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Стартував форум у “PODOLYANY 
HALL” торговельно-розважального 
комплексу “Подоляни” в Тернополі. 
Тернопільський район представила 
делегація у складі голови Терно-
пільської райдержадміністрації 
Олександра Похилого, голови Тер-
нопільської районної ради Андрія 
Галайка, начальника відділу еконо-
мічного розвитку і торгівлі Терно-
пільської РДА Олесі Гоцманової, 
головних спеціалістів відділу еко-
номічного розвитку і торгівлі Тер-
нопільської РДА Ірини Козак і 

Мар’яни Ярош, підприємців, керів-
ників об’єктів інфраструктури Тер-
нопільського району. 

Захід розпочався з відеозвер-
нення Президента України Петра 
Порошенка. До присутніх зверну-
лися голова Тернопільської об-
лдержадміністрації Степан Барна, 
голова Тернопільської обласної ра-
ди Віктор Овчарук, Тернопільський 
міський голова Сергій Надал, по-
чесні гості і партнери форуму. 

— Тернопільська область пра-
цює над створенням нових робочих 

місць та збільшенням доходів на-
селення, — зазначив голова Терно-
пільської ОДА Степан Барна. — 
Тернопільщина готова стати осе-
редком економічного зростання та 
локомотивом реформ. Надходжен-
ню інвестицій в економіку Терно-
пільщини сприяють вдале логістич-
не розташування, лідерство у впро-
ваджені реформи децентралізації, 
високоосвічені професійні кадри. 
Запропонували нашим партнерам 
30 інвестиційних проектів, більше 
півсотні земельних ділянок для ве-
дення бізнесу.

Тернопільська область має ва-
гомий економічний і туристичний 
потенціал. Понад третину україн-
ських замків зосереджено на Тер-
нопільщині, функціонують 26 дер-
жавних музеїв. У нашому краї 
близько сотні печер, серед яких 
“Оптимістична” — найдовша гіп-
сова печера в Європі. Тернопіль-
ська область співпрацює з інвес-
тиційними партнерами з 38 країн 
світу, географія зв’язків постійно 

розширюється. На Тернопільщині 
функціонуюють понад 230 підпри-
ємств з іноземними інвестиціями. 
За останній рік у модернізацію 
промисловості Тернопільської об-
ласті внесено близько мільярда 
гривень капітальних інвестицій, 
більшість з яких — у розвиток 
аграрного сектору. В Тернопіль-
ському районі розташовано 40 
промислових підприємств, пра-
цюють близько 4 тисяч суб’єктів 
підприємницької діяльності. У 
структурі реалізації промислової 
продукції переважають харчова 
продукція, продукція машинобу-
дування, будівельні матеріали, 
стоматологічне обладнання, полі-
графічна продукція, частка яких 
загалом реалізованої продукції 
району становить понад 90%. То-
рік підприємства Тернопільського 
району експортували продукцію 
до 29 країн світу, імпортні товари 
надійшли з 35 країн.

Породовження на 2 стор.

Під час Міжнародного інвестиційного форуму в ТРЦ “Подоляни” (зліва направо): головні спеціалісти відділу 
економічного розвитку і торгівлі Тернопільської РДА Ірина Козак і Мар’яна Ярош, голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко, начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Тернопільської РДА Олеся Гоцманова, 
голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, в. о. директора КП “Фірма Тернопіль-авіаавтотранс”, депутат 

Тернопільської районної ради Юрій Малецький, виконавчий директор ПП “Агрон”, заслужений працівник  
сільського господарства України, депутат Тернопільської обласної ради Юрій Березовський.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

19
-20 травня цього року відбувся Міжнародний 
інвестиційний форум “Тернопільщина  
Invest-2016”, в якому взяли участь 20 іноземних 
делегацій із 18 країн світу, 10 міжнародних 

донорських організацій, представники іноземних диплома-
тичних установ і міжнародних організацій, акредитованих в 
Україні, країн-партнерів і потенційних партнерів міжрегіо-
нального співробітництва. Загалом близько 700 учасників. 
Уперше Тернопільську область відвідала така кількість пред-
ставників бізнесу, зокрема з-за кордону. 

Галина Осінчук:  
“Немає 

універсальної 
пігулки від усіх  

болячок”.

  7 стор.

Андрій Федущак:  
“Самовільне 

захоплення земель 
— збитки місцевій 

громаді”.

Шоста поліцейська 
станція на 

Тернопільщині –  
в Байківцях.

  8 стор.

Михайло Шевчук:  
“Будуватись та їсти  
хліб людство буде 

завжди”.



2 П’ятниця, 20 травня 2016 року Панорама подій
Єдина країна ●

Тернопільський об’єднаний міський 
військовий комісаріат за адресою: м. Тернопіль, 

вул. Тролейбусна, 5, проводить набір 
на контрактну службу чоловіків та жінок віком 
18-60 років. Заробітна плата — від 7000 грн.
 Детальна інформація за тел. (0352) 43-58-19.

Острівська сільська рада Тернопільського району (с. Острів, 
вул. М. Кордуби, 63) має намір передати в оренду приміщення  
котельні школи в с. Острів Тернопільського району, яка знаходить-
ся в комунальній власності.

Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.

Подяка ●
У рамках проведення в Тернопільському районі благодійної акції 

“Милосердя” одинокі громадяни похилого віку, інваліди, хворі, які на 
обслуговуванні в територіальному центрі надання соціальних послуг 
Тернопільського району, завдяки небайдужому ставленню благодійни-
ків до Великодніх свят отримали продуктові набори. Набори отримали 
873 людини на суму 143180 грн., грошову допомогу — 131 людина на 
суму 29440 грн. 

Територіальний центр надання соціальних послуг висловлює щиру 
подяку підприємцям Тернопільського району, сільським та селищним 
головам, головам об’єднаних територіальних громад за вияв доброти, 
гуманності та милосердя. Особливо вдячні ТОВ “Вікторія”, ПАП “Агро-
продсервіс”, ТОВ “Агрокомплекс”, ПОП “Золотий колос”, ПП “Агрофір-
ма” Медобори”, ПрАТ “Райз-Максимко”, ТОВ “Обнова”, СПП Хіта М. А. 
та всім іншим підприємцям, які долучилися до благодійної акції, не об-
минули жодної оселі найменш захищених громадян, допомогли їм від-
чути радість Христового Воскресіння. Добра, злагоди і миру у Ваших 
сім’ях, Божої благодаті! Нехай Ваші серця завжди будуть відкритими 
для добрих справ!  

Надія БОЙКО, директор територіального 
центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Тернопільського району. 

Закінчується навчальний рік. Жовтнева ЗОШ І-ІІ ст. імені Володи-
мира Гарматія підводить підсумки роботи: багато чого вдалося, але 
ще більше треба зробити. Добре розуміємо, що без підтримки бать-
ків і багаторічних спонсорів — друзів школи було б нелегко. Дякуємо 
батькам учнів та підприємцям С. В. Маціборці, В. П. Кітику, В. В. 
Солтисяку, В. М. Перогу, В. Я. Алексевичу — за багаторічну спонсор-
ську підтримку школи, Шевчуку О. П. — за допомогу в реконструкції 
комп’ютерного класу, Ю. В. Черетянку — за багаторічну співпрацю, 
В. В. Махиньці, В. І. Жуку, Ю. Д. Осадчуку, О. В. Крицак — за спон-
сорську допомогу. Дякуємо за доброту Ваших сердець, милосердя 
та любов до ближніх. Нехай Господь благословляє Вас, Ваші сім’ї, 
родини та колективи добром, щастям, любов’ю і миром. 

З надією на дальшу співпрацю — адміністрація, учні  
та вчителі Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володимира Гарматія.

Галина ЮРСА — 
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Більше двох з половиною ро-
ків від початку Революції Гід-
ності поняття самопожертва, 
смерть, втрати і найстрашні-
ше — війна увійшли у життя 
українців. Але над нашими 
головами, дякувати Богові, 
не літають ворожі літаки, не 
сипляться снаряди та не роз-
риваються міни. 

Ми не ховаємося в підвалах, 
рятуючись від обстрілів. Наші діти 
мирно ходять до школи, займа-
ються спортом, музикою. З три-
вогою кожного дня вслухаємось у 
повідомлення з Донецька та Лу-
ганська, де зараз іде неоголоше-
на війна, де великий шмат україн-
ської землі уже знаходиться по 
той бік у так званих самопроголо-
шених ДНР та ЛНР. Нас цікавить 
доля охоронців українських рубе-
жів, бо багато наших братів, чоло-
віків, синів воюють з сепаратиста-
ми, а, точніше, з російським агре-
сором, який грубо втручається у 
наше життя, підгодовуючи україн-
ських зрадників у ЛНР та ДНР 
зброєю, харчами, медикаментами 
та ідеологічно. 

У цій бойні, яку називають АТО, 
найбільше страждає мирне насе-
лення. Не всі могли і хотіли еваку-
юватись у місця, де не ведуться 
бойові дії. “Нині їм, як нікому біль-
ше, потрібна в першу чергу мо-
ральна підтримка, — сказав на зу-
стрічі у Великогаївській раді 
об’єднаної територіальної грома-
ди голова Тельманівської РДА До-
нецької області Олександр Воло-
димирович Романюк, — скоро по-
чнуться канікули, тож працюємо 
над тим, щоб дітей з донецьких 
прифронтових сіл відправити на 
відпочинок у західні області Украї-
ни та закордон. Адже війна най-
більше вплинула на наймолодших, 
у яких практично немає дитинства. 
Багато з них не мають можливості 
відвідувати рідну школу…”.

13 травня до Великих Гаїв при-
їхали також голова Павлопільської  
асоціації фермерів Галина Кок-
сенко, педагог, заслужений вчи-
тель України Валентина Корольо-
ва, волонтер координаційного 
центру патріотичних сил “Новий 
Маріуполь” Світлана Воронцова, 
жителі села Гранітне Наталя Сав-
чак та Юлія Сізоненко з синами. 
Відбулася конструктивна бесіда з 
головою Тернопільської РДА 
Олександром Похилим, заступни-
ком голови Тернопільської РДА 
Андрієм Колісником, головою Ве-
ликогаївської ради об’єднаної те-
риторіальної громади Олегом 
Кохманом, ідеологічним референ-
том Національного руху “ДІЯ” 
(державна ініціатива Яроша) Іва-
ном Сутою та громадським акти-
вістом Великих Гаїв Петром Гу-
зьо. Голова Тельманівської РДА 
Донецької області Олександр Во-
лодимирович Романюк розповів, 
що і в прифронтових селах нині 
проходить територіальна рефор-
ма. Громади об’єднуються навко-
ло Маріуполя. Цьому процесу ду-
же перешкоджають бойові дії, 
проте і в цих умовах люди розумі-
ють, що треба жити по-новому, 
змінювати на краще своє життя. 
Голова Павлопільської асоціації 
фермерів Галина Коксенко сказа-
ла, зокрема, що поля, де ще не-
давно колосились пшениці, нині 
заміновані. Люди раді були засія-
ти щедрі донецькі чорноземи, 
проте нині це неможливо. Селя-
нин у прямому розумінні ризикує 
життям, коли сідає за трактор, 
щоб зорати та засіяти ниву. “Бо-
ляче мені це вам говорити, — за-
значила Галина Коксенко, — про-
те не минає доби, щоб у наших 
селах, які знаходяться в безпосе-
редній близькості від бойових дій, 
хтось не загинув з мирних жите-
лів. Звичайно, особливо береже-
мо дітей. Хоча кулі та снаряди не 
розбирають, де дитина, а де до-
рослий. Переліт чи недоліт з кож-
ного боку — це чиєсь життя або 
зруйноване житло. Отак живемо в 
постійному страху. У мене вели-

кий дім і, відповідно, підвал, то 
при обстрілах там ховається бага-
то людей. Дехто не забирає на-
віть своїх речей. Не минає доби, 
щоб не стріляли, тому мої одно-
сельці, як кажуть, завжди у бойо-
вій готовності…”

Педагог, заслужений вчитель 
України Валентина Корольова не 
стримувала сліз, коли розповідала 
про школу, де раніше навчала ді-
тей. В умовах постійних обстрілів 
неможливо було почати навчання, 
тому учні осягали науку в іншому 
селі. Вони маленькі, проте усвідом-
люють себе українцями. Національ-
ні символи — герб та жовто-
блакитний стяг для них святість. Це 
зовсім інше покоління — патріотич-
не, духовне, високоморальне…

Голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий наголосив, 
що у цей складний час наша гро-
мада готова надати всебічну ма-
теріальну та духовну підтримку 
жителям Луганської та Донецької 
областей. Дітей обов’язково вла-
штують у літні табори відпочинку, 
розмістять у сім’ях. Тернопіль-
ський район — в основному аграр-
ний регіон. З початку воєнних дій 
сотні тонн продуктових вантажів 
вже надійшли на Схід України від 
фермерів та окремих господарів, 
організацій. Допомога буде нада-
ватись і надалі. Громади підпи-
шуть меморандум про співпрацю, 
і в його рамках заплановані, зо-
крема, обмін делегаціями, щоб 
почерпнути якнайбільше знань 
одні про одних, особливо у плані 
культурного обміну. Адже за 25 
років незалежності так мало зро-
блено щодо цього. Україна — не 
Захід і Схід. Це соборна держава. 
А щоб ці слова мали зміст, а не 
лише форму, доведеться працю-
вати усім. Жаль лише, що саме 
війна спонукала до цього…

Делегація з сіл Павлопіль та 
Гранітне побувала також у Копи-
чинцях Гусятинського району та 
місті Дубно Рівненської області, 
відвідала  сільськогосподарське 
підприємство “Агрон” в с. Товсто-
луг Тернопільського району. 

Гості з Гранітного та 
Павлополя у Великих Гаях

Великогаївський сільський голова Олег Кохман, голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий, заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник, 
ідеологічний референт Національного руху “ДІЯ” Іван Сута, представники 
Великогаївської об’єднаної громади з гостями з Гранітного та Павлополя.

Юрій БУЧИНСЬКИЙ,  
заступник голови 

Тернопільської районної 
федерації футболу.

15 травня ц. р. було зіграно 
матчі другого туру чемпіонату 
Тернопільського району з 
футболу. 

У вищому дивізіоні тільки дві 
команди — Білої і Грабівця — зу-
міли набрати максимум очок і на-
разі очолюють турнірну таблицю. 
Команда Озерної з нулем у графі 
“набрані очки” займає останнє 
місце. Результати другого туру 
вищої ліги: Прошова — Товстолуг 
1:1, Великий Глибочок — Грабо-
вець 1:2, Великі Бірки — Шлях-
тинці 1:1, Плотича — Озерна 4:2, 
Біла — Дичків 4:3, Дубівці — Ост-
рів 1:1.

Результати матчів другого туру 
першої ліги: Пронятин — Забойки 
2:3, Кутківці — Великі Гаї 7:0, За-
лізці — Малий Ходачків 5:0, “Ди-
намо” (Тернопіль) — Байківці 5:1, 
Велика Березовиця — Романівка 
6:0, Івачів — Велика Лука 2:4. Без 
втрат очок ідуть правоохоронці з 
команди “Динамо” та колективи із 
Залізців, Великої Луки і Забойок. 

Порадували вболівальників пред-
ставники Залізців, які в двох стар-
тових зустрічах забили 
12 м’ячів, не пропустивши жодно-
го. Засмутили своїх прихильників 
футболісти з Великих Гаїв, які ра-
зом із колективами Романівки, 
Малого Ходачкова і Байківців про-
грали перші поєдинки і замика-
ють турнірну таблицю.

У групі “А” другої ліги матчі дру-
гого туру завершилися з такими 
рахунками: Гаї Шевченківські — 
Драганівка 3:2, Чистилів — Петри-
ків 2:5, Стегниківці — Лозова 2:3, 
Довжанка — Домаморич 3:2. З 
6 очками лідирують представники 
Гаїв Шевченківських, замикають 
турнірну таблицю колективи з 
Чистилова і Домаморича, які не 
набрали жодного балу. Результа-
ти другого туру у групі “Б”: Собор-
не — Красівка-Дичків-2 6:0, 
Острів-2 — Баворів 2:6, Смиківці 
— Мишковичі 3:3, Настасів — Бі-
лоскірка 0:1. Серед лідерів у групі 
“Б” колективи з Баворова і Біло-
скірки, в активі яких по шість 
очок. Замикають турнірну табли-
цю з нулем у графі “очки” дебю-
танти турніру — футболісти На-
стасова і другі команди Дичкова 
та Острова. 

Футбол ●

Чемпіонат району: тур 2

З днем народження вітаємо провідного фахівця соціальної робо-
ти ТРЦ СССДМ, гарну жінку, хорошу людину Галину Ярославівну 
ГУЛЮ. З роси й води!

Життя Вам щедрого, 

Як колос в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала теплі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою — колеги та друзі.

 Байковецька сільська рада оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад:

* Начальник відділу освіти  Байковецької сільської 
ради;

* Заступник начальника  відділу освіти Байко-
вецької сільської ради;

* Головний бухгалтер відділу освіти Байковецької 
сільської ради.

 Вимоги до кандидатів: повна вища освіта від-
повідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж 
роботи в органах місцевого самоврядування чи на 
державній службі не менше 2-х років, або в інших 
сферах управління не менше 3-х років.

* Головний спеціаліст відділу освіти  Байковець-
кої сільської ради (2 посади);

* Головний спеціаліст відділу культури, туризму, 
молоді та спорту  Байковецької сільської ради. 

Вимоги до кандидатів: повна вища освіта відпо-
відного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; без 
вимог до стажу роботи.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 
подають такі документи:

— заяву про участь в конкурсі;
— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з 

відповідними додатками;
— дві фотокартки розміром 4х6;
— копії документів про освіту, підвищення квалі-

фікації, присвоєння вченого звання, присудження 
наукового ступеня;

— декларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за минулий 
рік; 

— копію документа, що посвідчує особу;
— копію військового квитка для 

військовозобов’язаних.
Загальні вимоги до претендентів на посади:  гро-

мадянство України; вільне володіння державною 
мовою. 

Документи приймаються протягом 30 календар-
них днів з дня опублікування оголошення про про-
ведення конкурсу за адресою: с. Байківці, вул. Січо-
вих Стрільців, 43, Байковецька сільська рада;  теле-
фон: 29-62-55. Додаткова інформація щодо осно-
вних функціональних обов’язків, розмірів та умов 
оплати праці надаються кадровою службою Байко-
вецької сільської ради.

Оголошення ●

Відповідно до Указу Президента України від 29 березня 2016 р. 
№122/2016, триває призов на строкову військову службу. Чолові-
кам віком від 20 до 27 років негайно з’явитися у військкомат.  
Відповідно до ч. 8 ст. 15 Закону України “Про військовий обов’язок 
і військову службу”, у разі, якщо повістка не надійшла, громадяни 
призовного віку зобов’язані з’явитись до призовної дільниці у  
10-денний строк з дня початку відповідного чергового призову, ви-
значеного Указом Президента України. Призовники, які змінили 
місце проживання, зобов’язані в 7-денний строк прибути в Терно-
пільський ОМВК для внесення змін в облікові документи за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 5. Тел. (0352) 43-58-19.
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Афіша ●

Мудрі люди кажуть: “У світі  
доти існуватиме любов, доки  
люди писатимуть писанки”. Напе-
редодні Великодня у Тернопіль-
ському районному будинку культу-
ри відбувся майстер-клас із пи-
санкарства, який відвідало чимало 
бажаючих навчитись цьому ре-
меслу, зокрема, діти. Провідника-
ми в чарівному світі писанок були 
народний майстер-писанкар 
Ярослав Осадца та майстер ху-
дожньої вишивки Ліна Горбунова.

Відкривали майстер-клас 

фольклорною вокально-
хореографічною  композицією 
“Великодні забавлянки” у вико-
нанні ансамблю танцю “Калино-
вий цвіт” та ансамблю народних 
інструментів Острівської музич-
ної школи (керівники Ліна Горбу-
нова, Юрій Хоєцький та Тетяна 
Григорчук). Відкриття було ціка-
вим, яскравим і по-справжньому 
Великоднім. Прикрасила дійство 
своєю виставкою Ліна Горбуно-
ва, яка представила надзвичай-
ної краси вишивки, писанки з 

бісеру, ляльки-мотанки. Вона на-
вчала діток прикрашати писанки 
барвистими нитками. Найбільше 
притягували дитячу увагу чарівні 
візерунки, які виринали з-під пи-
сачка Ярослава Осадци. Дітки 
старанно виводили на писанках 
воскові лінії, які поєднувались у 
цікаві композиції. Відвідувачі 
майстер-класу навчилися новому 
ремеслу, тож тепер будуть не ли-
ше вдосконалювати майстер-
ність, а й передавати свої знання 
іншим.

Майстер-клас ●

У світі писанкарства

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Хірургічне відділення Тер-
нопільського районного те-
риторіального медичного 
об’єднання отримало но-
венький медичний кисневий 
концентратор моделі “JAY-
10” потужністю 10 л/хв. 

— Цей апарат дає змогу отри-
мувати концентрований кисень в 
операційній та у відділенні анес-
тезіології та інтенсивної терапії 
для забезпечення дихальної під-
тримки пацієнта, — зазначив за-
відуючий хірургічним відділенням 

ТРТМО Володимир Лісовський. 
— За допомогою небулайзера 
інгаляційно вводимо в легені 
фармацевтичні засоби. З район-
ного бюджету було виділено 
70 тисяч гривень. Спочатку за ці 
кошти планувалося придбати 
один кисневий концентратор та 
акумулятор для апарату штучної 
вентиляції легень “Carina-System” 
фірми “Drager”. Отримати акуму-
лятор нам допомогла жителька 
села Малий Ходачків Іванна 
Гавришко-Пастущак, за що ви-
словлюю їй щиру вдячність. За 
бюджетні гроші купили два кис-
неві концентратори, які успішно 
апробовані під час операцій.

— Цей рік із благословення 
Святішого отця Папи Римського 
Франциска оголошено роком ми-
лосердя, — каже  Іванна 
Гавришко-Пастущак. — Надзви-
чайно важливо допомагати лю-
дям, не думаючи про винагоро-
ду. Друзі та знайомі допомогли 
зібрати 30 тисяч гривень, за які 
було придбано новий акумулятор 
для апарату штучної вентиляції 
легень. Щиро вдячна Дмитру 
Малику, Андрію Процику, Ярос-
лаву Саловському, Марії Сулипі, 
Василю Довгошиї, о. Володими-
ру Фірману, о. Роману Вавруху та 
о. Василю Чамарнику, які допо-
могли зробити добру справу.

Добрі справи ●

У ТРТМО — нове  
обладнання для хірургії

Медичний кисневий концентратор і апарат штучної вентиляції легень допомагають  
рятувати життя пацієнтам хірургічного відділення ТРТМО. Завідуючий хірургічним  

відділенням ТРТМО, депутат Тернопільської обласної ради Володимир Лісовський (справа), 
завідуючий відділенням анестезіології та інтенсивної терапії ТРТМО  

Олег Остап’юк і волонтер із Малого Ходачкова Іванна Гавришко-Пастущак.

Учасники та організатори майстер-класу із писанкарства  
у Тернопільському районному будинку культури.

Фестиваль “Файне Місто” 
— найочікуваніший літній 
фестиваль, що вперше  
відбудеться у чотириденно-
му форматі 7-10 липня на 
території аеропорту  
“Тернопіль”. 

На 6 сценах за 4 фестиваль-
них дні свої шоу презентують 
більше, ніж 80 виконавців зі всьо-
го світу. Вже зараз, серед оголо-
шених артистів можна бачити 
зіркових іноземних виконавців та 
кращі українські гурти на будь-
який смак. Окрім музичної про-
грами, фестиваль буде доповне-
ний розважальними локаціями: 
спортивні зони, арт зона, салон 
краси, велопрокат, кінопокази, 
літературна зона, лекторії, ву-
личні театри, дитяча зона, ігрова 
зона, атракціони, караоке, хенд-
мейд ярмарок, майстер класи. 

Аби ніщо не могло зіпсувати 
неповторну атмосферу та заради 
комфорту гостей фесту, на тери-
торії працюватиме налагоджена 
фестивальна інфраструктура — 
наметове містечко, фудкорти, 
душові кабіни, пункти підзарядки 
телефонів, біотуалети, камери 
зберігання, бюро знахідок.  

Фестиваль “Файне Місто” 
традиційно відбудеться під гас-
лом “Файне Місто — територія 
вільних людей”, адже головна 
мета організаторів — побудувати 
“місто”, у якому кожен з відвіду-
вачів хоч і на кілька днів, але 
зможе, залишивши щоденні про-
блеми, відчути енергію свободи, 
шалений драйв життя, здобути 
гарні спогади, знайти нових дру-
зів. Безліч приємних несподіва-
нок та музичних сюрпризів вар-
тують того, щоби чекати фести-
валь цілий рік!

Фестиваль “Файне 
Місто” — територія 

вільних людей

Дякую, Вчителю!
Сумна звістка прийшла несподівано, так, як 

облітає з дерев листя восени, або обсипаєть-
ся весняний цвіт на морозі. 12 травня на 
67-му році життя перестало битися серце вчи-
теля української мови і літератури Лазути  
Ганни Йосипівни, яка протягом п’яти років на-
вчала мене шукати мудрість у книжках, пра-
вильно висловлюватися і розставляти розді-
лові знаки, не боятися говорити правду, лю-
бити рідну землю і пишатися тим, що я — 
українець. Кілька тижнів тому зустрів її на ву-
лиці. Як завжди, привітно посміхнулася, приві-
талася. Навіть не думав, що ця зустріч буде останньою… Близько  
50 років Ганна Йосипівна працювала на освітній ниві — навчала й ви-
ховувала дітей в Острівській, Дубівецькій, Байковецькій та Смико-
вецькій загальноосвітніх школах. З 1985 до 1990 року була директо-
ром Смиковецької ЗОШ І-ІІ ступенів. Бувало, ми щось недовчали чи 
прогулювали урок. Однак Ганна Йосипівна, як справжня друга мама, 
ніколи не сварила, намагалася зрозуміти, пояснити. Після закінчення 
школи завжди цікавилася моїми справами, відгукувалася на статті в 
газеті, за необхідності давала пораду. Дякую Вам, Учителю!  
Спочивайте з Богом!

З вдячністю — випускник Смиковецької ЗОШ І-ІІ ст. 2006 року 
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Ольга ДОЛІШНА, 
начальник відділу з питань 

призначення, перерахунку та 
виплати пенсій №2 

м. Тернопіль  ТОУПФ України в 
Тернопільській області.

Законом України “Про 
загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування” 
в редакції, чинній до 
01.10.2011 року, було пе-
редбачено, що мінімальний 
розмір пенсії за віком за на-
явності у чоловіків 25 років 
страхового стажу, а у жінок 
— 20 років встановлюється у 
розмірі прожиткового мініму-
му для осіб, які втратили 
працездатність. З 01.10.2011 
року вимога до страхового 
стажу була переглянута і 
збільшена до 35 років та 30 
років, відповідно.

Одночасно, ст. 42 цього Закону 
встановлено, що у разі збільшен-
ня розміру прожиткового мінімуму 
для осіб, які втратили працездат-
ність, розмір пенсії підвищується 

(крім пенсіонерів, які працюють 
(провадять діяльність, пов’язану з 
отриманням доходу, що є базою 
нарахування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування)) з дня 
встановлення нового розміру про-
житкового мінімуму.

З 01.05.2016 року Законом 
України “Про Державний бюджет 
України на 2016 рік” збільшено 
розмір прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, 
з 1074,00 грн. до 1130,00 грн.

У зв’язку з цим, з 1 травня цьо-
го року проведено перерахунки 
мінімальних пенсій, доплат, підви-
щень та надбавок, що залежать 
від зазначеного прожиткового мі-
німуму. Не переглянуті розміри 
пенсій осіб, які не мають вказано-
го вище страхового стажу, або на-
лежать до категорії “працюючих” 
осіб.

За проведенням такого пере-
рахунку пенсіонерам не потрібно 
звертатися до органів Пенсійно-
го фонду України, оскільки такий 
перерахунок проведено автома-
тично.

Гроші ●

Підвищення пенсійних 
виплат з 1 травня 2016 року

Плотицька сільська рада повідомляє про початок громадських 
слухань проекту Детальний план території на земельну ділянку по 
вулиці Грушевського, 1 у с. Плотича,  відповідно до п.5, п.6, п.7 по-
станови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555. 
Виконання детального плану території здійснюється на підставі рі-
шення сесії Плотицької сільської ради від 26.03.2016 р. № 42 для  
розміщення житла та інших об’єктів містобудування.  В проекті пе-
редбачається розміщення житлового будинку та господарських бу-
дівель в обсязі 373,6м2. Замовник розробки гр. Омелянюк Віталій 
Дмитрович. Розробник: СМП НВФ “ОКО”.

Експозиція проекту  розміщена в приміщенні Плотицької сіль-
ської ради. Посадова особа Плотицької сільської ради, відповідаль-
на за організацію розгляду пропозицій, — землевпорядник сіль-
ської ради Гладка Н. Ю. Процедура розгляду та врахування пода-
них пропозицій громадськості до проекту детального плану терито-
рії триватиме до 27.05.2016. Пропозиції надаються громадянами у 
письмовому вигляді до відділу містобудування та архітектури рай-
держадміністрації за адресою:  м. Тернопіль, майдан Перемоги 1. 

В. о. Плотицькоого сільського голови Є. Б. ГРИЦИШИН.

Пам’ять ●



Програма телепередачП’ятниця, 20 травня 2016 року

23 травня
Понеділок 

24 травня
вівторок

25 травня
середа

26 травня
Четвер

27 травня
П’ятниця

28 травня
субота

29 травня
неділя

ут 1
06.55, 07.15, 08.15 Спорт
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.15 Уряд на зв’язку з громадянами
09.50 Д/с “Вiзит до Кореї”
10.25 Д/с “Смачнi подорожi”
10.55 Д/с “Подорожуймо Литвою”
11.30 Чоловiчий клуб. Спорт
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.45 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
15.10 Х/ф “Сон”
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Орегонський путiвник
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
         09.10 “Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
23.15 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.55, 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 “Грошi”
00.00 Х/ф “Було це на Кубанi”

інтер
06.05 Д/ф “Леонiд Каневський. 
         Пригоди детектива”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
         12.00, 14.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
          з IНТЕРом”
09.20, 12.25 Т/с “Тiльки не вiдпускай мене”
14.20 “Судовi справи”
15.15 “Сiмейний суд”
16.15 “Жди меня”
18.05, 19.05 Ток-шоу
         “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Я повернуся”
22.40 Т/с “Одну тебе кохаю”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
        22.30 Оголошення. Бюро знахiдок
07.40, 18.45 Мiська рада iнформує
07.50 “Слiд”
08.10 Вiкно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Про нас”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хiт-парад
14.10 Х/ф “Iталiйська казка”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.00 “Калейдоскоп”
17.30 “Гал-клiп”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.40 Дiм книги
21.30 “Сiльський календар”
22.35 Х/ф “Поїзд смертi” (2)

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi новини
06.45 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.00 Без гальм!
10.35 М i Ж
11.15 Дивитись усiм!
11.35, 13.20 Х/ф “Жага золота”
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.20 Х/ф “Паркер” 
16.40 Х/ф “Джi Ай Джо. Атака кобри-2” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Кримiнальна Україна
21.25 Свобода слова
00.10 Х/ф “Теорiя змови” 

стб
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.20 “Зiркове життя”
10.10 Х/ф “З привiтом, Козаностра”
12.10 “Битва екстрасенсiв-14”
14.20 “Битва екстрасенсiв”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
22.35 “Детектор брехнi-9. 
         Життя пiсля сповiдi”
00.20 “Один за всiх”

новий канал
08.52 Х/ф “Не для дiвчаток”
10.50 Х/ф “Чаклунка”
12.45 Т/с “Не родись вродлива”
18.00 Абзац!
19.00 Дешево i сердито
20.15 Ревiзор
23.00 Страстi за ревiзором

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
        черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс:
        Школа чарiвниць” (1)
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
13.20 Т/с “Вiдьми Iст-Енду” (2)
14.10 Панянка-селянка
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10 Вiталька
18.50, 20.55 Одного разу пiд Полтавою
00.00 Т/с “Свiтлофор” (2)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 
         18.13 Погода. Анонси
10.35 “Назбиране”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
          22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Вiнтаж”
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 Д/ф “Доля. Григiр Тютюнник”
17.45 “Iноземна для дiтей”
18.30 “Cад. Город. Квiтник”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Урок... для батькiв”
20.00 “До чистих джерел”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктивi ТТБ”
21.30 “Нотатки на глобусi”
21.45 “Вони прославили наш край”
22.30 “Чаc країни”

трк “украЇна”
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Т/с “Багаття на снiгу”
18.00 Т/с “Не зарiкайся”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Коли минуле попереду”
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Парк Юрського перiоду”

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” (2)
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка. 
         На краю свiту”
15.00 “Орел i Решка. 
         Незвiдана Європа”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
21.00 “Орел i Решка. Ювiлейний сезон”
22.00 Х/ф “Як позбутися
           хлопця за 10 днiв” (2)
00.15 Х/ф “Я нiколи не буду твоєю” (2)

“нтн”
05.20 Т/с “Запороги”
09.25 “Кримiнальнi справи”
10.20, 17.15 Т/с “Детективи”
12.00 Х/ф “Ати — бати, йшли солдати...”
13.40, 14.20, 21.30 Т/с “Гаваї 5.0 — 4”
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.35 Т/с “Морський патруль”
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”
23.45 Т/с “Елементарно-3”

ут 1
06.55, 07.15, 08.15 Спорт
07.30, 23.50 На слуху
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/с “Вiзит до Кореї”
10.25 Д/с “Смачнi подорожi”
10.55 Д/с “Подорожуймо Литвою”
11.30 Чоловiчий клуб
12.05 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
12.30 Prime time з Мирославою Гонгадзе
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Фольк-music
16.05 Путiвник прочанина
16.25 Подорожнi
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.30 ДебатиPRO
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.40 Класики свiтової лiтератури
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
    16.45, 19.30, 23.15 ТСН: “Телевiзiйна
      Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
          з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.55, 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 “На ножах—2”
00.00 Х/ф “Було це на Кубанi”

інтер
06.05, 11.30, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
         з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
          12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
         з IНТЕРом”
09.20, 22.40 Т/с “Одну тебе кохаю”
14.20, 16.15 “Судовi справи”
16.30 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Я повернуся”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25,
        22.30 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Сiльський календар”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
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 “Амазонки”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Європа у фокусi
20.30 “Євромакс”
21.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
22.35 Х/ф “Аватар” (2)

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Т/с “Небо у вогнi” 
11.05, 13.20 Х/ф “В останнiй момент” 
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.20 Т/с “Вiддiл 44” 
16.45 Т/с “Танцi марiонеток” 
17.40 Т/с “Володимирська, 15” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
21.25 Х/ф “Полiцейська академiя-3. 
        Знову до навчання” 
23.35 Х/ф “Захисник” 

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.40 “Зiркове життя”
09.40 “Битва екстрасенсiв—14”
11.45 “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
05.57 М/с “Кунг-фу Панда:
          Легенди крутостi”
07.15 Т/с “Друзi”
10.00, 22.00 Київ вдень i вночi
10.55 Т/с “Щасливi разом”
16.25, 19.00, 19.50 Вiд пацанки 
        до панянки
18.00 Абзац!
23.05 Х/ф “Синевiр”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
       Школа чарiвниць” (1)
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
13.20 Т/с “Вiдьми Iст-Енду” (2)
14.10 Панянка-селянка
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10 Вiталька
18.50, 20.55 Одного разу пiд Полтавою
00.00 Теорiя зради

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Iмена”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 
         18.13 Погода. Анонси
10.35 “В об’єктивi ТТБ”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Нотатки на глобусi”
11.45 “Вони прославили наш край”
14.00 “Cад. Город. Квiтник”
14.30 “До чистих джерел”
14.55, 18.25 “Гуморинка 
         на хвилинку”
15.15 “Просто неба”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Як це?”
17.20 “Моє мiсто”
17.30 “Козацька звитяга”
17.45 “Iноземна для дiтей”
18.30 “Крiзь призму часу”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Будьте здоровi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “7 природних чудес України”
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, 15.25 Х/ф “Готель 
        для Попелюшки”
16.00 Т/с “Адвокат”
18.00 Т/с “Не зарiкайся”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Коли минуле попереду”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. 
        Мiсце злочину Маямi”

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” (2)
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка. 
         На краю свiту”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. 
           Ювiлейний сезон”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

“нтн”
05.40 Х/ф “Капiтан Немо”
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.15 Т/с “Детективи”
11.30 Т/с “Банкiршi”
13.40, 14.20, 21.30 Т/с “Гаваї 5.0 — 4”
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.30 Т/с “Морський патруль”
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”
23.45 Т/с “Елементарно—3”

ут 1
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, 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 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.10 Вiктор Павлік. Концертна програма
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.35 Д/ф “Степан Бандера. 
         Україна мiж червоним i чорним”
20.30 Книга ua
21.30 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
      16.45, 19.30, 23.15 ТСН: “Телевiзiйна
        Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
         з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.55, 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 “Мiняю жiнку—11”
00.00 Х/ф “Було це на Кубанi”

інтер
06.10, 11.30, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
        з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
        12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 22.40 Т/с “Одну тебе кохаю”
14.20, 16.15 “Судовi справи”
16.30 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Я повернуся”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.35 Оголошення. 
Бюро знахiдок
07.35 Європа у фокусi
08.00 “Євромакс”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10, 21.30 “Гал-клiп”
12.40 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Легенда про дракона”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Формула здоров’я”
22.40 Х/ф “Тiльки поцiлунок” (2)

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.50, 16.45 Т/с “Танцi марiонеток” 
10.50, 13.20 Х/ф “Теорiя змови” 
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.20 Т/с “Вiддiл 44” 
17.40 Т/с “Володимирська, 15” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
21.25 Х/ф “22 кулi. Безсмертний” 
23.55 Х/ф “Скаженi перегони” 

стб
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.20 “Зiркове життя”
09.15 “Битва екстрасенсiв-14”
11.20 “МастерШеф-3”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.55, 00.40 “Слiдство ведуть екстрасенси”
20.00, 22.45 “МастерШеф Дiти-5. Фiнал”
23.15 “Один за всiх”

новий канал
05.47 М/ф “Хоронитель Мiсяця”
07.32, 22.55 Х/ф “Вмерти молодим”
09.35, 22.00 Київ вдень i вночi
10.40 Х/ф “Мачуха”
13.00 Х/ф “Мiсто Ембер: Втеча”
15.00 Х/ф “Гаррi Поттер i кубок вогню”
18.00 Абзац!
18.55 Х/ф “Гаррi Поттер 
         i принц-напiвкровка”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць” (1)
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
13.20 Т/с “Вiдьми Iст-Енду” (2)
14.10 М/ф “Як козаки...” (1)
16.15, 22.00 Х/ф “Арктичний вибух” (2)
18.00 Х/ф “Нiколи не здавайся” (2)
20.00 Х/ф “Залишенi” (2)
23.45 Це любов
00.15 Т/с “Свiтлофор” (2)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Як це?”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55,
         18.13 Погода. Анонси
10.35 “Крiзь призму часу”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Європа очима українця”
14.00 “Будьте здоровi”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Козацька звитяга”
15.30 “Час змiн”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Дiловий ритм”
17.30 “ПрофStyle”
17.45 “Iноземна для дiтей”
18.30 “Не перший погляд”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
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, 15.25 Х/ф “Петрович”
18.00 Т/с “Не зарiкайся”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Коли минуле попереду”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину Маямi”

к1
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
11.10 “Орел i Решка”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

“нтн”
05.30 Х/ф “Чотири листи фанери, 
        або Два вбивства в барi”
07.05 Х/ф “Капiтан Немо”
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.15 Т/с “Детективи”
11.30 Т/с “Банкiршi”
13.40, 14.20, 21.30 Т/с “Гаваї 5.0 — 4”
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.30 Т/с “Морський патруль”
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”
23.45 Т/с “Елементарно—3”

ут 1
06.40 Телемагазин
07.10 Крок до зiрок
07.50 Свiт on line
08.15 Смакота
08.40 Золотий гусак
09.00 Путiвник прочанина
09.20 Д/с “Китай на кiнчику язика”
10.15 Гра долi
10.45 Мистецькi iсторiї
10.55 Спогади
11.30 Х/ф “Захар Беркут”
13.40 Театральнi сезони
14.15 Фольк-music
15.45 Дорога до Рiо-2016
16.15 Чоловiчий клуб. Спорт
17.25 Український корт
17.55 Д/с “Обличчя Америки”
19.00 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 Euro show 
         М. Поплавського у Варшавi

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, 12.15 “Свiт навиворiт—6”
13.30 “На ножах—2”
14.45 Х/ф “Кадри”
16.55 “Сватики”
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 “Голос країни—6. Фiнал”
00.30 “Свiтське життя”

інтер
06.25 Х/ф “Пригоди Тома Сойєра
          i Гекльберрi Фiнна”
07.40 “Подробицi”
08.10 “уДачний проект”
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. 
        Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.00 Х/ф “Ласкаво просимо,
       або Стороннiм вхiд заборонений”
13.20 Т/с “Братськi зв’язки”
17.15, 21.30 Т/с “Гордiїв вузол”
20.00 “Подробицi тижня”
22.30 Д/ф “Життя — не казка”
23.30 Х/ф “Любов на асфальтi”

TV-4
06.00 Х/ф “Коли мене покохають” (2)
07.30, 15.30, 20.45 “Про нас”
07.45, 09.50 Ранковий фiтнес
08.00, 21.30 Єдина країна
08.30, 11.55, 15.50, 19.40, 22.00 
          Оголошення. Бюро знахiдок
08.35, 15.55, 22.05 Тернопiльська погода
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радостi життя
09.30 “Справжня цiна”
10.15 Пряма трансляцiя святої 
        лiтургiї з архікатедрального
         собору УГКЦ м. Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 М/ф “Пiтер Пен”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Погляд зблизька”
14.30 “Формула здоров’я”
16.00 “Майстер-клас
        iз Наталкою Фiцич”
16.30 “Слiдства. Iнфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Європа у фокусi
18.00 Нашi вiтання
19.00, 00.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.30 Мiська рада iнформує
19.45 Хiт-парад
21.00 Музична програма “Гал-клiп”
22.10 Х/ф “Два нулi” (2)
23.45 Час-тайм

ICTV
05.55 Факти
06.35 М/с “Скубi-Ду”
07.15 Зiрка YouTube
09.00 Дивитись усiм!
10.00 Без гальм
10.40 М i Ж
11.00, 13.00 Х/ф “Ковбої 
        проти прибульцiв” 
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф “Шерлок Холмс” 
16.10 Х/ф “Шерлок Холмс. Гра тiней” 
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф “2012” 
23.40 Х/ф “Законослухняний 
         громадянин”

стб
06.00 “ВусоЛапоХвiст”
07.00 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.10 “Караоке на Майданi”
11.10 Х/ф “Бабине лiто”
15.00, 00.00 “Я соромлюсь свого тiла-3”
17.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
21.00 “Один за всiх”
22.15 “Детектор брехнi-9. 
        Життя пiсля сповiдi”

новий канал
07.55 Х/ф “Мiсто Ембер: Втеча”
09.52 Х/ф “Учень Мерлiна”
13.15 Х/ф “Аферисти Дiк
        i Джейн розважаються”
15.10 Х/ф “Син маски”
17.00 Х/ф “Маска”
18.55 Х/ф “Черепашки-ниндзя”
21.00 Х/ф “Клич: з пультом по життю”
23.00 Х/ф “Лиховiснi мерцi”
00.50 Х/ф “Скаути проти зомбi”

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти
        черепашки нiндзя” (1)
06.20 М/с “Дора-мандрiвниця” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
09.45 М/с “Лис Микита” (1)
14.45 Країна У
00.15 Одна за всiх

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.26, 17.55, 20.58, 22.56 Погода. Анонси
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi “
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Учнiвський щоденник”
11.30 “Думки вголос”
11.45, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
11.50 “Моя улюблена робота”
14.00 “Поклик таланту “
15.30 “Азбука смаку”
15.45 “В об’єктивi ТТБ”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “А у нас кiно знiмали...”
17.30 “Народнi перлинки 
        з бабусиної скриньки”
18.00 “Назбиране”
18.30 “Cпiває Тетяна Гайчук”
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 “Телевiзор”

трк “украЇна”
07.15 Подiї
08.05 Т/с “Мiй коханий генiй”
11.50 Т/с “Коли минуле попереду”
17.10 Х/ф “Шукайте маму”
19.00 Подiї тижня 
           з Олегом Панютою
20.20 Футбол. Товариський матч. 
         Румунiя — Україна
22.30 Т/с “Провiнцiйна муза”

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
10.00 Х/ф “Загубленi у лiсi” (2)
11.25 Х/ф “Пригоди Бейлi.
        Загублене цуценя”
13.15 “Орел i Решка”
18.00 “Орел i Решка. 
          Шопiнг—2016”
19.00 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Кохання 
          та iншi неприємностi” (2)
22.50 “КВН”

“нтн”
06.10 Х/ф “Казка про жiнку
        та чоловiка”
07.55 Х/ф “Мамо,
           я льотчика люблю”
09.40 Т/с “Агентство НЛС”
13.25 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”
15.15 “Розсмiши комiка”
17.10 “Легенди карного розшуку”
19.00 Т/с “Лiнiя захисту”
22.35 Х/ф “Великий вибух”
00.30 Х/ф “Нашестя тарганiв”

ут 1
06.55, 07.15, 08.15 Спорт
07.30, 23.50 На слуху
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/с “Вiзит до Кореї”
10.25 Вiкно в Америку
10.55 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
15.00 Спогади
15.35 Надвечiр’я. Долi
16.35 Свiтло
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.35 Д/ф “Степан Бандера. 
         Україна мiж червоним i чорним”
20.35 Люструвати не можна залишити
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 ТСН: “Телевiзiйна
        Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
          з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.55, 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 “Кухар на колесах”

інтер
06.05, 11.30, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
       з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
        12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
         з IНТЕРом”
09.20, 22.40 Т/с “Одну тебе кохаю”
14.20, 16.15 “Судовi справи”
16.30 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Я повернуся”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
         22.30 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Формула здоров’я”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Соло”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Ангел з майбутнього”
17.30 “Євромакс”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Слiдства. Iнфо”
20.30 Європа у фокусi
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.35 Х/ф “До революцiї 
         на двох конях” (2)

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05, 16.45 Т/с “Танцi марiонеток” 
11.00 Х/ф “Полiцейська академiя-3. 
        Знову до навчання” 
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.25 Т/с “Вiддiл 44” 
17.40 Т/с “Володимирська, 15” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Х/ф “Полiцейська академiя-4. 
        Квартальна охорона порядку” 
23.10 Х/ф “Сезон убивць” 

стб
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.10 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”
11.20 “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
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутостi”
07.17, 11.05, 11.40 Т/с “Друзi”
10.00, 22.00 Київ вдень i вночi
12.05 Т/с “Не родись вродлива”
17.40, 19.00, 20.30 Суперiнтуїцiя
18.00 Абзац!
22.55 Х/ф “Мачуха”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць” (1)
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми” (1)
14.10 Панянка-селянка
15.15 Казки У
16.10, 19.55, 22.00 Країна У
17.10 Вiталька
18.50, 20.55 Одного разу пiд Полтавою
00.00 Т/с “Свiтлофор” (2)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Не перший погляд”
10.20 “В об’єктивi ТТБ”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13 Погода. Анонси
10.35 “Надiя є”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00,
         22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Iз нашої вiдеотеки”
11.45 “Зроблено в Європi”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Гуморинка
         на хвилинку”
15.15 “Фабрика iдей”
15.30 “ПрофStyle”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Степовики”
17.15 “Храми Подiлля”
17.35 “Почерк долi”
18.30 “Акценти тижня”
19.30 “Що робити?”
20.25, 21.50 “Тернопiль сьогоднi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Армiя нескорених”
21.30 “Думки вголос”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00, 16.00 Т/с “Адвокат”
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 “Рiдна людина”
18.00 Т/с “Не зарiкайся”
19.45 Ток-шоу “Говорить 
        Україна”
21.00 Т/с “Коли минуле
         попереду”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце 
         злочину Маямi”

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” (2)
10.40, 19.10 “Орел i Решка. 
        Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка. 
       На краю свiту”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. 
       Ювiлейний сезон”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

“нтн”
05.05 Х/ф “Правдива iсторiя 
        про Червонi вiтрила”
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.15 Т/с “Детективи”
11.30 Х/ф “Казка
           про жiнку та чоловiка”
13.10, 14.20, 21.30 Т/с “Гаваї 5.0 - 4”
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.25 Т/с “Морський патруль”
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”
23.45 Т/с “Елементарно—3”

ут 1
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.35, 23.50 На слуху
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/с “Вiзит до Кореї”
10.25 Мистецький пульс Америки
10.55 Чоловiчий клуб. Спорт
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
15.00 Театральнi сезони
15.35 Вiра. Надiя. Любов
16.35 Гра долi
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.40 Д/ф “Степан Бандера. 
        Україна мiж червоним i чорним”
20.30 План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
21.30 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
22.40 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
    19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
        з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.55, 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”
21.45 “Свiтське життя”
22.45 “Вечiрнiй Київ—2014”
00.45 Х/ф “Усе, що тобi треба, —  
        це любов”

інтер
06.10, 11.30, 12.25 Д/с “Слiдство вели...
        з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
        з IНТЕРом”
09.20 Т/с “Одну тебе кохаю”
14.20, 16.15 “Судовi справи”
16.30 “Сiмейний суд”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.30 Х/ф “Талановитий мiстер Рiплi”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
        22.30 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Слiдства. Iнфо”
08.00 Європа у фокусi
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40, 20.40 “Рекламна кухня”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Живим”
17.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.10 “Сiльський календар”
21.30 “Твiй дiм”
22.35 Х/ф “Жiнка з тiнi” (2)

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05, 16.45 Т/с “Танцi марiонеток” 
11.00 Х/ф “Полiцейська академiя-4.
        Квартальна охорона порядку” 
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.25 Т/с “Вiддiл 44” 
17.40 Т/с “Володимирська, 15” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Дизель-шоу
23.20 Х/ф “Стукач” 

стб
05.45, 18.30, 00.00 Т/с “Коли ми вдома”
06.10 “Зiркове життя”
08.00 Х/ф “Доглядальниця”
09.50 Х/ф “Швидка допомога”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
20.00, 22.45 “Холостяк—6”
01.20 “Слiдство ведуть екстрасенси”

новий канал
07.02 Т/с “Друзi”
08.15, 11.00 Серця трьох-3
10.00, 22.00 Київ вдень i вночi
18.00 Абзац!
18.50 Аферисти в мережах
20.00 Х/ф “Новi пригоди Аладдiна”
22.55 Суперiнтуїцiя
00.35 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 “Усi жiнки — вiдьми” (1)
14.10 Панянка-селянка
15.15 Казки У
16.10 Країна У
17.10 Вiталька
18.15 Х/ф “Шпигун 
        по сусiдству” (1)
20.00 М/ф “Родина Крудс” (1)
21.45 Х/ф “Залишенi” (2)
23.45 Т/с “Свiтлофор” (2)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пiлiгрим”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55,
         18.13 Погода. Анонси
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 “На долинi туман”
17.25 “Сучасник”
17.30 “Cлово має 
         народний депутат”
18.30 “Не перший погляд”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Arte, viva!”
21.30 “Удосвiта”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
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, 15.20 Т/с “Провiнцiйна муза”
18.00 Т/с “Не зарiкайся”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00, 23.30 Т/с “Коли 
        минуле попереду”
23.00 Подiї дня
00.20 Т/с “C.S.I.. 
        Мiсце злочину Маямi”

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” (2)
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка. 
         На краю свiту”
15.00, 21.00 “Орел i Решка.
        Ювiлейний сезон”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 “КВН”

“нтн”
05.15 Х/ф “Поет i княжна”
06.45 Х/ф “Мамо, 
         я льотчика люблю”
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.15 Т/с “Детективи”
11.30 Х/ф “Чорта з два”
13.15, 14.20, 21.30 Т/с “Гаваї 5.0 — 4”
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”
15.25 Т/с “Морський 
        патруль”
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”
23.45 Т/с “Елементарно—3”

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.20 У просторi буття
06.40 Телемагазин
07.15 АгроЕра. Пiдсумки
07.25 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.40 Золотий гусак
09.15 Мистецький
        пульс Америки
09.45 Як це?
10.15 Хто в домi хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.00 Школа Мерi Поппiнс
11.20 Казки Лiрника Сашка
11.35 М/с “Казки Андерсена.
         Сучасне прочитання”
13.30 Х/ф “Дiм для вiдпочинку”
15.30 Музична премiя 
     “Європейський прорив-2016”.
        Церемонiя нагородження
16.40 Чоловiчий клуб
17.20 Д/с “Обличчя Америки”
18.25 Т/с “Мафiоза”
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.30 Дорога до Рiо-2016
21.55 Переселенцi
22.10 Iсторiя музики з Бобом Россом
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”
13.35 “Голос країни—6”
16.30, 21.15 “Вечiрнiй 
        квартал—2016”
18.30 “Розсмiши комiка—7”
20.15 “Українськi сенсацiї”
23.15 Х/ф “План втечi”

інтер
06.30, 20.00 “Подробицi”
07.15 Х/ф “Пригоди 
        Тома Сойєра i Гекльберрi Фiнна”
11.45 Т/с “Я повернуся”
18.00, 20.30 Т/с “Братськi зв’язки”
22.30 Х/ф “Гувернантка”
00.25 Х/ф “Мамо, 
        я льотчика люблю”

TV-4
06.00 Європа у фокусi
06.30, 11.15 “Про нас”
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 11.50, 14.40, 16.50, 20.00 Оголошен-
ня. Бюро знахiдок
07.35 Х/ф “Коли мене покохають” (2)
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 “Слiдства. Iнфо”
10.30 Блага звiстка 
        з Р. Реннером
11.30 “Майстер-клас
         iз Наталкою Фiцич”
11.55, 14.45, 16.55, 20.05 Тернопiльська
        погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30, 00.30 Х/ф “Океанське 
        плем’я” (2)
14.50 Мультфiльм
15.00 Дитяче кiно.М/ф “Пiтер Пен”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
18.00 Нашi вiтання
19.30 “Євромакс”
20.10 Вiктор Павлiк. 
       Ювiлейний концерт
22.00 Х/ф “Поцiлунок змiя” (2)
00.10 Час-Тайм

ICTV
05.20 М/с “Скубi-Ду”
06.00 Х/ф “Американський нiндзя” 
07.50 Lабiринт. Мiстика поруч
09.50 Секретний фронт
10.50 Антизомбi
12.45 Факти. День
13.05 Iнсайдер
14.05 Х/ф “Ковбої проти 
        прибульцiв” 
16.35 Х/ф “Стукач” 
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. 
       Пiдсумки
20.10 Х/ф “Шерлок Холмс” 
22.40 Х/ф “Шерлок Холмс. Гра тiней” 
01.00 Х/ф “Мементо...” 

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на Майданi”
09.00 “Все буде смачно”
09.55 Т/с “Коли ми вдома”
13.05 “Холостяк—6” 
16.15 “МастерШеф Дiти—5”
19.00 Х/ф “Бабине лiто”
22.45 Х/ф “Мандрiвка у закоханiсть”
01.25 “Слiдство ведуть екстрасенси”

новий канал
05.50 М/с “Дак Доджерс”
06.45 М/ф “Хоронитель Мiсяця”
08.15 Дешево i сердито
09.30 Ревiзор
12.15 Страстi за ревiзором
14.40 Вiд пацанки до панянки
17.05 Х/ф “Аферисти Дiк
        i Джейн розважаються”
18.55 Х/ф “Маска”
21.00 Х/ф “Син маски”
22.50 Х/ф “Скаути проти зомбi”
00.40 Х/ф “Хочу як Брiджет”

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. Пiн-код” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с “Дора i друзi. 
        Пригоди в мiстi” (1)
11.40 М/ф “Чарiвний горох” (1)
11.50 М/с “Пригоди Котигорошка 
        та його друзiв” (1)
13.00 М/с “Лис Микита” (1)
18.00 М/ф “Родина Крудс” (1)
19.45 Х/ф “Шпигун по сусiдству” (1)
21.30 Х/ф “Нiколи не здавайся” (2)
23.30 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 “На долинi туман”
11.25 “Сучасник”
11.30 “Захисник Вiтчизни — 
         рятувальник”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Гуморинка
          на хвилинку”
15.00 “Абетка здоров’я”
15.30 “Не перший погляд”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Словами малечi 
        про цiкавi речi”
17.15 Д/ф “Доля. Григiр 
        Тютюнник”
18.00 “Учнiвський 
         щоденник”
18.30 “Моя улюблена робота”
18.40 “Думки вголос”
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.30 “На вiдстанi душi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “Азбука смаку”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.30 “Поклик таланту”

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10 Зоряний шлях
10.00 Х/ф “Петрович”
12.00, 15.20 Т/с “Коли минуле 
        попереду”
17.45, 20.00 Т/с “Мiй коханий
        генiй”
22.10 Х/ф “Рiдна людина”
00.00 Реальна мiстика

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
10.15 Х/ф “Пригоди Бейлi. 
          Загублене цуценя”
12.00 Х/ф “Загубленi у лiсi” (2)
13.45 “КВН”
15.40 “Розсмiши комiка”
17.15, 22.00 “Орел i Решка”
21.00 “Орел i Решка. Шопiнг—2016”
23.00 Х/ф “Король вечiрок-3” (2)

“нтн”
05.30 Х/ф “Чорта з два”
07.10 Т/с “Запороги”
11.30 “Речовий доказ”
15.00 Т/с “Детективи”
19.00 “Свiдок”
19.30 Т/с “Кулагiн
         та партнери”
23.00 Х/ф “Вихiд”

4-13

Наша 
сторінка

facebook

www.facebook.
com/PodilskeSlovo
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Культура ● Вітаємо! ●

Щиро вітаємо з 
60-річчям вчителя-
пенсіонера Про-
шівської ЗОШ І-ІІ 
ст. Володимира 
В а с и л ь о в и ч а  
ТУМАХУ. 

Нехай волошками 

       цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі 

                                 бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

З повагою — педагогічний 
колектив Прошівської  

ЗОШ І-ІІ ст.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з ювілеєм інспектора з ка-
дрів Наталію Іванівну ШМІД, з 
днем народження соціального ро-
бітника с. Довжанка Марію  
Степанівну ДОЛІШНУ, соціаль-
ного працівника Марію Йосипів-
ну БАКАЛЕЦЬ.

Хай кожен день ясніє небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

У серці радість розквіта іскриста

І мрії хай збуваються усі.

Хай молодість ще довго квітне,

Усмішка сяє на устах,

І лиш хороше, радісне, привітне,

В житті перетинає шлях!

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо завідуючій 
клубом с. Хатки Надії Зіновіївні 
КВАСИЧИНСЬКІЙ.

Від усієї душі бажаємо Вам міц-
ного здоров’я, удачі, справжнього 
людського щастя. Нехай здій-
сняться всі Ваші творчі задуми, а 
гарний настрій додає наснаги на 
професійній ниві. Божого Вам 
благословення на многії і благії 
літа!
З повагою – працівники відділу 

культури Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.    
                                                          

Колектив Смиковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. щиросердечно вітає з 
днем народження практичного 
психолога Тетяну Миколаївну 
ПЛИСЮК.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження члена виконавчого 
комітету Великоглибочецької сіль-
ської ради Надію Олександрівну 
БІЛИК.

Бажаємо жити Вам довго й щасливо,

Щоб кожен Ваш день

                   був подібний до дива,

Хай сонце Вам силу й наснагу дає,

Зозуля щасливих сто літ накує.

З повагою – колектив 
Великоглибочецької  

сільської ради, виконком, 
депутатський корпус.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження технічного пра-
цівника Ольга  Володимирівну 
НЕЦКО.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

Вітаємо з днем народження  
депутата Великоберезовицької 
селищної ради Ярослава Михай-
ловича МІНЧАНОВСЬКОГО.

Бажаємо Вам 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.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, виконком.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото Ярослава СТАРЕПРАВО.

Перший голос, який чує ди-
тина після народження, — 
голос мами — найріднішої, 
найдорожчої людини. Вона 
дарує життя, вчить вимовля-
ти перші слова, бути дорос-
лим. Від мами діти вперше 
дізнаються, що таке добро і 
зло, правда і брехня, любов 
і ненависть. Матері присвя-
чують життя дітям, жертву-
ють усім заради їхнього 
щастя. Перший подарунок 
матері — життя, другий — 
любов, третій — розуміння. 
Недаремно кажуть, що ма-
мине серце — безодня, в 
глибині якої завжди зна-
йдеться прощення.

Мати — берегиня роду, спад-
щини, культурних цінностей, тра-
дицій та звичаїв, які вона передає 
своїм дітям. Її обов’язок — вихова-
ти розумних, працьовитих дітей, 
надію і гордість родини. У бага-
тьох українських піснях оспівуєть-
ся і возвеличується материнська 
ніжність, доброта, любов, опіка і 
самопожертва. 

15 травня цього року у Велико-
бірківському будинку культури з 
нагоди Дня матері відбувся святко-
вий концерт “Ми вдячні Богові за 
маму”, в рамках якого звітували 
колективи художньої самодіяль-
ності Великобірківської селищної, 
Смиковецької і Романівської сіль-
ських рад. Милозвучні українські 
пісні гостям заходу дарували дитя-
чий фольклорно-обрядовий ан-
самбль “Романівський обертас”, 
жіночий вокальний ансамбль клубу 
села Романівка (керівник — заслу-
жений працівник культури України, 
відмінник освіти України Михайло 
Полюга), жіночий вокальний ан-
самбль (керівник —  Людмила Бе-
реза), народний аматорський хор 
будинку культури селища Великі 
Бірки (хормейстер — Михайло 
М’якуш, концертмейстер —  Воло-
димир Стадник), жіноче вокальне 
тріо “Рутенія” у супроводі інстру-
ментального квартету “Браво”, на-
родний жіночий вокальний ан-

самбль “Соломія” Великобірків-
ської музичної школи (керівник — 
Ірина Куницька, концертмейстер 
— Оксана Вергун), оркестр народ-
них інструментів дитячої музичної 
школи селища Великі Бірки (керів-
ник — Наталія Путькалець), жіноче 
вокальне тріо у складі Олени Бука-
тої, Оксани Юськевич і Мар’яни 
Дунець, лауреати міжнародного 
конкурсу духовної пісні “Я там, де 
благословення” — народний ама-
торський хор клубу села Смиківці 
(керівник — заслужений артист 
України Святослав Дунець, кон-
цертмейстер — Володимир Стад-
ник). 

Із музичним вітанням на сцені 
виступили солістка Великобірків-
ського будинку культури Мар’яна 
Николин, лауреати обласного кон-
курсу “Творчість юних”, учениці 
Великобірківської музичної школи 
— лауреат ІІІ премії Всеукраїнсько-
го конкурсу “Голос України” Ярина 
Береза (керівник — Тетяна Жмуд),  
лауреат І премії Всеукраїнського 
конкурсу “Голос України” Діана Те-
терин (керівник — Галина Нижник), 
наймолодші учасники дійства — 
дитячий хор “Зернятко” клубу села 

Смиківці (керівник — Мар’яна Ду-
нець), вихованці Великобірківсько-
го дитячого садка “Сонечко” (ке-
рівник — Людмила Береза). Хорео-
графічну композицію “Бурлеск” 
представили учасники танцюваль-
ного колективу “Джаз-денс” Вели-
кобірківського будинку культури 
(керівник — Тетяна Стахова). Голо-
ва Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко і голова Тернопіль-
ської райдержадміністрації Олек-
сандр Похилий побажали матерям 
міцного здоров’я, миру, родинного 
тепла, довгих літ життя і Божого 
благословення.

“Мамине серце — безодня, в глибині 
якої завжди знайдеться прощення”

(Оноре де Бальзак)

На сцені Великобірківського будинку культури — дитячий хор “Зернятко”  
клубу села Смиківці (керівник Мар’яна Дунець, концертмейстер — Володимир Стадник). 

Голова Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко, голова Тернопільської РДА 

Олександр Похилий привітали жінок із Днем матері.

Дитячий фольклорно-обрядовий ансамбль “Романівський обертас” 
зі своїм керівником — заслуженим працівником культури України Михайлом Полюгою

і ведучою урочистостей з нагоди Дня матері Наталією Порадою.

Народний аматорський хор Великобірківського будинку культури 
(хормейстер — Михайло М’якуш, концертмейстер — Володимир Стадник).

Учениця Великобірківської 
музичної школи
 Діана Тетерин.
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Уроки історії ● 30-та річниця аварії на Чорнобильській АEС ●

Ольга СОПІЛЬНИК,  
завідуюча бібліотекою села 

Товстолуг. 
Галина ЮРСА,  

головний редактор ТРР 
“Джерело”. 

Фото Галини ДЕПУТАТ.

“Третій Ангел протрубив, і 
впала на землю зірка, яка го-
ріла подібно до світильника, і 
впала на третю частину рік і 
на джерела вод. Ім’я цій зірці 
“Полин”, і третя частина вод 
зробилася полином, і багато 
людей вмерли від вод, тому 
що вони стали гіркими”  
(з одкровення святого Івана 
Богослова).

З’явившись під знаком біблійної 
зірки Полин, Чорнобиль став для 
усього світу пересторогою, болем і 
трагедією, наслідки якої людським 
розумом осягнути складно.

Три десятиліття минули з того 
часу, коли історія України поді-
лилася на два періоди – до  

і після Чорнобиля. На світанку 26 
квітня 1986 року, коли люди ще 
мирно спали, сталася аварія на 
Чорнобильській атомній електро-

станції, вибухнув реактор на чет-
вертому енергоблоці. Тільки 
спеціалісти-атомники розуміли 
всю трагедію, яка сталася. Тому 

багато з них, знаючи, що йдуть 
на смерть, відключали всі агре-
гати станції від робочого режи-
му. Рятуючи в першу чергу свої 
сім’ї, малолітніх дітей, які були  в 
декількох кілометрах від станції, 
вони таким чином врятували  
планету. Світ тоді був таким 
близьким до повного знищення. 
Відтоді невелике українське міс-
течко атомників Чорнобиль асо-
ціюється з найбільшою техноген-
ною катастрофою в історії люд-
ства, драматизмом, незвіданіс-
тю, ядерним апокаліпсисом.

Україна найбільше постраждала 
від “мирного” атома. 10 відсотків її 
території зазнали безпосередньо-
го радіаційного ураження, 5 міль-
йонів потерпіли від катастрофи. 
Понівечене здоров’я та долі, хворі 
діти, покинуті села та міста – це 
докір людській безпечності.

Про це йшлося на вечорі-
реквіємі, який відбувся у клубі села 
Товстолуг. У ньому взяли участь 
учні 1-го та 3-го класів місцевої 
школи, класоводи Ольга Кармазин 
та Марія Левицька. Організовано 
виставку літератури “Чорнобиль – 
біль душі”. Діти помолилися за ду-
ші тих, хто віддав свої життя, щоб 
зупинити ланцюгову реакцію, за-
вдану катастрофою всесвітнього 
масштабу, та тих, хто помер від 
хвороб радіації.

Спогад про зірку Полин

Класовод 1-го класу Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст.  
Ольга Родіонівна Кармазин зі своїми вихованцями.

Учні третього класу Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст.  
з класоводом Марією Родіонівною Левицькою.

В умовах проведення реформи 
місцевого самоврядування, децен-
тралізації, коли йде процес 
об’єднання громад, відбувається 
передача їм значних повноважень, 
ресурсів і відповідальності, виникла 
гостра необхідність переглянути 
систему територіальної організації 
влади на рівні районів, яка сьогодні 
стає неефективною, вважають у 
Мінрегіоні. З цією метою фахівці 
експертної групи, що діє при Мінре-
гіоні, запропонували бачення щодо 
майбутньої оптимізації системи те-
риторіальної організації влади на 
районному рівні.

Зокрема, концепцією, яку пропо-
нує голова правління Центру 
політико-правових реформ Ігор Ко-
ліушко, передбачається створення 
адміністративних округів, які утво-
рюються на базі декількох існуючих 
районів. 

“Ми не можемо зараз в усіх ра-
йонах — і в дрібних, де мешкає 7 
тисяч населення, і в великих, де є 
180 тисяч жителів, — мати однакову 
структуру органів виконавчої влади. 
Це нерентабельно і неефективно”, 
— вважає експерт. Отже, на його 
думку, основним критерієм ство-
рення майбутніх адміністративних 
округів повинна стати чисельність 
населення, яка має бути не меншою 
за 150 тисяч жителів. 

Центрами таких округів стануть, 
відповідно до концепції, найбільші 
міста області.  Такий підхід, на дум-
ку експерта, дозволить створити 
130 ефективних адміністративних 

округів замість 490 існуючих нині 
районів. 

“За основу поки що ми взяли 
райони, але в подальшому цей по-
діл треба буде робити за перспек-
тивними планами формування гро-
мад областей. Саме громади мають 
стати основою для організації тери-
торій і для встановлення меж май-
бутніх адміністративних округів”, - 
зазначив Ігор Коліушко. 

Натомість директор Інституту 
розвитку територій Юрій Ганущак 
вважає, що більш обґрунтовано 
створювати нові адміністративні 
округи на базі госпітальних округів, 
методику формування яких най-
ближчим часом має запропонувати 
Міністерство охорони здоров’я.

“При створенні адміністративних 
округів не зовсім правильно орієн-
туватися лише на чисельність насе-
лення. Треба враховувати також 
зону обслуговування. Державні ад-
міністрації розташовувати можна де 
завгодно, а от центри госпітальних 
округів мають бути лише там, де 
вже є медична інфраструктура і 
сформовані потоки пацієнтів. І вже 
на ці логічно створені госпітальні 
округи потрібно накладати адміні-
стративні. Навпаки не вийде”, — 
вважає експерт.

За підрахунками Юрія Ганущака, 
госпітальних округів має бути не 
більше 100. 

Перший заступник Міністра регі-
онального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господар-
ства України В’ячеслав Негода по-

дякував експертам за роботу і про-
позиції. “Обидві думки важливі і 
будуть враховані в дальшому про-
цесі законодавчого регулювання 
зазначеного питання”, — сказав 
він. 

Перший заступник Міністра та-
кож нагадав, що найближчим часом 
буде поданий на погодження до 
центральних органів виконавчої 
влади законопроект “Про засади 
адміністративно-територіального 
устрою України”. “Питання оптимі-
зації субрегіонального рівня, утво-
рення нової територіальної основи 
для розміщення органів виконавчої 
влади можна було б вирішити в 
рамках Програми реформування 
адміністративно-територіального 
устрою, яку буде підготовлено як 
розвиток положень зазначеного за-
конопроекту, беручи до уваги за-
пропоновані експертами концепції”, 
— підсумував В’ячеслав Негода.

Довідка
План дій уряду на 2016 рік пе-

редбачає схвалення концепції опти-
мізації системи територіальної ор-
ганізації влади та утворення нової 
територіальної основи для розмі-
щення органів виконавчої влади та 
інших державних органів. Розроби-
ти цю концепцію доручено Мінрегі-
ону разом з іншими центральними 
органами виконавчої влади та об-
лдержадміністраціями.

 
За матеріалами  

прес-служби Мінрегіону.

В Мінрегіоні презентували  
дві концепції оптимізації 

районного рівня

Ольга ЯВНА,  
головний спеціаліст iз питань 

звернень громадян та 
діловодства управління 

соціального захисту населення 
Тернопільської РДА.

30 років тому із атомного ре-
актора вирвалася і полетіла 
над світом смертоносна хма-
ра, яка покосила своїм дощем 
безліч людей, отруїла дитячі 
душі, повиганяла з рідних до-
мівок всіх, хто мав право на 
життя.

Ту мирну весняну українську ніч 
на берегах Прип’яті люди ніколи не 
забудуть. Вона була, як зараз усім 
здається, найтихішою і найтеплі-
шою. Не віщувала біди. Навпаки 
всім жителям містечка атомників ще 
звечора, під вихідний, жадалося 
отримати від природи хорошу по-
году. Проте в ту саму ніч з 25 на 26 
квітня відлік часу став уже не мир-
ним, а бойовим і аварійним. Відлік 
пішов на хвилини і секунди. О пер-
шій годині 23 хвилини 40 секунд, 
коли всі спали безтурботним сном, 
над четвертим реактором Чорно-
бильської атомної станції несподі-
вано велетенське полум’я розірва-
ло нічну темряву. 

Серед сотень тисяч українців, 
хто, не шкодуючи власного життя 
та здоров’я, боровся зі страшним 
лихом, хто допомагав мирному 
населенню вистояти, вижити, пе-
реселитися в “чисту зону”, відро-
джувати обпалену радіацією зем-
лю, були й наші земляки. Жителі 
Тернопільського району разом iз 
іншими ліквідаторами займалися 
евакуацією постраждалих із зони 
лиха, проводили дезактивацію 
доріг, споруд, приміщень на тери-
торії станції, знищували уражені 
радіацією ліси, здійснювали охо-
рону зони, стежили за правопо-
рядком. У Тернопільському районі 
на сьогодні проживає 270 осіб, які 
постраждали від аварії на ЧАЕС, з 

них 155 учасників ліквідації аварії. 
Також на обліку перебуває 14 
дружин померлих громадян, 
смерть яких пов’язана з Чорно-
бильською катастрофою, 40 по-
терпілих, 61 дитина, потерпіла від 
аварії на ЧАЕС.

Проблемами чорнобильців в ра-
йоні займається багато установ та 
організацій, але основні функції що-
до реалізації державних програм з 
питань соціального захисту грома-
дян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, покла-
дені на управління соціального за-
хисту населення Тернопільської ра-
йонної державної адміністрації.

На виконання соціальних про-
грам для громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, станом на 26 квітня 2016 
року, надійшло державних коштів 
на суму 140481,00 грн. Ці кошти 
передбачені на надання додаткової 
відпустки постраждалим громадя-
нам, щомісячні компенсації за піль-
гове забезпечення продуктами хар-
чування осіб 1 та 2 категорій, ком-
пенсацію за шкоду, заподіяну 
здоров’ю, та допомогу на оздоров-
лення та на пільгове медичне об-
слуговування.

На відшкодування коштів за піль-
говими рецептами та безкоштовне 
зубопротезування громадян, які по-
страждали від наслідків аварії на 
ЧАЕС у 2015 році, було спрямовано 
8311,11 грн. В тому числі: 1399,16 
грн. на забезпечення медикамента-
ми за пільговими рецептами  та 
6911,95 грн. — нa безкоштовне зу-
бопротезування. На 2016 рік перед-
бачені кошти за цією програмою в 
сумі 18000,00 грн., що вдвічі біль-
ше, ніж минулого року. Управління 
соціального захисту населення Тер-
нопільської райдержадміністрації 
просить громадян, які постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС, у повній 
мірі використовувати своє право на 
пільгове забезпечення медикамен-
тами та безкоштовне зубопротезу-
вання.

Чорнобиль – біль 
України

Будьте обережні з вогнем у 
межах будь-якої природної тери-
торії! Щоб ваша необережність не 
стала причиною лісової пожежі, 
дотримуйтеся правил:

— збираючись у ліс на відпочи-
нок або в турпохід, візьміть із со-
бою сокиру, складну лопату, це-
бро або великий пластиковий па-
кет;

— ніколи не підпалюйте суху 
траву на полях або галявинах у 
лісі. Якщо побачите, як це роблять 
інші, зупиніть їх і поясніть, чим не-
безпечні трав’яні підпали;

— не розводьте багаття в лісі в 
суху спекотну погоду, утримайте-
ся від таких пікніків, адже вони 
можуть призвести до трагічних на-
слідків;

— у будь якому випадку, ніколи 
не розводьте багаття в сухому лісі 
або на торфовищі. Насамперед, 
переконайтеся, що багаття розта-
шовується на мінеральному ґрунті 
(піску або глині). Перш ніж роз-
вести вогонь, приберіть лісову 
підстилку з кострища й навколо 
нього в радіусі одного метра;

— добре залийте багаття перед 
відходом. Після цього розгребіть 
золу й переконайтеся, що під нею 
не збереглося тліючих вугіль, як-
що збереглися — залийте ще раз. 
Не відходьте від залитого багаття, 
поки від нього йде дим. Про те, 
чим заливати багаття, подбайте 
заздалегідь;

— ніколи не кидайте непогаше-
ні сірники або недопалки, не ко-
ристуйтеся в лісі різними піротех-
нічними виробами: петардами, 
бенгальськими вогнями, свічами 

тощо;
— не заїжджайте безпосеред-

ньо в ліс на автомобілях і особли-
во на мотоциклах. Іскри з глушни-
ка можуть викликати пожежу, осо-
бливо в сухому лісі з мохом;

— не залишайте в лісі сміття. 
Засмічення лісу — ознака 
безкультур’я і повної відсутності 
совісті. Крім того, таке сміття, як 
скляні пляшки, створює ефект лін-
зи (збільшуючого скла) і часто ви-
кликає загоряння.

Якщо пожежа тільки починаєть-
ся, спробуйте загасити її само-
стійно. Іноді досить просто затоп-
тати полум’я (бажано почекати і 
переконатися, що трава або під-
стилка дійсно не жевріють, інакше 
вогонь може з’явитися знову). За-
лийте вогонь водою з найближчої 
водойми, засипте землею. Вико-
ристовуйте для гасіння пучки гілок 
дерев листяних порід або деревця 
довжиною 1,5-2 метри, щільну 
тканину, мокрий одяг. Нанесіть 
ковзні удари по краю вогню збоку 
в бік вогнища пожежі, ніби змітаю-
чи полум’я; тканину після кожного 
удару перевертайте, щоб вона в 
такий спосіб охолоджувалася й не 
зайнялася. Загасивши невелику 
пожежу, не йдіть доти, поки не пе-
реконаєтеся, що вогонь не розго-
риться знову. Повідомте в лісни-
цтво або службу порятунку про 
місце й час пожежі, про можливі її 
причини. 

 
Тернопільський РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Служба 101 ●

Як уберегтися  
від лісової пожежі

Великолуцька сільська рада Тернопільського району Терно-
пільської області оголошує конкурс на визнання виконавця послуг 
із вивезення твердих побутових відходів на території села Велика 
Лука. Документи приймаються впродовж 30 днів з дня опублікуван-
ня оголошення за адресою: 47731 с. Велика Лука, вул. Центральна, 
22, Тернопільського району Тернопільської області. Тел. 29-07-35.

Великолуцький сільський голова О. М. ГУТОР. 

Стратегії ●
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Панорама с. Байківці.

Реальні справи ● Традиції  ●

Соломія ТКАЧУК.  
Фото автора.

У Лозовій розпочали вста-
новлювати зупинки громад-
ського транспорту. Першу, з 
ініціативи  першого заступ-
ника Байковецького  
сільського голови Миколи 
Думи, встановлюють біля 
місцевої залізничної колії. 
На реалізацію проекту двох 
зупинок у Лозовій з бюджету 
Байковецької сільської ради 
спрямовано 48 тис. грн.
– Зупинка біля колії є вкрай 

необхідною, оскільки більшість 
лозівчан їдуть на роботу в Терно-
піль саме залізничним транспор-
том, – пояснив нашому кореспон-
денту в.о. старости сіл Лозова і 

Курники Володимир Гуль. – Таким 
було і прохання представників 
дачних господарств Лозови.

На цей час з металевого про-
філю змонтували основу зупинки 
розміром 6х2,20 метра. Зупинка 
відповідатиме усім вимогам бла-
гоустрою. Для зручності пасажи-
рів тут встановлять лавку, урну 
для сміття, територію навколо зу-
пинки облаштують бруківкою.

Привертає увагу те, що дизайн 
зупинки виконано в патріотичних 
синьо-жовтих кольорах. Аналогіч-
ний пункт очікування транспорту 
розпочали встановлювати біля ло-
зівської ферми. За словами  
Байковецького сільського голови 
Анатолія Кулика, наступні нові  
автобусні зупинки встановлять у  
Стегниківцях і Дубівцях.

У Лозовій встановлюють 
зупинки громадського 

транспорту

Соломія ЗВАРИЧ.
 
15 травня Байковецька 
об’єднана територіальна 
громада взяла участь у ІІ-
ому турі чемпіонату  
Тернопільського району з 
футболу (районні змаган-
ня Федерації футболу 
України серед команд-
аматорів).
В рамках ІІ туру вищої ліги 

Байковецьку об’єднану грома-
ду представляли футбольна ко-
манда “Лісма” с. Шляхтинці та 
“Говерла” с. Дубівці. Зокрема, 
шляхтинчани вступили у спор-
тивний поєдинок із футболіста-
ми смт Великі Бірки, результат 
гри: 1-1. Від “Лісми” м’яч у ворота 
суперника забив капітан команди 
Володимир Льошка. ФК “Говерла” 
теж внічию зіграла з командою  
с. Острів, гол від дубівчан забив 
Сергій Олексів. 

У першій лізі в другому турі 
чемпіонату команда “Сокіл”  
с. Байківці отримала поразку 1-5 у 

грі з ФК “Динамо” м. Тернопіль, 
єдиний гол динамівцям забив  
Володимир Шкодзінський.

У другій лізі у групі А футбольна 
команда с. Стегниківці грала з ко-
мандою с. Лозова, результат: 2-3. 
Назар Королюк із ФК “Стегниківці” 
забив 2 голи. У ФК “Легіон-Лозова” 
голкіперами стали Андрій Шпи-
люр, Павло Винярчук, Степан 
Цап.

Нова зупинка у с. Лозова 
біля залізничної колії.

Спортивні новини ●

ІІ тур районного 
чемпіонату з футболу: 
результати громади 

Соломія 
ДМИТРІЄВСЬКА.  

Фото автора. 

На третій день Вели-
кодніх свят у Лозовій 
на все село лунали 
українські пісні, а бі-
ля місцевого будинку 
культури, де  
відбувались урочис-
тості “Великодні гу-
ляння”, чоловіки  
організували польову 
кухню – у великих ка-
занах варили кашу, 
смажили шашлик, на 
який витрачено 50 кг 
м’яса. Під час заходу 
відбувся благодійний 
збір коштів на допо-
могу Тернопільсько-
му батальйону 
“Збруч”.

Ведучі дійства Ірина Волчок і 
Борис Гриньків нагадали про Ге-
роїв України, які загинули за її 
свободу, присутні пом’янули їх 
хвилиною мовчання. 

Борис Гриньків і Ніна Івахів ви-
конали пісню “Не твоя війна” гурту 
“Океан Ельзи”. Після цього при-
сутніх радував вокально-
інструментальний ансамбль “Раз-
вениця” БК с. Лозова (художній 
керівник — Ігор Рибка), який окрім 
пісень, представив вівати, з яких 
присутні насміялися досхочу. Се-
стри Лілія і Тетяна Кіц провели ці-
каві, динамічні конкурси. Дитячий 
вокальний колектив “Божий дар” 
БК с. Лозова (художній керівник – 

Інна Дозорцева) виконав жартів-
ливі пісні “Несе Галя воду” і “Пісню 
про Гриця”. Пісня “Зеленеє жито, 
зелене” пролунала у виконанні 
Світлани Гордій та Ірини Волчок. 

Після концертної програми при-
сутні ласували ситою кашею і апе-
титним шашликом. Українські ви-
шиванки, народні пісні, виконання 
гумористичних творів у Лозовій 
гармонійно поєднались у єдиний 
візерунок великоднього свята. На 
завершення заходу директор бу-
динку культури с. Лозова Ніна Іва-
хів запросила лозівчан приєднува-
тись до творчого колективу, пода-
вати ідеї і разом втілювати їх у 
життя. 

За це чудове дійство жителі 

Лозової висловлюють вдячність 
директору БК села Лозова Ніні 
Івахів, художньому керівнику Інні 
Дозорцевій, всім учасникам захо-
ду, а також депутату Байковецької 
сільської ради Ігорю Гуралю, ди-
ректору СТОВ “Дружба” Наталії 
Янкевич, заступнику Байковецько-
го сільського голови Віктору Пуль-
ці, виконуючому обов’язки старо-
сти сіл Лозова і Курники Володи-
миру Гулю, активним лозівчанам 
Юрію Мельничуку, Михайлу Круць-
ку, Марії Ясній, Роману Чайків-
ському, Миколі Зіньковському, 
Максиму Алєксєєву, Олександру 
Пилипчуку, Володимиру Ковалику, 
Борису Гриньківу, Андрію  
Литвину.

“Великодні гуляння”

Лариса ЛУЧКЕВИЧ,  
класовод 1 класу 

Дубівецької  
ЗОШ І-ІІ ст.

У Дубівецькій ЗОШ 
І-ІІ ст. 11 травня від-
булося дійство “Про-
щання з Буквари-
ком”, в рамках якого 
учні попрощалися із 
першою “серйозною” 
книжкою. Для шести  
першокласників – це 
перша підкорена схо-
динка у шкільному 
житті.

Чарівна мелодія покли-
кала учнів 1 класу до уро-
чистої зали, де зібралося 
чимало гостей. Першо-
класники прозвітували 
про вже вивчене, побува-
ли у царстві Буквара. 
Зокрема, на свято заві-
тали казкові герої Бура-
тіно (у ролі – учень 1 
класу Назар Пастер-
нак), Мати (учениця 5 класу Хрис-
тина Лучкевич), Лінь (учениця 5 
класу Вікторія Пастернак), Киця 
(учениця 5 класу Зоряна Івахів), 
Букварик (учень 5 класу Микола 
Турчин), Читанка (учениця 3 класу 

Аліна Могильська), Математика 
(учениця 2 класу Аліна Ільків). На 
зміну собі Букварик представив 
Читанку та Математику, які по-
кликали дітей у цікавий світ Краї-
ни знань. 

Після театралізованого дійства 

першокласників Дубівецької ЗОШ 
І-ІІ ст. – Михайлика Зятика, Наза-
рчика Пастернака, Дмитрика Ле-
мішку, Владислава Хованця, Ві-
таліка Скурського, Олександра 
Вдовиченка – урочисто прийняли 
у читачі.

На шкільній орбіті ●

Собі на зміну Букварик  
привів Читанку

Під час “Великодніх гулянь” у с. Лозова, 3 травня 2016 року.

Під час “Прощання з Буквариком” (зліва направо) Надія Зятик із сином 
Михайлом, Ірина Пастернак із сином Назаром, Оксана Лемішка з сином 
Дмитром, Руслана Хованець із сином Владиславом, Оксана Скурська з 

сином Віталієм, Марія Вдовиченко з сином Олександром.
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“Як бути щасливим? Варіантів два:  
полюбити те, що є, або зробити те, що хочеш”

Місцеве самоврядування ●

Про актуальні питання  
Байковецької сільської ра-
ди наша розмова із  
Байковецьким сільським го-
ловою об’єднаної територі-
альної громади Анатолієм 
Куликом.

Продовження.
Початок на 1 стор.

— Головний показник роботи 
органу місцевого самовряду-
вання – це бюджет. Як його ви-
конують у Байковецькій  
сільській раді?

— Наразі є відповідне фінансу-
вання. За чотири місяці цього року 
ми отримали 17 мільйонів гривень 
доходів – план виконано на 134%. 
Але не в цьому річ, головне – гро-
ші справно надходять у бюджет. 
Відтак ми внесли зміни щодо ви-
датків, в рамках яких вирішено 
придбати у наші школи інтерак-
тивні дошки, хоча раніше не ста-
вили цього за ціль, бо не знали, 
як, власне, виконуватиметься  
бюджет. 

Основним бюджетоутворюю-
чим підприємством у нас є ТОВ 
“СЕ “Борднетце-Україна”. Крім 
цього маємо акцизний збір, до-
сить солідну суму з земельного 
податку. Ще на старті об’єднання 
громади ми підрахували, що змо-
жемо “вийти” на 50-мільйонний 
річний бюджет, але все ж сумніва-
лися, тому запланували 37 млн. 
грн. надходжень за рік. Тепер 
оптимістичніше видно, що 50 млн. 
грн. буде. Але за умов такого бю-
джету в 2017 році може бути зна-
чне вилучення з бюджету Байко-
вецької об’єднаної територіальної 
громади у державний бюджет. То-
му зараз чекаємо на так званий 
закон “олійної плями” про додат-
кове включення населених пунктів 
у Байковецьку об’єднану терито-
ріальну громаду. Наразі ведемо 
переговори з приводу “союзу” із 
представниками сіл Смиківці, Со-
борне, Чернелів-Руський, мав 
розмову і з представниками Гаї-
Шевченківської сільської ради. 

Жителі сіл Байковецької 
об’єднаної територіальної, як чую 
під час частих зустрічей з грома-
дами, поки що не готові 
об’єднуватися з іншими селами, 
але вони повинні розуміти: якщо у 
нашому об’єднанні не буде відпо-
відної кількості населення – від-
будеться значне вилучення у  
Державний бюджет, згідно з чин-
ним законодавством України.  
Логічно: краще прийняти додатко-
ве сусіднє село у свою громаду і 
використовувати кошти на розви-
ток реальних об’єктів.

— З того, що мені доводило-
ся чути у віддалених від облас-
ного центру селах, які ще не 
об’єдналися, люди потерпа-
ють, що місцеві навчальні за-
клади  “оптимізують”, відтак 
зачинять, а батьки будуть зму-
шені возити своїх дітей до шко-
ли, скажімо, у Лозову, якщо 
йдеться про об’єднання з  
Байківцями… 

— Моя позиція незмінна: допо-
ки в межах громади не збудуємо 
відповідну, за європейськими 
стандартами школу, утримувати-
мемо всі навчальні заклади у  
кожному населеному пункті гро-
мади. Але будемо їх змінювати 
змістовно – давати можливість ді-
тям відчувати себе європейцями. 
Це означає: навчатися у відповід-

них класах, за сучасними підруч-
никами, користуватися адекватни-
ми інтерактивними засобами. Зо-
крема, першу інтерактивну дошку 
для наступного навчального року 
плануємо встановити спочатку в 
Стегниківській ЗОШ І-ІІ ст., у Ло-
зівській ЗОШ І-ІІІ ст., Байковецькій 
ЗОШ І-ІІ ст. Для школи Дубівців 
замовили комплект енергозбері-
гаючих вікон і дверей. У Шляхтин-
ці придбаємо нові парти для всіх 
учнів та два комплекти комп’ютерів. 
У Шляхтинецький дитячий садок 
за кошт Байковецької сільської 
ради уже придбали нову елек-
тричну плиту, пральну машину. 
Готуємося до придбання для бай-
ковецьких і шляхтинецьких до-
шкільнят іграшок. Підручники для 
2016-2017 навчального року у 
школи Байковецької об’єднаної 
територіальної громади теж купу-
ватимемо за кошт сільського бю-
джету. У червні ц. р. стартує ство-
рення відділу освіти Байковецької 
сільської ради, який, власне, і ку-
руватиме ці процеси.

— Нині у ЗМІ багато йдеться 
про так звані опорні школи в 
об’єднаних громадах. Чи пла-
нуєте реалізувати подібний 
проект у своїй громаді?

— Таке буде можливо лише  
після того, як “з нуля” побудуємо 
у Байківцях нову школу. За при-
близними підрахунками, реаліза-
ція цього проекту коштуватиме не 
менше 100 мільйонів гривень за 
нинішніми мірками. Тож цей  
проект не для виконання у цьому 
році. Якби нам вдалося залучити 
на свою територію ще одного  
інвестора масштабу ТОВ “СЕ 
Борднетце-Україна”, тоді можна 
“замахнутися” на будівництво 
школи за рахунок місцевого бю-
джету та фондів, грантів. 

— 19 травня у Тернополі та 
Збаразькому замку відбудеться 
Міжнародний інвестиційний 
форум “Тернопільщина Invest-
2016”. Чи буде тут представле-
но інвестиційні пропозиції  
Байковецької сільської ради?

— Звісно, будемо представляти 
Байковецьку сільську раду на  
Міжнародному інвестфорумі. Над 
цим зараз працює завідуючий 
сектором економічного розвитку 
та інвестицій Байковецької  
сільської ради Володимир  
Атаманчук.

—  На якого інвестора, все-
таки, орієнтуватиметеся?

—  На будь-якого (усміхається 
– ред.). Зокрема, у нас є дві зе-
мельні ділянки, які можемо запро-
понувати інвестору. Одна з них 
площею близько 2 гектарів непо-
далік телевізійної вежі у с. Лозова, 
інша теж у цьому селі – у центрі, 
тут дещо більша територія, яка, 
зокрема, може використовуватися 
для виробничих зон. Наше за-
вдання на Міжнародному інвести-
ційному форумі – запропонувати 
територію, завдання інвестора – 
розглянути пропозицію.

— Анатолію Романовичу, 
здається мені, спроможність і 
успіх об’єднаної громади ви-
значається, насамперед,  
людським капіталом, який з ча-
сом “конвертується” у показни-
ки бюджету. 

— Не будемо зараз говорити 
про успіхи. Досягнення, які є, – 
наша щоденна робота, делеговані 
державою і людьми обов’язки. Ра-
но тішитися досягненнями, зараз 
ми ще дуже далеко відстаємо від 
повноцінного формату громади, 

але рухаємося у цьому напрямку. 
Команда Байковецької  

сільської ради об’єднаної терито-
ріальної громади сформована із 
двох категорій спеціалістів: перша 
– люди з великим досвідом робо-
ти у структурах міського, районно-
го, обласного рівнів; друга –  
перспективна, прогресивна мо-
лодь, вихідці з сіл громади, які 
вчаться у досвідчених фахівців. 
Молодь, яка працює у Байковець-
кій сільській раді, – активна, усі з 
вищою освітою, прийняті на робо-
ту на конкурсній основі. Досвідче-
ні фахівці мають що порадити і 
мені у прийнятті відповідного рі-
шення – без справжніх спеціаліс-
тів нічого не буде. 

Якщо людина приходить у не-
прийомний день у якийсь із відді-
лів, вона все одно буде прийнята 
спеціалістом – така вимога Байко-
вецького сільського голови до всіх 
працівників. Треба роз’яснювати 
про прийомні дні, доводити до ві-
дома людей. Оскільки у непри-
йомні дні треба опрацьовувати 
документи. Станом на нинішній 
день, мешканцям сіл громади не-
ма потреби виїжджати у Байківці 
для оформлення документів, за 
виключенням поодиноких випад-
ків. На місцях працюють виконуючі 
обов’язки старост і секретарі, які 

були у цих сільських радах до 
об’єднання і перейшли у загаль-
ний відділ Байковецької сільської 
ради, вони мають печатки, готу-
ють довідки, електронною поштою 
надсилають за потреби документи 
у центральний офіс. 

— Вперше у Вашій практиці 
як сільського голови є заступ-
ники.

— У часи, коли я працював го-
ловою місцевого колгоспу, в мене 
були заступники. У моїх теперіш-
ніх заступників чітко поділені 
обов’язки – перший заступник 
Микола Дума координує і контро-
лює діяльність фінансово-
господарського відділу, відділу 
юридичної та кадрової роботи, 
відділу державної реєстрації,  
відділу земельних відносин, будів-
ництва та архітектури, сектору 
житлово-комунального господар-
ства, транспорту, зв’язку та бла-
гоустрою, сектору економічного 
розвитку та інвестицій. Віктор 
Пулька – заступник з гуманітарних 
питань, в компетенцію якого, зо-
крема, входить організація роботи 
у сферах охорони здоров’я, куль-
тури, освіти. Вони виконують ве-
ликий об’єм роботи, з яким само-
тужки мені не встигнути.

— Не можу не запитати про 
плани Байковецької сільської 
ради на найближчу перспекти-
ву.

— Зараз маємо намір створити 
у Байковецькій сільській раді 
центр щодо надання допомоги 
людям похилого віку і одиноким 
престарілим, який фінансуватиме-
мо за рахунок місцевого бюджету. 
Маємо намір створити відділ з ви-
готовлення паспортів. Всі необхід-

ні відділи Байковецької сільської 
ради створено відповідно до де-
легованих державою обов’язків. У 
нещодавно відкритій реєстрацій-
ній службі нині працюють два  
реєстратори, поки що черг немає. 
Станом на сьогодні (17 травня 
2016 року – ред.) проведено 
близько 60 реєстраційних опера-
цій. Законодавці, зокрема народні 
депутати від Тернопільщини Тарас 
Юрик і Тарас Пастух, обіцяють 
внести зміни до Бюджетного ко-
дексу, аби кошти від реєстрації 
надходили у бюджет громади, а 
не у державний бюджет, як це  
відбувається зараз. 

Приступаємо до перекриття 
будинку культури у Лозові, подали 
документи на початок будівельних 
робіт щодо будівництва тротуару 
на вулиці Русанівська у Байківцях, 
до кінця року запланований капі-
тальний ремонт двох доріг у  
с. Шляхтинці, і одну або дві доро-
ги у Гаях Гречинських. 

Зараз за рахунок коштів на 
розвиток інфраструктури з  
державного бюджету оголошено 
тендер щодо ремонту даху і уте-
плення фасаду Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Також запланували прове-
дення третьої черги робіт з  
електрифікації масиву Сонячний у 
Байківцях. Нині чекаємо на висно-

вки експертів щодо цих проектів. 
За позитивного висновку спрямо-
вуємо ці документи у Київ. Коли й 
там підтвердять їх правильність, 
гроші надійдуть у бюджет Байко-
вецької сільської ради, за рахунок 
яких почнемо відповідні роботи. 
Вочевидь, укладатимемо угоду із 
управлінням капітального будівни-
цтва Тернопільської облдержадмі-
ністрації, який буде замовником 
виконання цих робіт, оскільки у 
них є більший досвід і спеціалісти 
у цій сфері, які зможуть слідкувати 
за якістю виконання робіт. 

У День пам’яті та примирення у 
Стегниківцях люди запитували ме-
не, чи можливо внести зміни до 
проекту про вуличне освітлення, 
адже вони живуть на околиці села, 
а там вуличне освітлення не було 
заплановане попереднім проек-
том, який виготовляла Стегників-
ська сільська рада, подекуди  
ліхтарі працюють через три-чотири 
стовпи. Ми наразі виконали всі 
умови цього проекту, тепер окре-
мо будемо додавати ліхтарі там, 
де це необхідно.

—  Організація нового тран-
спортного маршруту “Дубівці – 
Байківці” все ще актуальна?

— Ця робота вже на стадії за-
вершення. Сподіваюся, до кінця 
травня ц.р. розпочнеться його 
тестування. Також стартують ро-
боти щодо відновлення дорожньо-
го полотна за цим маршрутом. З 
цього приводу ведемо перегово-
ри із Службою автомобільних до-
ріг у Тернопільській області: ми 
готові співфінансувати відповідні 
роботи за рахунок місцевого  
бюджету, оскільки ця дорога не 
належить до комунальної  

власності Байковецької сільської 
ради. Благо, нинішнє законодав-
ство дозволяє працювати у  
рамках співфінансування. 

— Мета центрального Офісу 
реформ – допомогти грома-
дам, які об’єднуються, примі-
ром у трактуванні законодавчих 
змін, винесенні пропозицій гро-
мади до законодавців. У рам-
ках Байковецької об’єднаної 
територіальної громади він цю 
місію виконав?

— Офіс реформ – наш партнер, 
який продовжує виконувати свою 
місію. Хоча під час формування 
об’єднаної громади ні Офіс ре-
форм, ні ми не знали, яким чином 
будемо рухатися, тож вчилися но-
вого разом: як реєструвати гро-
маду, як відбуватиметься комуні-
кація між центром і віддаленими 
від нього селами. Офіс реформ 
давав рекомендації, спілкувалися 
ми і з юристами, але кінцевий ре-
зультат отримали тоді, коли було 
внесено відповідні зміни до закону 
“Про добровільне об’єднання те-
риторіальних громад”. Власне, ці 
зміни ініціював в тому числі і Офіс 
реформ. Керівник Офісу реформ у 
Тернопільській області Віктор Лит-
винчук – активна, компетентна 
людина, постійно підтримує 
зв’язок із керівниками об’єднаних 

громад. Всі новинки, які стосують-
ся законодавчих змін, моменталь-
но отримуємо від Офісу реформ 
на електронну пошту. Не даремно 
кажуть: “Обізнаний – озброєний”, 
ми – у виграшній ситуації. 

— Анатолію Романовичу, які 
головні питання увійдуть у по-
рядок денний чергової сесії 
Байковецької сільської ради?

— Сесія відбудеться, як завше, 
наприкінці поточного місяця. В 
рамках засідання, зокрема, обго-
ворюватимемо питання щодо  
організації двох амбулаторій за-
гальної практики сімейної меди-
цини – у Дубівцях і Шляхтинцях. У 
Шляхтинцях вже є АЗПСМ, але тут 
зараз необхідно розробляти про-
ектну документацію для капіталь-
ного ремонту приміщення, воно 
повинно стати таким, аби туди 
приємно було зайти, її слід напо-
внити відповідною апаратурою, 
передусім, для профілактики. Та-
кож на сесії буде питання щодо 
проведення благоустрою на тери-
торії біля адміністративного бу-
динку Байковецької сільської ра-
ди. Цього разу сесія працюватиме 
в оновленій сесійній залі будинку 
культури с. Байківці.

 Від Байковецького сільського 
голови Анатолія Кулика раз-у-раз 
та й почуєш: “хочемо, щоб було 
так, як у Європі, зокрема, як у 
Швейцарії”. Спостерігаючи за 
проведеною роботою, позицією і 
намірами Анатолія Романовича, 
віриться, що так і буде, принаймні 
в Байковецькій об’єднаній терито-
ріальній громаді. 

 
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Робота в команді

Голова Тернопільського обласного відділення  
Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад,   

Байковецький сільський голова Анатолій Кулик.

Команда Анатолія Кулика — колектив Байковецької сільської ради об’єднаної  
територіальної громади біля будинку культури с. Байківці, 17 травня 2016 року.



9 (Ярослав Грицак, історик)

“Депресія — це стан лінивих. Щоб впасти в неї, вистачить нічого 
не робити. І навпаки: робота є найкращим антидепресантом”  

З на-
годи 55-
річчя над-
силаємо 
щирі ві-
т а н н я 
землев -
порядни-
ку Байко-
в е ц ь к о ї 
сільської 
ради Надії Іванівні КАПЛУН. 

Бажаємо здоров’я міцного, 

Щастя без краю, 

Усього найкращого щиро бажаєм. 

Щоб серце Ваше зігрівало тепло, 

Щоб завжди в душі панувало добро, 

Краси і наснаги, здоров’я без ліку, 

І довгого-довгого, щедрого віку.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської 

ради об’єднаної 
територіальної громади.

Вітаємо! ●

Фоторепортаж  ●

22 травня 
2016 року о 
17.00 год. у 
б у д и н к у 
к у л ь т у р и  
с. Байківці 
розпочнеть-
ся концерт 
“Гімн любові” за участю  
народного артиста України,  
легенди української естради 
Олега Марцинківського та  
артистки театру і кіно Алли  
Загинайко. Вхід вільний.  

Щ и р о -
сердечно 
вітаємо з 
днем на-
родження 
завідуючу 
к л у б о м  
с. Шлях-
тинці Наталію Михайлівну 
ВИНЯРЧУК.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов. 

Хай Вас обминають невдачі і грози, 

Хай тільки від радості 

з’являються сльози, 

Ми Вам посилаєм ці вдячні слова, 

А Бог хай дарує многії літа! 

З повагою — колектив 
Байковецької сільської 

ради об’єднаної 
територіальної громади.

Щиро ві-
таємо з днем 
народження 
с т о р о ж а 
Байковець-
кої сільської 
ради Наза-
ра Микола-
й о в и ч а 
ЧОРНОГО. 

Добра і щастя зичим в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла. 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.

Щоб на роботі, вдома, серед друзів 

Ви відчували ласку і тепло, 

Щоб у житті на Вашім виднокрузі 

Панували щастя і добро.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської 

ради об’єднаної громади.

Соломія ТКАЧУК. 
Фото Оксани СТАРЕПРАВО.

У неділю, 15 травня, в будин-
ку культури села Байківці  
відбувся концерт “Уклін вам, 
любі наші неньки” з нагоди 
Дня матері та Міжнародного 
дня сім’ї. У мистецькому за-
ході взяли участь творчі ко-
лективи Байковецької 
об’єднаної територіальної 
громади. 

Ведучою урочистостей була ме-
тодист Тернопільського районного 
будинку культури Олена Стадник. 

Охочих переглянути концерт бу-
ло багато — простору актову залу 
Байковецького будинку культури 
вщент заповнили глядачі з усіх сіл 
Байковецької об’єднаної територі-
альної громади. До слова,  
мистецькі колективи та глядачів 
довозили, окрім рейсових, приват-
ними автобусами, які спеціально 
винайняла Байковецька сільська 
рада. 

Запальною хореографічною 
композицією концертну програму 
відкрив народний аматорський 
ансамбль танцю “ГлоріяБай” БК  
с. Байківці (художній керівник —  
Лілія Вельган). Впродовж концер-
ту танцюристи старшої і молодшої 
груп “ГлоріяБай” неодноразово ті-
шили глядачів українськими  
танцями. У мистецькому заході та-
кож взяли участь дитячий вокаль-
ний колектив “Сонечко” (художній 
керівник — Марія Вацик), дитячий 
вокальний ансамбль БК с. Лозова 
(художній керівник — Інна Дозо-
рцева), народний аматорський 
хор клубу с. Шляхтинці (хормей-
стер — Степан Матковський,  
концертмейстер — Олег Турчин), 
жіночий вокальний ансамбль  
“Байківчанка” БК с. Байківці (ху-
дожній керівник — Павло Баган), 
народний аматорський 
фольклорно-обрядовий ансамбль 
“Горлиця” БК с. Лозова (художній 
керівник — Дарія Ткач), Павло та 
Галинка Багани, Анастасія та Со-
ломія Ховрати, Катерина Дума, 
Ірина Жулицька, Яна Гетьман, 
Христина Каліщук, Людмила Ки-
пибіда, Любов Солтис, Марія Миц, 
Тетяна Гриньків, які буквально за-
чарували присутніх глибиною і 
проникливістю свого співу.

До спільної молитви за матерів 
ведуча запросила священиків  
Байковецької об’єднаної територі-
альної громади — отців Віталія 
Дзюбу, Василя Мокрицького, Пе-
тра Порохонька, Андрія Яцюка, 
Мирона Сачика, Михайла Павка.  

Привітали своїх матусь і  
наймолодші учасники концертно-
го дійства — вихованці дитсадка 
“Метелик” с. Байківці (завідуюча 
— Олена Василівна Онишко). З 
букетами квітів під супроводом 
вихователів дітки вийшли на сце-
ну, декламували вірші та співали. 
Поезію, присвячену матерям, чи-
тали Михайло Савіцький із  
с. Курники та Леся Кецман із Ло-
зової.

Тішило погляд те, що учасники 
концерту були в вишиванках, ви-
конаних у різноманітних відтінках, 
візерунках, покрої, які, немов 
усмішка матері, зігрівали серце 
кожного щирого українця.

Того дня з вітальним словом до 
присутніх звернулися Байковець-
кий сільський голова Анатолій Ку-
лик та голова Тернопільської ра-
йонної державної адміністрації 
Олександр Похилий. Завершили 
дійство традиційною українською 
піснею “Многая літа” у виконанні 
народного аматорського хору клу-
бу села Шляхтинці.

Відділ культури, туризму, молоді 
та спорту Байковецької сільської 
ради, зокрема, начальник відділу 
Роман Сушко, висловлюють щиру 
вдячність художнім керівникам та 
учасникам мистецьких колективів 
за високу майстерність виконання 
та участь у концерті з нагоди Дня 
матері та Міжнародного дня сім’ї.

Більше фото про подію ди-
віться на офіційному сайті Бай-
ковецької громади (http://
baykovecka.gromada.org.ua) або 
на Facebook-сторінці “Байко-
вецька об’єднана громада”.

“Уклін вам, любі наші неньки”

Глядачі концертного дійства з нагоди Дня матері  
та Міжнародного дня сім’ї у будинку культури с. Байківці, 15 травня 2016 року.

 Байковецький сільський голова Анатолій Кулик, голова Тернопільської  
райдержадміністрації Олександр Похилий, народний аматорський хор клубу с. Шляхтинці 
(керівник Степан Матковський, концертмейстер Олег Турчин) на сцені будинку культури  

с. Байківці під час концерту “Уклін вам, любі наші неньки”, 15 травня 2016 р. 

Народний аматорський фольклорно-обрядовий ансамбль “Горлиця” БК с. Лозова,  
художній керівник — Дарія Ткач.

Молодша і старша групи народного аматорського ансамблю 
танцю “ГлоріяБай” БК с. Байківці, художній керівник — Лілія Вельган.

22 травня 2016 року о 
10.00 год. у с. Гаї Гречинські  
відбудеться освячення  
Свято-Духівської церкви.  
Запрошуємо усіх до спільної 
молитви.

о. Василь Мокрицький.

Оголошення ●
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“Чесність не принесе вам багато друзів, 
але ті, що з’являться, будуть справжніми”

Світ дитинства ●

Децентралізація ●

До журналістів газети “По-
дільське слово” часто  
надходять пропозиції 
роз’яснити читачам, які 
повноваження має старо-
ста — одна із посадових 
осіб в об’єднаній територі-
альній громаді. Зокрема, 
за словами першого за-
ступника Байковецького 
сільського голови Миколи 
Думи, вибори старост у 
Байковецькій об’єднаній 
територіальній громаді 
відбудуться 6 листопада 
2016 року. Нині обов’язки 
старост у селах громади 
виконують Володимир Гуль 
(села Лозова і Курники), 
Дмитро Федорчук (села 
Шляхтинці і Гаї Гречин-
ські), Олег Олійник (село 
Стегниківці). 

Хто такий староста
Староста — це лідер, якому 

громада села висловила  
підтримку, нова посадова осо-
ба місцевого самоврядування, 
нова інституція, створена для 
того, щоб інтереси всіх жителів 
сіл в об’єднаних територіаль-
них громадах були належним 
чином представлені. Щоб соці-
альні, побутові та інші потреби 
мешканців села були задоволе-
ні. Щоб проблеми місцевого 
значення вирішувалися швид-
ко, відкрито, зрозуміло.

Староста обирається на 
строк повноважень ради 
об’єднаної громади, є членом її 
виконавчого комітету, пред-
ставляє в ньому інтереси жите-
лів села, здійснює комунікацію 
між владою та громадою села. 
Староста має робоче місце на 
території села або одного з сіл, 
де він обирався. У нього —  
чіткий графік роботи, зручний 
для жителів. Староста органі-
зовує заходи у селі, відслідко-
вує проблеми громади та про-
понує варіанти їх вирішення. 
Також староста відповідає за 
активізацію громади у прийнят-
ті рішень, працює з місцевими 
громадськими об’єднаннями.

Повноваження
Староста має як визначені 

державою повноваження  (про-
писані у законах “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та 
“Про добровільне об’єднання 
територіальних громад”), так і 
надані радою громади (визна-
чені у  статуті об’єднаної гро-
мади та у затвердженому міс-
цевою радою положенні про 
старосту). 

Функції старости згідно із 
законодавством:

•сприяє жителям села у  
підготовці документів, що по-

даються до органів місцевого 
самоврядування, здійснення 
нотаріальних дій (різноманітні 
довідки, допомога в оформлен-
ні та отриманні адміністратив-
них і соціальних послуг);

•бере участь у підготовці 
проекту бюджету територіаль-
ної громади в частині фінансу-
вання програм, що реалізують-
ся на території відповідного 
села;

•вносить пропозиції до ви-
конавчого органу об’єднаної 
громади з питань діяльності на 
території відповідного села, 
селища виконавчих органів 
об’єднаної територіальної гро-
мади, підприємств, установ,  
організацій комунальної форми 
власності та їх посадових осіб;

•здійснює інші обов’язки, 
визначені положенням про ста-
росту. 

У положенні про старосту 
визначається порядок його об-
рання та припинення повнова-
жень, порядок звітування, від-
повідальність та інші питання, 
пов’язані з діяльністю старо-
сти. Його функції нагадують 
функції американських шери-
фів, про яких ми знаємо з вес-
тернів та з пригодницької літе-
ратури. Фактично, вони є таки-
ми, що за належного виконання 
забезпечують беззаперечний 
авторитет та повагу, але ж і ве-
ликі зобов’язання перед людь-
ми. А люди у нас тепер досить 
вимогливі. 

У запропонованому експер-
тами варіанті положення про 
старосту зокрема йдеться: ша-
нобливо ставиться до жителів 
села та їхніх звернень до орга-
нів місцевого самоврядування; 
здійснює моніторинг за станом 
довкілля, станом об’єктів інф-
раструктури, громадським пра-
вопорядком; здійснює моніто-
ринг за дотриманням прав і 
законних інтересів жителів се-
ла у сфері соціального захисту, 
культури, освіти, спорту, туриз-
му, житлово-комунального гос-
подарства, реалізації права на 
працю, медичну допомогу; не 
допускає дій чи бездіяльності, 
які можуть зашкодити інтере-
сам місцевого самоврядування 
та держави.

Хто і як 
контролюватиме 

старосту?
Що передбачено для того, аби 

староста не перетворився на так 
званого “місцевого князька”? 
Графік та розпорядок його робо-
ти, механізм припинення повно-
важень, як, хто і в який спосіб 
його контролюватиме — усе це 
також прописується об’єднаною 
громадою в Положенні про ста-

росту. Наприклад, так: під час 
здійснення наданих повноважень 
староста є підзвітним, підконтр-
ольним і відповідальним перед 
жителями села, відповідальним 
— перед радою об’єднаної тери-
торіальної громади. Староста не 
рідше одного разу на рік звітує 
про свою роботу перед жителя-
ми села на відкритій зустрічі з 
громадянами. На вимогу не мен-
ше половини депутатів ради 
об’єднаної територіальної гро-
мади зобов’язаний звітувати пе-
ред радою про свою роботу у 
будь-який визначений ними тер-
мін. Повноваження старости мо-
жуть бути достроково припинені, 
якщо він порушує Конституцію 

або закони України, права і сво-
боди громадян, не забезпечує 
здійснення наданих йому повно-
важень. Повноваження старости 
за наявності підстав можуть бути 
припинені достроково за пропо-
зицією, внесеною в порядку міс-
цевої ініціативи двома третинами 
жителів села, які мають право 
голосу, належать до відповідної 
територіальної громади та заре-
єстровані на території відповід-
ного населеного пункту (села 
або селища), або за ініціативи 
однієї третини депутатів від за-
гального складу ради рішенням 
відповідної ради, прийнятим 
шляхом таємного голосування не 
менш як двома третинами голо-

сів депутатів від загального скла-
ду ради. 

Староста може бути притяг-
нений до дисциплінарної, мате-
ріальної, цивільної, адміністра-
тивної та кримінальної відпові-
дальності, визначеної законом. 

“Бабуся  
і довідка”

Дуже часто проти об’єднання 
наводять сакраментальний аргу-
мент — а де ж бабусям тепер 
брати довідки, коли сільради не 
буде? Саме староста мусить ви-
рішувати питання “довідки” тих 
“бабусь”, які з цими проханнями 
до нього звертатимуться. І це 
теж прописуватиметься в Поло-

женні кожною гро-
мадою. Організація 
роботи старости з 
документами має 
два варіанти:

с к л а д н і ш и й : 
староста уповнова-
жується радою гро-
мади на вчинення 
певних нотаріальних 
дій та реєстрацію 
актів цивільного 
стану, проходить 
відповідне навчан-
ня, отримує печатку 
виконавчого коміте-
ту ради об’єднаної 
громади і видає 
певний перелік до-
відок самостійно;

простіший: при-
ймає від жителів 
села документи і 
передає їх на об-
робку уповноваже-
ним особам або 
органам, що зазви-
чай діють у центрі 
об’єднаної грома-
ди, далі він контр-
олює обробку цих 
документів і надан-
ня відповідної до-
відки заявнику. 

Який з цих варі-
антів обрати, само-
стійно вирішувати-
ме рада об’єднаної 
громади.

 
За матеріалами 

експерта зі 
зв’язків з 

громадськістю 
Швейцарсько-

українського 
проекту 

“Підтримка 
децентралізації в 
Україні” DESPRO 

Олени САС на 
сайті 

“Децентралізація 
влади” 

підготувала Ірина 
ЮРКО.

Староста — герой нового часу

Надія ФЕДОРЧУК,  
вихователь дитячого садка 
“Дзвіночок” с. Шляхтинці. 

Мати — джерело життя.  
Серце матері благословен-
не, сповнене любові і краси. 
Мова матері животворна, 
молитви її охороняють ди-
тину впродовж усього  
життєвого шляху. 

Щасливі ми, що народилися і 
живемо на чудовій, багатій, ще-
дрій  землі українській. Це — 
земля наших предків. Тут корінь 
роду українського, що сягає си-
вої давнини, одвічних добрих 
традицій, які сьогодні відроджу-
ються. Одна з них — День матері, 
що відзначається у другу неділю 
травня. 13 травня це свято тра-
диційно відзначили і в Шляхти-
нецькому дитячому садочку 
“Дзвіночок”. 

Ведучими заходу були автор 
цих рядків та вихователь Тетяна 

Караванська. Під музику “Мамин 
вальс” зайшли вихованці дитячо-
го садка. Святковий зал напо-
внився дитячими вітаннями. Діти 
середньо-старшої групи зіграли 
сценки “Кошенятко заблукало” 
та “Як звірята мам своїх вітали”, 
продемонструвавши усю свою 
акторську майстерність. Діти мо-
лодшої групи виконали для своїх 
матусь та бабусь танок “Веселий 
дощик”. А ще лунали пісні, вірші, 
присвячені найріднішим людям. 

Із вітальним словом до гостей 
звернулися завідуюча дитячим 
садком Ірина Йосипівна Ференс, 
заступник Байковецького  
сільського голови Віктор Воло-
димирович Пулька. 

Від усієї душі вітаємо дорогих 
матусь, бабусь зі святом! Для 
вас, любі, найкращі квіти, найщи-
ріші побажання!

Но фото: учасники  
урочистостей з нагоди Дня мате-
рі у дитячому садку “Дзвіночок”  
с. Шляхтинці, 13 травня 2016 р.

“Для тебе, матінко моя!”



П’ятниця, 20 травня 2016 року11 Рідний край

Мар’яна ГУДЗЬ, 
бібліотекар Острівської  

ЗОШ І-ІІІ ст.

12 квітня шкільні бібліоте-
карі Тернопільського райо-
ну з методистом Терно-
пільського районного ме-
тодичного кабінету Надією 
Савіцькою побували на 
екскурсії в місті Острог 
Рівненської області.

Наша екскурсія розпочалася з 
музею книги та друкарства.  В 
основу побудови експозиції по-
кладено книжкову колекцію кра-
єзнавчого музею, започатковану 
в 1902-1912 рр. братством імені 
князів Острозьких.  Експозицію 
створено на кошти Добровільно-
го товариства любителів книги 
України. Експозиція музею роз-
міщена на трьох поверхах. Тут 
розповідається про історію ство-
рення книги та виникнення дру-
карства, діяльність Івана Федо-
рова. Серед рідкісних експонатів 
— найдавніша друкована книга 
“Декреталій” папи Григорія ІХ 
(Париж, 1511 р.), “Острозька бі-
блія” Івана Федорова (1581 р.). 
Серед унікальних видань — се-
редньошрифтне анонімне “Єван-
геліє” (Москва, близько 1555 р.), 
першодрукований Псалтир П. 
Мстиславця (1576 р.). Також в 
експозиції представлено букварі 
мовами народів світу, збірку 
“Кобзарів” Тараса Шевченка. Де-
які з нас вперше побачили най-
старіше  видання “Кобзар”,  
надрукований у Празі 1876 року. 
Експозиційні зали знайомлять з 
книгами різних історичних епох.  

Особливе враження справив 
на нас парк Шевченка. Тут вста-
новлено пам’ятник Острозькій 
академії у вигляді розкритої кни-
ги, на лівому боці якої – типогра-
фічний знак Івана Федорова, що 
відомий бібліофілам всього сві-
ту. 

Дуже цікаво було побачити 
краєзнавчий музей.  Щоб увійти 

до музею, треба спуститися в 
підземелля, шлях до якого освіт-
люється електричними смолос-
кипами. Музей заснований у 
1913 році, це один із найстарі-
ших музейних закладів Рівнен-
щини. Розташований на терито-
рії Острозького замку в примі-
щенні пам’ятки ХIV ст. В музеї 
розміщена експозиція історично-
го та художнього відділів. До них 
входять матеріали, які висвітлю-
ють історію міста ІХ-ХVI ст., іко-
нопису ХVI-ХVIІ ст., портретного 
живопису, портретну галерею 
князів Острозьких. У музеї є цінні 
археологічні колекції, експонати 
живопису, народного художнього 
промислу, кераміки, зброї.

Із замком пов’язана історія так 
званої “чорної княгині” Гальшки 
Острозької. Вона була надзви-
чайно заможною, адже стала єди-
ною спадкоємицею свого батька 
Іллі Острозького. Нещасну дівчи-

ну навіть двічі примушували до 
заміжжя. Загалом постать княжни 
Гальшки Острозької є однією із 
найпопулярніших в історії Остро-
га, саме вона була фундаторкою 
Острозької академії.

Екскурсію ми продовжили в 
Національному університеті “Ост-
розька академія”. Нас зустріла 
екскурсовод, яка розповіла про 
перший вищий навчальний за-
клад східнослов’янських народів 
— Острозьку слов’яно-греко-
латинську академію. Заснував 
академію у 1576 році князь 
Василь-Костянтин Острозький. 
Значну суму коштів на розбудову 
академії надала його племінниця 
— княжна Гальшка Острозька. Чи 
не найбільш містичним та захо-
плюючим етапом ексурсії є під-
земелля монастирського костелу 
1775-1832 рр. із похованнями.

Підземна художня галерея, 
розміщена в господарських під-

валах монастиря капуцинів (1775-
1832 рр.) є найбільш динамічним 
експозиційним центром музею, 
оскільки практично щомісяця у 
ній відбуваються нові виставки. 
Найцікавішим пунктом екскурсії 
був візит у Наукову бібліотеку 
Острозької академії, яка є гор-
дістю університету. Фонд бібліо-
теки нараховує понад 300 тисяч 
примірників книг, серед яких чи-
мало рідкісних видань, унікаль-
них колекцій. Зберігаючи тради-
ції, наукова бібліотека водночас 
впроваджує нові бібліотечно-
інформаційні технології.

Про свої враження від екскур-
сії ми залишили запис у книзі 
відвідувачів. Щиро вдячні за ор-
ганізацію подорожі методисту 
Тернопільського районного ме-
тодичного кабінету Надії Савіць-
кій та шкільному бібліотекарю 
“НВК Дичківська ЗОШ  І-ІІ ст.-
ДНЗ” Любові Олійник. 

Заповідна зона ●

Острозька академія — непрочитана книга

Шкільні бібліотекарі Тернопільського району  
на екскурсії в місті Острог Рівненської області.

Подорожі ●

Наталя РОМАНЯК,  
заступник директора з 

виховної роботи Ангелівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

Багато хто мріє подорожу-
вати. Доброю традицією в 
нашій школі стало на трав-
неві свята відвідувати різні 
куточки рідної України. 
Цього року під час травне-
вих свят учні 6-10 класів 
Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
разом із своїми класними 
керівниками Марією Іванів-
ною Товарницькою, Окса-
ною Михайлівною Сухою, 
Іриною Володимирівною Сі-
дягою для екскурсії обрали 
місто Львів. Всім відомо, 
що це надзвичайно красиве 
місто, тому Львів підкорив 
нас своєю красою. Серед 
сучасних будівель — старі 
вулички, які мають свою  
історію. 

Львів — старовинне місто. 
Його побудували ще в ХІІІ сто-
літті. Його перше призначення 
було – фортеця. Побудував міс-
то князь Данило Галицький і на-
звав на честь свого улюбленого 
сина Лева. Природа міста ще 
зберігає свій первозданний ви-
гляд. Особливо прекрасний 
Львів навесні, коли цвітуть маг-
нолії. Місто багате на старовин-
ні потужні споруди. У центрі 
стоїть ратуша, яку оберігають 
вічні стражники – кам’яні леви. 
По кутах розташовані надзви-
чайно красиві фонтани, старо-
винні пам’ятки культури в місті 
прикрашені в стилі барокко. Та-
кож вікові традиції можна поба-
чити в багатьох інших будівлях. 
Центр міста повертає нас у ми-
нуле. Тут можна перебувати го-
динами, уявляючи життя мину-

лих поколінь. 
Для екскурсії ми вирішили 

замовити екскурсовода. Розпо-
чалась наша екскурсія із площі 
Ринок, потім ми гуляли по ву-
личках, вдихали аромати кави, 
слухали музикантів, що стояли 
на кожній вулиці, адже в ці дні 
Львів  святкував своє 760-річчя. 
Нам дуже пощастило з екскур-
соводом, який розповідав голо-
сно і чітко, використовуючи мі-
крофон. Ми ходили в Львівську 
майстерню шоколаду, копальню 

кави, майстерні пряників та ка-
рамелі, сувенірні магазини, Ві-
рменську церкву, аптеку-музей, 
музей під відкритим небом 
“Шевченківський гай”. Всі купу-
вали ласощі та сувеніри для се-
бе та батьків. Не оминули ми і 
Львівський оперний театр імені 
Соломії Крушельницької – архі-
тектурну перлину Львова, один 
з найгарніших театрів Європи. 

Серед музеїв на площі Ринок 
своє почесне місце займає 
“Аптека-музей”. Судячи із на-

зви, цей музей ще досі працює 
як аптека. В приміщеннях цієї, 
найстарішої з діючих на сьогод-
ні львівських аптек, відкрито 
унікальну експозицію, що зна-
йомить нас з історією та розви-
тком фармацевтичної справи.

Вже перший торговий зал 
допомагає уявити, як виглядали 
аптечні приміщення у XVIII та 
XIX століттях. Тут виставлені 
меблі, аптечний посуд, касові 
апарати, аптечні преси, ступи і, 
звісно, зразки гасових ламп.  

У інших залах музею ми позна-
йомились з різноманітними при-
строями фармацевтичної спра-
ви, з основними лікарськими 
препаратами, зі зразками ста-
рої аптечної реклами.

В “Аптеці-музеї” відтворено 
таємничий інтер’єр алхімічної 
лабораторії з відповідною атри-
бутикою. Ми побачили типове 
львівське подвір’я, і звичайно ж, 
потрапили до старих аптечних 
підвалів, в яких колись зберіга-
ли ліки, вино та інші вкрай важ-
ливі товари.

Саме у Львові у 1853 році ви-
найшли гасову лампу. Цей факт 
ліг в основу створення рестора-
ну “Гасова лямпа” на вулиці Ві-
рменській. На вході в кафе ми 
побачили пам’ятник авторам 
приладу, який згодом освітлю-
вав львівські і не лише львівські 
помешкання. Величезна колек-
ція ламп прикрашає інтер’єр за-
кладу. Напої подають в скляних 
колбах, замість таблички “заре-
зервовано” на стіл ставлять ка-
ністру.

Львів давно асоціюють із ка-
вою, і саме “Львівська копальня 
кави” це демонструє. Тому для 
цього закладу створили власну 
легенду. Ніби у підземеллях 
Площі Ринок видобувають каву 
— звідси її транспортують в ка-
фе, смажать і подають відвіду-
вачам. Якщо не вірите — може-
те прогулятися темними шахта-
ми, де у довжелезних коридо-
рах справді видобувають каву! 
Також тут є великий сувенірний 
магазин, можна купити свіжо-
висмажену львівську каву і про-
сто насолодитись неперевер-
шеним її смаком. Говорити про 
Львів можна нескінченно довго, 
але якщо вам в житті хоч раз 
випаде можливість відвідати це 
місто, не втрачайте її.

Такий прекрасний старовинний Львів

Учні та педагоги Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст. на проспекті Свободи 
біля Львівського оперного театру імені Соломії Крушельницької.

Щиро вітаємо  
з ювілеєм завіду-
вача сектору 
контролю та фор-
мування виплат-
них документів 
управління соці-
ального захисту на-
селення Тернопільської 
РДА Людмилу Костян-
тинівну ШЕМЛЕЙ.

З ювілеєм Вас вітаємо!

Щоб стільки ж раз весна цвіла!

Сьогодні щиро Вам бажаємо

Здоров’я, щастя й тепла!

Щоб шлях Ваш був такий широкий,

Щоб мало було перешкод,

Щоб ювілей справляли сотий,

Не знали б Ви тяжких 

                           турбот!

Добра Вам зичимо сповна,

Багато світлих днів бажаєм!

І довгі, довгії літа …

З повагою — колектив 
управління соціального 

захисту населення 
Тернопільської РДА.

Щиро вітаємо з 55-річчям 
кухара Миролюбівської ЗОШ І 
ст.-ДНЗ Галину Євгенівну 
КРИВОРУЧКО. 

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.

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

Колектив дитячого садка   
“Світ малечі” с. Ігровиця щиро ві-
тає з днем народження  
помічника кухаря Людмилу  
Ярославівну ТРАЧ.

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!

Вітаємо! ●
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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото із сімейного архіву 
Богдана НОВОСЯДЛОГО.

Богдан Новосядлий родом 
із мальовничого села  
Буцнів, що розкинулося на 
схилах Серету, з доброї і 
працьовитої, християнської  
селянської сім’ї. Народився 
12 травня 1956 року.  
У 1982 році закінчив фа-
культет журналістики Львів-
ського держуніверситету іме-
ні Івана Франка. Журналіст-
ську професію почав освою-
вати у Тернопільській район-
ній газеті (нині “Подільське 
слово”). Майже чверть сто-
ліття працював у світлотех-
нічній корпорації “Ватра”: по-
чинав у газеті “Промінь”, був 
її редактором. 

Друкувався у союзній, україн-
ській та канадській україномовній 
пресі. Богдан серед засновників і 
перший редактор науково-
освітнього журналу “Вісник  
Фонду Олександра Смакули”. З 
1995 року — літе-
ратурний редак-
тор релігійної га-
зети “Божий сіяч” 
Тернопільсько-
Зборівської архі-
єпархії УГКЦ, був 
шеф-редактором 
зах ідноукраїн-
ської спеціалізо-
ваної газети “Но-
ва оселя” і літе-
ратурним редак-
тором богослов-
ського журналу 
“Альма-матер” 
(Рим, Італія).

Автор, співав-
тор та упорядник 
дванадцяти книг. 
Серед них “Буцнів 
— село над Сере-
том”, “Буцнів. Екс-
курс у минуле на 
хвилях любові”, 
“Як народжуються 
святині”, “Ватра”, 
“Патетична сим-
фонія світла”, 
“Освячені любов’ю Тернопілля”, 
“Академік Снітинський. У сузір’ї ро-
ків і подій”, “Роман Яремчук. Уроки 
менеджменту”. Член Національної 
спілки журналістів України, почес-
ний член Всеукраїнського товари-
ства “Просвіта” імені Тараса Шев-
ченка. 

У рамках міжнародного проек-
ту “Інтерньюз-Україна” двічі ста-
жувався на курсах, організованих 
британською телерадіокомпанією 
“Бі-Бі-Сі”. Переможець всеукраїн-
ських конкурсів “Соціальний 
захист-99”,  Міжнародної фінан-
сової корпорації з висвітлення 
проблем  незавершеного будів-
ництва. Лауреат всеукраїнської 
премії “Економіка очима журна-
ліста” з врученням срібної медалі 
“Нестор Літописець”. Дипломант 

Всеукраїнського конкурсу “Зробі-
мо дороги безпечними. Разом!”. 
Переможець обласного конкурсу 
в галузі культури у номінації “Кра-
єзнавство. Премія імені П. Мед-
ведика за книгу “Катедра” у спі-
вавторстві з о. О. Глубішем і  
Н. Шподарунок, володар “Золо-
того знака” української журналіс-
тики.

З 1996 року працює у Терно-
пільській обласній громадсько-
політичній газеті “Свобода”, де-
який час був її редактором. У 
2014 році  удостоєний почесно-
го звання “Заслужений журна-
ліст України” і визнаний “Люди-
ною року-2014” на Тернопіллі.

Це, як кажуть, основні віхи йо-
го життєвого відрізку. Обмаль га-
зетної площі не дає висвітлити усі 

грані його характеру, джерела 
любові і людяності. Ювіляр — лю-
блячий батько, разом з дружиною 
Вірою виховали і вивчили двох 
славних дітей — дочку Наталію, 
яка, як і батько, пішла по журна-
лістській стезі, працює і проживає 
в Києві, сина Ігоря. Радіють Ново-
сядлі першій внучці Настусі, до-
брій щирій погоді в їхньому ро-
динному домі. Богдана Теодоро-
вича поважають колеги за хорошу 
вдачу, талант, щедрість душі, го-
товність прийти на допомогу і по-
ділитися зернами своїх фахових 
знань, великого практичного до-
свіду роботи з молодими журна-
лістами. 

З ювілеєм, Богдане Теодорови-
чу! Хай доля відміряє ще многая, 
многая літ!

Богданові сузір’я

Наприкінці 70-х років Богдан Новосядлий  
розпочинав журналістську кар’єру в Тернопільській районній 

газеті (нині “Подільське слово”). 

Богдан Новосядлий (у центрі) з народними артистами України  
Мирославом Коцюлимом (зліва) та Володимиром Ячмінським. Фото 2000-их р.

Під час урочин з нагоди присвоєння почесного звання “Людина року-2014” на Тернопіллі.  
Третій зліва у другому ряду — заслужений журналіст України Богдан Новосядлий.

З днем наро-
дження вітаємо ке-
руючого справами 
Тернопільської ра-
йонної ради, на-
дійного товариша, 
гарну і порядну лю-
дину Богдана Григо-
ровича ЯЩИКА.

Бажаєм Вам, щоб 

                    надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Щоб дні Ваші були веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові.

З повагою — друзі.

Вітаємо з на-
родженням си-
ночка Лілію та 
Юрія МАКУХІВ 
із с. Чернелів 
Руський Терно-
пільського райо-
ну.

Привітання мамі й татку

Із народженням хлоп’ятка! 

Красенем хай він зростає

І здоров’я, й мудрість має! 

Хай найкращим буде сином

І продовжить рід родини, 

Радістю всіх звеселяє, 

Щастя хай його чекає.

Хай росте здоровим Ваше немовлятко, 

Хай його охороняють з неба ангелятка, 

Хай Господь зішле дитині добру долю

І розкриє в ньому мужню силу й волю!

З повагою — колектив 
управління соціального 

захисту населення 
Тернопільської РДА.

21 травня 
в і д з н а ч а є 
день наро-
дження жи-
телька с. Тов-
столуг, актив-
на учасниця 
художньої са-
модіяльності 
І в а н н а  
КОЛЯСА. Від 
усієї душі ба-
жаємо їй без-

межного щастя, міцного здоров’я, 
радості, добробуту, мирного неба, 
прихильної долі для сина Артема 
та донечки Вероніки, любові від 
чоловіка. 

Всіх благ земних ми Вам бажаєм

За вдачу людяну й просту. 

Всі квіти світу Вам даруєм

За щире серце й теплоту.

Життя хай радість лиш приносить,

А дім — достаток і тепло.

Хай доля високо підносить 

надії світлої крило.

З повагою — друзі.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження 
заступника директора з навчально-
виховної роботи Ольгу Ігорівну 
ЛИТВИН.

Сонця променистого на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаєм того, що щастям називається!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження секретаря Ступківської 
сільської ради Наталію Володи-
мирівну КОВАЛКОВСЬКУ  
та депутата Ступківської сільської 
ради Олега Омеляновича  
БАЧИНСЬКОГО.

Хай доля намітить ще років багато, 

Хай радість і щастя приходять до хати, 

Щоб тільки все гарне в житті повелось, 

Хай збудеться все, що іще не збулось!

У щасті, в здоров’ї щоб вік весь 

                                      прожити, 

Душею І серцем повік молодіти, 

Щоб радість стрічала завжди на порозі,  

А лихо не стріло ніде у дорозі!

З повагою — виконавчий 
комітет, депутатський корпус, 

працівники Ступківської 
сільської ради.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження 
медичну сестру школи Тетяну 
Василівну ШВЕДИК, технічного 
працівника Наталію Юліанівну 
ШАШКЕВИЧ.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

З днем 
народження 
вітаємо ке-
р у ю ч о г о 
справами 
Тернопіль-
ської район-
ної ради 
Б о г д а н а 
Григорови-
ча ЯЩИКА.

Хай дороги 

          стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує сто прекрасних літ!

З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

Вітаємо з днем народження 
невролога ТРТМО Ольгу Леоні-
дівну МИХАЛЮК, акушера-
гінеколога Людмилу Михайлів-
ну ПРИПХАН, стоматолога  
Дениса Олександровича  
ГАРГУЛУ, диспетчера медицини 
невідкладних станів Галину  
Федорівну ЛУКАВУ, біолога 
Оксану Володимирівну СМАЛЬ, 
медсестер Інну Сергіївну  
БОДНАРЧУК, Ольгу Богданівну 
ІВАСЬКІВ, Галину Романівну 
МАРКО, Зоряну Федорівну 
ЛЕВЧЕНКО, Ілону Олексан-
дрівну СТЕЛЬМАХ, молодших 
медсестер Галину Зеновіївну 
ШОВЗДУ, Галину Андріївну  
ГУМЕНЮК, діловода Оксану  
Ігорівну СЕРДЮК, робітника 
кухні Мирославу Іллівну КАЧКУ, 
молодшу медсестру ФАПу  
с. Лучка Галину Михайлівну  
ТИЧИНСЬКУ.

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 доброю була.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з 35-річчям керівника 
гуртка “Комп’ютерна графіка” та 
вихователя групи продовженого 
дня Тетяну Петрівну  
АНТИМИС, учителя математики 
Надію Родіонівну ДАЦКО.

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.

Вітаємо з днем народження 
депутатів Тернопільської район-
ної ради Богдана Григоровича 
ЯЩИКА і Романа Богдановича 
СИВАКА.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

З повагою — депутатський 
корпус Тернопільської 

районної ради.

Колектив CФГ “Аванто” щиро 
вітає з днем народження с/г ро-
бітника Тетяну Володимирівну 
СТАДНИК.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить повсякчас!

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

Колектив CПП “Мричко”  щиро 
вітає з днем народження бухгал-
тера Марію Іванівну МРИЧКО, 
тракториста Григорія Йосипо-
вича БУЧИНСЬКОГО.

Нехай рікою щастя ллється,

В родині гарно все ведеться,

Нехай душа не знає болю

На довгий вік і світлу долю.

І ще здоров’я щиро зичим,

Кохання, квітів і краси,

І літ щасливих до сторіччя,

Усіх гараздів з роси й води.
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Досвід ●

ПРОДАМ
* 2-кімнатну квартиру за-

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

* дійну козу, козенята. Тел.: 
(0352) 29-90-70, (096) 779-34-
56. 

* 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. 

* 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.

РОБОТА
* на роботу в СТО потрібні:  

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

* 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) 
302-08-02, (068) 509-03-86.

* ремонт промопор до трак-

торів Т-150, виготовлення борон 
до тракторів Т-40, МТЗ. Виго-
товлення брам, огорож, лавок, 
дашків. Тел. 49-22-51, 49-23-31, 
(067) 382-67-94.

* пропоную послуги малога-
баритною буровою установкою: 
буріння нових свердловин, про-
шивка і поглиблення діючих, 

реставрація закинутих свердло-
вин. Тел. 098 997-16-72 (Олег).

ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ

* втрачений державний акт 
на право приватної власності на 
землю (серія ІV-ТР №023172), 
виданий на ім’я Редчук Теодозії 
Степанівни, 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 ●

Цивільний захист ●

Лариса ЄЖИЖАНСЬКА, 
директор Жовтневої ЗОШ І-ІІ 
ст. ім. Володимира Гарматія.

26 квітня в Жовтневій ЗОШ 
І-ІІ ступенів імені Володи-
мира Гарматія традиційно 
пройшов день цивільного 
захисту. 

В рамках заходу за участю фа-
хівців служби з надзвичайних си-
туацій на чолі з начальником 
ДПРЧ/3 управління ДСНС України 
в Тернопільській області, стар-
шим лейтенантом служби цивіль-
ного захисту Юрієм Русланови-
чем Тосілем відбулася акція “За-
побігти. Врятувати. Допомогти”.

Фахівці пожежної справи роз-
казали учням і вчителям про при-
чини і наслідки пожеж, показали, 
як працює пожежна машина. 
Присутні побачили багато різних 
корисних пристроїв і споряджен-
ня пожежної машини. Учні позна-
йомились зі службовим лабрадо-
ром Тошею, яка продемонстру-
вала навченість з пошуку по-
страждалих.

Адміністрація школи вислов-
лює подяку депутату Тернопіль-
ської  районної ради Володими-
ру Михайловичу Перогу за спри-
яння в організації  інтерактивно-
го дня цивільного захисту.

“Запобігти.  
Врятувати. Допомогти”

Під час заходів у рамках дня цивільного 
захисту в Жовтневій ЗОШ І-ІІ ступенів 

імені Володимира Гарматія. 

Фахівці служби надзвичайних ситуацій  
навчали школярів навикам цивільного захисту. 

Христина БІНЄВИЧ.

15 квітня цього року на базі 
Прошівської ЗОШ І-ІІ ст. 
відбувся творчий звіт Шко-
ли молодого вчителя. 

На звіті були присутні керів-
ник школи молодого вчителя На-
талія Степанівна Березіцька, ме-
тодист початкової освіти Іванна 
Іванівна Дівакова, молоді вчите-
лі Тернопільського району, ди-
рекція та троє молодих вчителів 
Прошівської школи — Ірина Ва-
силівна Семирко, Мар’яна Васи-
лівна Грицин і автор цих рядків. 
Молоді вчителі звітували про 
свою роботу за 2015-2016 на-
вчальний рік: результативність 
відвіданих методичних об’єднань, 
семінарів, майстер-класів, про-
слуханих вебінарів, самоосвітню 
діяльність, роботу з наставника-
ми та інше. 

Колектив школи дякує учас-
никам творчого звіту за те, що 
знайшли час відвідати нашу 
школу, було дуже приємно від-
чувати з боку колег та методис-
тів підтримку та хороші, щирі 

настанови протягом усього пе-
ріоду нашої співпраці. Хочеться 
особливо відзначити внесок ме-
тодиста Іванни Іванівної Дівако-
вої та керівника школи молодо-
го вчителя Наталії Степанівни 
Березіцької. Їх професіоналізм і 
глибоке знання справи дозво-
лили нам, молодим учителям, 
осягнути всю глибину величної 
педагогічної науки, отримати 
задоволення від співпраці, а та-
кож почерпнути нові знання. 
Сподіваємося на успішний роз-
виток наших вмінь, знань та 
плідну співпрацю. Бажаємо ко-
легам нових досягнень та фі-
нансового благополуччя. Нехай 
Син Божий дарує надію та впев-
неність у завтрашньому дні, по-
селяє спокій у серцях, укріпляє 
віру та живить душу. Хай Божа 
милість та благословення ося-
ють життя, а мир, любов та зла-
года запанують в оселях. Зичи-
мо всім учасникам творчого зві-
ту Школи молодого вчителя 
гарного настрою, відмінного 
здоров’я, сімейного затишку, 
незмінного успіху та здійснення 
усіх задумів.

Школа  
молодого вчителя

Місцеві громади 
Тернопільщини 
отримали понад 
567 мільйонів 

гривень
Про це повідомили у відділі 

організації роботи головного 
управління Державної фіскальної 
служби в Тернопільській області. 
Загалом надійшло на 151,5 млн. 
грн. Ця сума на 183,3 млн. грн. 
вища за показник відповідного 
періоду минулого року.

Одним із найвагоміших плате-
жів у Тернопільській області за-
лишається податок на доходи фі-
зичних осіб. Його протягом січня-
квітня надійшло 323,5 млн. грн., 
додатково — майже 80,5 млн. грн. 
“Суб’єкти малого підприємництва 
сплатили 79 млн. грн. єдиного 
податку, — констатують у подат-
ковій. — Надходження акцизного 
податку із роздрібного продажу 
підакцизних товарів із початку 
цього року склали 68,1 млн. грн., 
тому додатково місцеві бюджети 
отримали 21,4 млн. грн. Прогноз-
ний показник вдалося виконати 
на 145,7%”.

За 4 місяці – майже 
2 мільйони

Упродовж січня-квітня ревізора-
ми управління аудиту Тернопіль-
ської ОДПІ проведено 85 докумен-
тальних перевірок юридичних осіб. 
За їх результатами задокументова-
но низку порушень чинного подат-

кового законодавства та донарахо-
вано 1 876 тис. грн. податків та 
штрафних санкцій. До бюджету 
вже надійшло 1 187 тис. грн. 

Левова частка
Заступник начальника Терно-

пільської ОДПІ Лариса Березюк  
інформувала про суми надхо-
джень до бюджетів усіх рівнів 
впродовж січня-квітня поточного 
року. Лариса Березюк зазначи-
ла, що платники податків Терно-
поля та району за цей період 
внесли до державного та місце-
вих бюджетів 558,5 млн. грн., а 
це на 18,4% більше від очікува-
них. 

Державний бюджет отримав 
251,1 млн. грн. надходжень. Най-
більше, а це 95,4 млн. грн., вне-
сено до бюджету податку на до-
дану вартість та 51,5 млн. грн. – 
податку на прибуток. Внесок на-
ших земляків в обороноздатність 
країни склав за ці місяці  21,9 
млн. грн. військового збору.

На рахунки місцевих бюджетів 
надійшло 307,3 млн. грн. платежів. 
Левову частку складає  податок на 
доходи фізичних осіб – 182,8 млн 
грн., єдиного податку надійшло 
38,5 млн. грн., акцизного податку 
– 38,1 млн. грн., плати за землю – 
28,5 млн. грн. Лариса Березюк за-
значила також, що юридичними та 
фізичними особами обласного цен-
тру та Тернопільського району 
сплачено 272,5 млн. грн. єдиного 
внеску. 

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Податкові новини ●

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щирі співчуття 
вчителю англійської і німецької мов Олександрі Мирославівні Глаз 
з приводу важкої і непоправної втрати — смерті батька.

Відділ Держгеокадастру в Тернопільському районі повідомляє, що переможцем конкурсу на  
заміщення вакантної посади головного спеціаліста з державного геодезичного нагляду визначено Ігора 
Володимировича Павлика; провідного спеціаліста сектору землеустрою та ринку земель тимчасово, на 
період відсутності основного працівника, визначено Ірину Богданівну Комаринець.

Оголошення ●
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Гороскоп ●

Для праці перша половина тижня має 
бути сприятливою. Небажано братися за 
непосильні складні доручення. Прислухай-
тесь до порад спеціалістів, якщо в чомусь 
маєте сумнів. Друга половина тижня більш 
сприятлива для вирішення сімейних та осо-
бистих проблем.

У першій половині тижня дотримуйтесь 
обережності в різних грошових оборудках. 
Можуть виникати якісь непорозуміння через 
фінанси в сім’ї, або родині. Призначайте 
важливі зустрічі та переговори, але не йдіть 
на поступки там, де цього робити небажа-
но. Від п’ятниці та у вихідні вам поталанить 
у вирішенні життєвих проблем. Маєте шанс 
купувати необхідні речі.

Перша половина тижня і особливо чет-
вер не будуть сприятливими у стосунках з 
партнерами, можуть виникати суперечки і 
звинувачення у вирішенні комерційних пи-
тань. У другій половині тижня можете смі-
ливо укладати угоди, проводити ділові 
поїздки. 

Зірки радять потурбуватись про своє 
здоров’я, а також уникати конфліктів з парт-
нерами. Не призначайте підписування до-
говорів, вирішення питань поточного або 
перспективного плану. Обережні будьте з 
фінансами, а також не купуйте важливих 
речей. Більше відпочивайте, менше рвіться 
до праці.

У другій половині тижня, особливо ближ-
че до вихідних, вас чекають непогані пер-

спективи. Майте справи з партнерами, шу-
кайте гроші, вкладайте їх вигідно, плануйте 
спільні заняття з друзями або сім’єю. У по-
неділок, а також на вихідних бажано бути 
обережними в особистих контактах, а також 
в іграх спортивного плану, що можуть на-
шкодити здоров’ю.

Справи сімейні та особисті складати-
муться в першій половині тижня досить 
успішно. Контролюйте поведінку дітей, або 
молодших за себе членів сім’ї у вихідні. Ва-
ші послуги розширяться, очікуйте винаго-
роди, а також більшої оплати. Більше уваги 
потребам і вимогам сім’ї.

З понеділка будьте уважні на роботі і в 
поїздках, а в середині тижня уникайте різ-
них ризиків, розбіжностей з близькими. 
Ближче до вихідних бажано розслабитись, 
можете реалізувати свої наміри щодо літ-
ньої відпустки, призначайте зустрічі, беріть 
участь в іграх та змаганнях. Вдасться вирі-
шити багато питань неофіційним шляхом.

Вам краще відмовитись від подорожей 
впродовж усього тижня, до п’ятниці включ-
но можуть виникати проблеми в стосунках 
з оточуючими та розбіжності з керівни-
цтвом. До кращого періоду можна віднести 
другу половину тижня. Час, коли не завжди 
друзі можуть прийти вам на допомогу. У ви-
хідні більше відпочивайте. 

Більш вдалою для роботи і ділових по-
їздок буде друга половина тижня. У поне-
ділок та в середу зайва ініціатива здатна 
нашкодити вам, але сподівайтеся на до-
даткові прибутки, а також на славу і по-

хвалу. Ближче до вихідних і на самі вихід-
ні можете розслабитися, чекайте  
гостей. Дотримуйтесь правил безпеки.

Не дуже спішіть щось важливе розпо-
чинати, бо перша половина тижня може 
створити чимало різних перешкод та не-
передбачених ситуацій. Бажано потурбу-
ватися про імідж. Активнішу діяльність 
плануйте на другу половину тижня, мож-
ливі додаткові заробітки. У неділю непо-
гано відправитись у подорож.

До кінця робочого тижня старайтеся 
завершити попередні справи, але неба-
жано квапитись і нервуватись. У середині 
тижня можуть виникнути складнощі, вам 
може не вистачати сил, тому навантажу-
вати себе роботою небажано. Більш вда-
лими, активними, завзятими будете по-
чуватися у вихідні. Цей час сприятливий 
для реалізації новизни.

До п’ятниці не варто очікувати на  
особливі успіхи, робити спроби просува-
тись у справах кар’єри, робити серйозні 
вкладення, а також сподіватись на під-
тримку впливових осіб. Ближче до вихід-
них розпочнеться більш вдала смуга, 
з’являться вигідніші ситуації.

від Івана Круп'яка з 23 по 29 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 №20 

від 13 травня 2016 року.

Йде Червона Шапочка лісовою стежи-
ною. Раптом з кущів з’являється голова 
вовка.

— Куди йдеш, Червна Шапочко, напев-
но, до бабусі?

— Так.
— У кошику, мабуть, пиріжки?
— Так.
— Пиріжки загорнуті в газету?
— Так.
— Ану, дай мені газетки... 

Оголошення: “Самотній чоловік шукає 
любові, ласки, розуміння і чогось поїсти”.

До відвідувача в ресторані підходить 
офіцант. Той дає йому долар зі словами:

— Порадьте мені що-небудь.
Офіціант кладе купюру в кишеню і, на-

хилившись до відвідувача, каже:
— Краще йдіть звідси.

Хазяйка квартири до молодої кварти-
рантки:

— Щось ваш брат перестав до вас на-
відуватися.

— Напевно, знайшов собі іншу се-
стру…

Чоловік показує в автосервісі свою 
розбиту машину. Механік дивиться на неї 
і чеше потилицю. Чоловік:

— Дружина на повній швидкості вріза-
лася у стовп.

Механік:
— І скільки разів?

З життєвої мудрості діда Панаса:  
“Якщо від вас пішла дружина, а ви не  
відчуваєте печалі, — трішки зачекайте. 
Дружина повернеться, а з нею — печаль”.
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Свята і празники ●

Жителі села Миролюбівка, о. Володимир Білинський в день освячення пасок 
на подвір’ї Української греко-католицької церкви св. Димитрія, 30 квітня 2016 р.

Галина ЮРСА — ТРР 
“Джерело”. 

Фото Ярослава СТАРЕПРАВО.

Враження, які дарує мисте-
цтво, не минають скоро, бо 
вони зачіпають душу. Ще й 
досі перебуваю в полоні му-
зики, яку почула на святко-
вому концерті “Закоханий у 
пісню” з нагоди 75-річчя ві-
домого в краї композитора, 
музиканта, педагога, не-
змінного  директора Вели-
кобірківської музичної шко-
ли Володимира Івановича 
Войнарського. 

Цей вечір, організований ко-
лективом Великобірківської му-
зичної школи, був присвячений 
лише ювіляру та його творінням, 
які виконали учні та педагоги. 
Прозвучала дуже маленька час-
тина усіх творів композитора, 
але концерт з численними вітан-
нями, піснями, інструментальни-
ми композиціями тривав більше 
двох годин. Цікаво, якби озвучи-
ти усі, більш, ніж 400 творів мит-
ця, який проміжок часу вони б 
тривали? Щиро вірю, що музику 
маестро Володимира Войнар-
ського можна було б слухати го-
динами, днями та ночами, адже 
вона звучить синхроном із люд-
ською душею, спонукає мислити, 
співпереживати, мріяти, сміяти-
ся, тужити, вірити, любити…

У селище Великі Бірки во-
лею долі Володимир Войнар-

ський потрапив 40 років тому. 
Тут, як зізнається композитор 
та педагог, пройшли його най-
кращі роки, багаті на працю, 
зустрічі з цікавими людьми, 
учнями. Саме тут Володимир 
Іванович подружився з поетом 
Анатолієм В’юшиним, з яким 
написали спільно багато тво-
рів. Але найвідоміший з них, 
той, що зачіпає патріотичні по-
чуття кожного великобірківча-
нина, — “Пісня про Великі Бір-
ки”, який селищний голова Ро-
ман Мацелюх називає гідною 
візитівкою і каже, що навіть за 
один лише цей твір автора тре-
ба було б поважати. 

Володимир Войнарський вва-
жає, що не кожен вірш, навіть 
найталановитіший, може прозву-
чати як пісня. Це не завжди по-
ясниш словами, та й не потрібно. 
Поезія, народжена прозвучати як 
музика, обов’язково знайде сво-
го композитора. Вірші  терно-
пільської письменниці Марти Чо-
пик належать саме до таких. У 
співдружності  з Володимиром 
Войнарським народились три 
дитячі опери-казки, які ставлять 
у музичних та загальноосвітніх 
школах, пісні для дітей, які ви-
промінюють світло, та майже де-
сяток музично-поетичних збірок. 
Полюбились і пісні композитора 
на слова поетеси, тендітної жін-
ки, яка у нинішній воєнний час 
стала волонтером, — Світлани 
Гоч. Зокрема, це “Пісня про 
дощ”, “Моя земля – моя родина”, 

твори під спільною назвою “Пісні 
про Тернопільський район”.

У творчому доробку Володи-
мира Войнарського більше ста 
дитячих солоспівів, ансамблевих 
та вокальних творів, зокрема тих, 
що вийшли друком, — “Альбом 
фортепіанних п’єс”, “Сюїта для 
скрипки з фортепіано”, “Цикл 
вальсів для баяна”. Композитор і 
далі пише свої твори, але, як сам 
каже, поки що для шухляди. Ві-
риться, що цей неоціненний 
скарб знайде і мецената, щоб 

побачити світ у друці, і виконав-
ців, і вдячних слухачів.

Як народжується пісня, музика 
— улюблене запитання, яке за-
дають журналісти поетам, компо-
зиторам. У свій час і я намага-
лась дізнатися  про це у Володи-
мира Войнарського. А потім пе-
рестала, бо зрозуміла, що писа-
ти пісню – це не борщ варити. 
Тут рецепта немає. А втім, як 
сказала заступник директора Ве-
ликобірківської музичної школи, 
талановита піаністка Оксана Вер-

гун про Володимира Войнар-
ського, “…вроджена властивість 
художника – інтуїція — нерозга-
дана мова душі, допомагає від-
чути щемливу радість творення 
пісні…”

Володимиру Войнарському  
бажали всього багато, але ювіля-
ру неможливо побажати спокою. 
“Життя складне… Нелегко все 
прожити… А далі як? Візьми тут, 
відгадай… Роки – на зиму, а у 
серці – літо! Тож так і далі зіркою 
сіяй!”

Мистецтво ●

Причастя музикою

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, начальник відділу культури РДА  
Віктор Навольський, директор БК смт Великі Бірки Зеновій Прус серед гостей святкового  

дійства, приуроченого 75-річчю з дня народження композитора, педагога,  
музиканта, директора Великобірківської музичної школи Володимира Войнарського.

Маестро Володимир Войнарський  
у день свого ювілею.

Володимир Войнарський у колі найкращих друзів — вихованців і викладачів  
Великобірківської музичної школи. Серед почесних гостей — поетеса Марта Чопик.


