчителя історії та правознавства 
Івана Дем’яновича ЧЕРНЕЦЬКО-
ГО, вчителя зарубіжної літератури 
Ганну Станіславівну МАКСИМ, 
завгоспа школи Ігоря Теодорови-
ча СКАЛЬКА, технічного працівни-
ка Петра Степановича  
ПІХУРСЬКОГО.

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!

Від усього серця вітаємо з 
днем народження і Днем ангела 
турботливого і люблячого чолові-
ка, батька Юрія Володимирови-
ча ОМЕЛЬНИЦЬКОГО з с. Сми-
ківці Тернопільського району.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

З любов’ю і повагою — син 
Андрій, дочка Ольга,  

дружина Оксана.

Колектив територіального  
центру соціального обслуговуван-
ня (надання соціальних послуг) 
Тернопільського району щиро ві-
тає з ювілеєм соціального робітни-
ка с. Миролюбівка Світлану Іва-
нівну БАСТЮК, соціального робіт-
ника с. Біла Ганну Ярославівну 
ГУТУ, соціального робітника  
с. Великі Гаї Ольгу Олегівну  
МАРКОВИЧ. 

В святковий день прийміть вітання

Та найщиріші побажання:

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд!


