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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”.
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Продовження.
Початок на 1 стор.

За інформацією Президента 
Фонду “Східна Європа” Віктора 
Ляха, Тернопільщина — єдиний 
регіон, в якому розроблено і при-
йнято першу регіональну Страте-
гію розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2016-2020 ро-
ки, яка відповідає європейським 
стандартам. Окрім цього, Терно-
пільська область — одна з пілот-
них областей, в яких експерти 
Програми USAID “Лідерство в еко-
номічному врядуванні” впроваджу-
ють ініціативи, покликані дати по-
штовх розвитку малого та серед-
нього підприємництва. Наступним 
кроком є розробка плану стратегії 
малого і середнього підприємни-
цтва Тернопільщини, який ство-
рить базу для залучення інвести-
цій в малий і середній бізнес.

Під час пленарного засідання 
форуму відбулася презентація 
успішних інвестиційних проектів 
Тернопільщини — ТзОВ “СЕ 
Борднетце-Україна”, ТМ “Молокія” 
ПрАТ “Тернопільський молокоза-
вод”, ТзОВ “Бучачагрохлібпром” 
ФГ “Гадз”. Окрім цього, підписано 
угоду про співробітництво Терно-
пільської області з Тауразьким по-
вітом Литовської Республіки та 
угоду про міжрегіональне співро-
бітництво Тернопільщини з Черка-
щиною. Крім цього, передбача-
ється співпраця у сфері інвести-
ційної діяльності та державного 
приватного партнерства, розвитку 
та реформування економіки, ство-
рення нових високоефективних 
виробничих потужностей, налаго-
дження системи міжрегіональних 
зв’язків, визначених Державною 
стратегією регіонального розвитку 
на період до 2020 року. 

У Збаразькому замку відбулася 
офіційна зустріч керівництва Тер-
нопільської області з іноземними 
делегаціями, керівниками інозем-
них дипломатичних установ, акре-
дитованими в Україні. Основною 
складовою форуму стали панельні 
дискусії щодо партнерства бізне-
су і влади, шляхів створення 
успішного бізнес-середовища, но-
вих можливостей агропромисло-
вого комплексу, економічно спро-
можних громад, перспектив роз-
витку туризму, енергоефективнос-
ті та альтернативних видів енергії, 
стратегічних інвестиційних проек-
тів Тернопільщини. 

Під час панельної дискусії 
“Платформа для ділового спілку-
вання: стратегічні інвестиційні 
проекти Тернопільщини” голова 
Тернопільської райдержадміні-
страції Олександр Похилий пред-
ставив проект логістичного 
центру на базі Тернопільського 
аеропорту. 

Аеропорт “Тернопіль” має 
четверту категорію міжнародної 
класифікації летовищ. Довжина 
злітно-посадкової смуги — 2 кі-
лометри, загальна площа лето-
вища — понад 150 гектарів. Про-
пускна спроможність — близько 
100 пасажирів на годину. Після 

передачі у 2001 році авіапідпри-
ємства з державної в комуналь-
ну власність Тернопільської об-
ласної ради практично призупи-
нилися регулярні авіаційні пере-
везення. Станом на сьогодні ае-
ропорт приймає лише чартерні 
рейси. Впродовж останніх деся-
ти років у розвиток підприєм-
ства цільових коштів не вклада-
ли. За рахунок грошей, які виді-
ляли відповідно до чинних об-
ласних програм розвитку лето-
вища, лише погашено кредитор-
ську заборгованість підприєм-
ства за попередні роки. Торік 
Тернопільським обласним кому-
нальним підприємством “Фірма 
Тернопіль-авіаавтотранс” від 
господарської діяльності отри-
мано 150 тисяч гривень доходів, 
у тому числі 90 тисяч гривень від 
авіаційної діяльності. Здійснено 
29 авіарейсів, під час яких нада-
но послуги 48 пасажирам.

— Сучасний розвиток економі-
ки вимагає створення логістичних 
центрів, — зазначив голова Тер-
нопільської РДА Олександр По-
хилий. — Зокрема, у проекті ло-
гістичного центру на базі Терно-
пільського аеропорту передбаче-
но відновлення злітно-посадкової 
смуги, встановлення навігаційної 
системи освітлення, придбання 
автотранспорту та реконструкція 
двох пасажирських терміналів. За 
розрахунками тернопільських на-
уковців, для цього потрібно що-
найменше 158 мільйонів євро. 
Логістичний центр на базі Терно-
пільського аеропорту зможе на-
давати послуги з внутрішніх і між-

народних авіаперевезень, оренди 
складських та офісних приміщень, 
розширення готельно-
ресторанного бізнесу. Відновлен-
ня авіарейсів забезпечить фінан-
сову стабільність роботи летови-
ща, створення нових робочих 
місць, повернення коштів у дер-
жавний бюджет шляхом сплати 
податків.

У рамках Міжнародного інвес-
тиційного форуму у Збаразькому 
замку з метою залучення до співп-
раці українських та іноземних ін-
весторів власний інвестиційний 
потенціал презентували Теребов-
лянська, Шумська, Байковецька та 
Великогаївська об’єднані терито-
ріальні громади Тернопільської 
області. Зокрема, начальник відді-
лу земельних відносин, містобуду-
вання, архітектури та комунальної 
власності Великогаївської сіль-
ської ради Галина Кравчинюк 
представила об’єкти та земельні 
ділянки комерційного і сільсько-
господарського призначення, роз-
міщені на території Великогаїв-
ської об’єднаної територіальної 
громади.

20 травня офіційні іноземні де-
легації та гості форуму оглянули 
вільні виробничі площі, інвестицій-
ні об’єкти і земельні ділянки, озна-
йомилися з туристично-
рекреаційним потенціалом, архі-
тектурними пам’ятками Тернопіль-
щини, успішними промисловими 
та агропромисловими підприєм-
ствами Тернопільської області з 
перспективою налагодження дво-
стороннього інвестиційного та 
торговельного співробітництва.

Регіон Invest-2016
Голова Тернопільської ОДА Степан Барна на Міжнародному інвестиційному форумі  

зазначив, що Тернопільщина готова стати осередком економічного зростання. 

Представники Великогаївської об’єднаної територіальної 
громади з директором Інституту розвитку територій 

Юрієм Ганущаком і директором Офісу реформ 
у Тернопільській області Віктором Литвинчуком на території 

Збаразького замку, 19 травня 2016 року. 

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

З початку цього року 
Збройні сили України по-
повнилися 18 тисячами 
солдатів, які проходять 
військову службу за 
контрактом. Серед 
контрактників — началь-
ник відділення зв’язку та 
інформатизації Терно-
пільського об’єднаного 
міського військового ко-
місаріату, сержант Юрій 
Смірнов.

Військову справу Юрій знає 
ще з дитинства, адже його 
батько і дідусь були військови-
ми. Строкову службу проходив 
у Старичах Яворівського райо-
ну на Львівщині. Два роки тому 
одружився. Разом із дружи-
ною Галиною виховує 
5-місячного сина Тимофія. 

— Поряд із нашим будин-
ком в Острозі на Рівненщині, де я 
раніше мешкав, була військова 
частина, — згадує Юрій Смірнов. 
— Ми з хлопцями проводили там 
більшість вільного часу.  Після за-
кінчення школи я здобув професію 
слюсаря з ремонту автомобілів. У 
березні 2014 року, під час першої 
хвилі часткової мобілізації, мене 
призвали до війська. Проходив на-
вчальні збори в Острозькому війсь-
ккоматі. Торік, після демобілізації, 
вирішив стати контрактником. Пе-
ребрався до Тернополя, до дружи-
ни. Для мене важливі порядність, 
честь, гідність, дисципліна. Вій-
ськова служба за контрактом — це 
престижно. Це професія мужніх, 
справжніх чоловіків. Україні потріб-
на боєздатна армія. Чоловіки 
зобов’язані захищати свою бать-
ківщину.

Юрій Смірнов розповів, що ро-
бочий день у Тернопільському 
об’єднаному міському військовому 

комісаріаті триває з 8 години ранку 
до 6 вечора. Неділя — вихідний. 
Військові забезпечені необхідною 
амуніцією, повноцінним триразо-
вим харчуванням. Серед переваг 
контрактної служби — стабільна 
заробітна плата від 7 тисяч гри-
вень, компенсація за оренду жит-
ла, матеріальна допомога на оздо-
ровлення в санаторії, право само-
стійно обирати місце проходження 
служби, можливість навчатися в 
будь-якому військовому виші Укра-
їни, перспектива кар’єрного росту. 
Всі контрактники проходять бойо-
ву, фізичну, морально-психологічну 
підготовку в навчальних центрах.

Чоловіки та жінки віком від 
18 до 60 років, які бажають про-
ходити військову службу за контр-
актом, повинні звернутися в Тер-
нопільський об’єднаний міський 
військовий комісаріат за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Тролей-
бусна, 5, або за телефоном: 
(0352) 43-58-19. 

Служу Україні! ●

Військова служба  
за контрактом —  

це престижно

Начальник відділення зв’язку та 
інформатизації Тернопільського 
ОМВК, сержант Юрій Смірнов.

З успішним завершенням 
навчального року!

27 травня завершується навчальний рік, у всіх загальноосвітніх 
школах лунає останній дзвінок. Особливе хвилювання і радість від-
чувають на цьому святі школярі, педагоги, батьки, адже пройдено 
ще одну сходинку на шляху до вершини знань, досвіду, життєвих 
цінностей. З щирими  напутніми словами звертаємося до випус-
кників: останній шкільний дзвінок символізує для вас початок само-
стійного життя. Позаду залишається галасливе шкільне дитинство і 
юність, попереду — вибір професії, утвердження в суспільстві, нові 
відкриття. Хай щастить вам на цьому нелегкому шляху, дорогі ви-
пускники, будьте впевнені у своїх силах, з оптимізмом дивіться у 
майбутнє. Нехай ваші мрії здійсняться. 

З успішним завершенням  навчального року вітаємо педагогів, 
батьків, усіх учасників навчально-виховного процесу — велику шкільну 
родину Тернопільського району. Змістовних канікул, гарного відпо-
чинку, успішного поступу. Нехай кожним із вас Україна гордиться!

Андрій ГАЛАЙКО,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Олександр ПОХИЛИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

27 травня — Останній дзвінок
27 травня в усіх загальноосвітніх школах Тернопільського району 

пролунає останній у цьому навчальному році шкільний дзвінок для 402 
випускників 9 класів і 249 випускників 11 класів і 12 класів заочної фор-
ми навчання. 21 випускник претендує на золоті медалі, 5 — на срібні. 

Цей навчальний рік подарував нові знання, нові враження, думки і 
почуття. У випускників попереду непросте доросле життя, в якому що-
дня доведеться робити важливий вибір, відстоювати власні думки та 
відповідати за прийняті рішення. Бажаю кожно-
му з вас упевнено йти життєвою стежиною і за-
вжди досягати поставленої мети. Всім школя-
рам — гарних канікул із теплом, сонячним про-
мінням, морем яскравих емоцій. Нехай кожен 
день буде сповнений натхнення і бадьорості. 
Вчителям — щира вдячність за самовіддану пра-
цю і доброго настрою в підготовці до нового на-
вчального року. 

З повагою — Василь ЦАЛЬ,  
начальник відділу освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Від усього серця вітаємо з днем народження 
кохану дружину, люблячу матусю Наталію  
Григорівну БЕРЕЗОВСЬКУ.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З любов’ю і повагою — чоловік Юрій,  
дочка Марія, зять Сергій, син Роман, 

невістка Мар’яна, син Максим, онук Маркіян.
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Панорама с. Байківці з масиву Русанівка. 
Фото Мар’яна Сьомера.

Форум ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

У Тернопільській області 
функціонують 26 об’єднаних 
територіальних громад — 
найбільше в Україні, що 
свідчить про бажання зміню-
вати, вдосконалювати міс-
цеве самоврядування. Пи-
тання створення та діяль-
ності економічно спромож-
них громад розглянули 
19 травня цього року на Між-
народному інвестиційному 
форумі “Тернопільщина 
Invest-2016”. 

Директор Офісу реформ у  
Тернопільській області Віктор 
Литвинчук наголосив на необхід-
ності громадам працювати над 
створенням інвестиційних проек-
тів, зосередившись на пріоритет-
них цілях, ефективно використо-
вувати кошти на їх реалізацію. 
Фахівець переконаний, що  
розроблення стратегічного плану 
розвитку громади — шлях до ін-
вестицій. З метою залучення ін-
весторів Байковецька об’єднана 
територіальна громада предста-
вила на інвестиційному форумі 
власний економічний потенціал. 

Головним наповнювачем бю-
джету Байковецької громади є 
підприємство з іноземними ін-
вестиціями — ТзОВ “СЕ 
Борднетце-Україна”. Компанія 
“Фольксваген Борднетце” заре-
єстрована 30 років тому як до-
чірнє підприємство акціонерних 
товариств “Фольксваген” та “Сі-
менс”. На сучасному заводі в 
Байківцях, який входить до кон-
церну “Sumitomo Electric  
Bordnetze”, виготовляють ка-
бельні мережі для автомобілів. 
Уже в назві фірми закладено на-
зву основного продукту вироб-
ництва — “борднетце” в пере-
кладі з німецької означає “бор-
тові мережі”. 

Керівник фінансового від-
ділу ТзОВ “СЕ Борднетце-
Україна” Олег Білобровко за-
значив, що підприємство розпо-
чало свою діяльність на Терно-
пільщині у 2006 році. Спочатку 
чисельність робочого колективу 
становила 700 осіб. За десять 
років підприємство виросло з 
пілотного виробництва неве-
ликих модулів до потужного 
заводу-виробника суцільних 
кабельних мереж для автомобі-
лів “Фольксваген Гольф” А5, А6, 
А7 та Hybrid. Торік було розпо-
чато серійне виробництво 
кабельно-провідникової продук-
ції для “Ауді” А4 В9. 

Сьогодні на підприємстві 
близько 3800 працівників, для 
яких створено належні умови пра-
ці, забезпечено всіма необхідни-
ми матеріалами і спеціальним 
обладнанням, функціонує медич-
ний кабінет. Загальна площа  
підприємства становить 31160 
метрів квадратних. До кінця цього 
року ТзОВ “СЕ Борднетце-
Україна” планує відкрити новий 
виробничий підрозділ у Чорткові, 
площею 25 тисяч метрів квадрат-
них. “Це забезпечить створення 
півтори тисячі робочих місць”, — 
зазначив Олег Білобровко.

Байковецький сільський  
голова Анатолій Кулик під час 
інвестиційного форуму презенту-
вав у Збаразькому замку Байко-
вецьку об’єднану територіальну 
громаду. Заступник Байковець-
кого сільського голови Віктор 
Пулька представив проект 
відпочинково-оздоровчого комп-
лексу в селі Шляхтинці Тернопіль-
ського району. За інформацією 
Віктора Володимировича, терито-
рія, вибрана для комплексу, зна-
ходиться поблизу автомагістралі 
Брест-Бухарест, що забезпечить 
належне автомобільне сполучен-
ня. 

Згідно з проектом, у зоні трива-
лого сімейного відпочинку пло-
щею 1,78 га розташовуватимуться 
місця для стоянки автомобілів та 
житлові будиночки. Паркова зона 
площею 0,88 га зачаровуватиме 

красою природи та затишними 
алеями. В центрі парку працю-
ватимуть фонтани. Зона дитя-
чих розваг поділятиметься на 
зону дитячих ігор, дитячий 
майданчик і зону дитячих  
розваг, так званий “маленький 
Діснейленд”. Спортивно-
оздоровча зона займатиме 
2,33 га. На цій площі розміщу-
ватимуться адміністративно-
обслуговуючий комплекс,  
автомобільна стоянка,  
футбольне поле, баскетболь-
ний і волейбольний майданчи-
ки, тенісні корти. В адміністра-
тивній будівлі працюватимуть 
медичний кабінет, кабінет ад-
міністратора, охорона, камера 
схову, гардероб, ігрова кімна-
та. Ще одна зона відпочинку, 
площею 1,53 га, буде відведе-
на для барбекю та риболовлі. 

— Наразі розроблено  
проект відпочинково-
оздоровчого комплексу в 
Шляхтинцях, який реалізову-
ватимемо поетапно з участю 
інвесторів, — зазначив 
завідуючий сектором еко-
номічного розвитку та ін-
вестицій Байковецької сіль-
ської ради Володимир  
Атаманчук. — Його реаліза-
ція забезпечить відпочинок та 

оздоровлення близько 600 осо-
бам, дозволить створити 30 но-
вих робочих місць. Робота комп-
лексу сприятиме активному до-
звіллю, розвитку різних видів 
спорту. Цей інвестиційний проект 
дасть змогу розвивати і збагачу-
вати спортивний дух підростаю-
чого покоління, відпочивати та 
оздоровлюватися, приємно про-
водити час із друзями чи сім’єю. 
Здорова нація — запорука міцної 
держави. Враховуючи сучасну 
екологію та шалений ритм життя, 
здоров’я людей — як фізичне, так 
і моральне — потребує підтримки. 
У перспективі плануємо створити 
відпочинкові зони в кожному на-
селеному пункті Байковецької 
об’єднаної територіальної грома-
ди. Відпочинок — це не примха, 
це життєво важлива необхідність.

Діалог з інвестором

Байковецький сільський голова Анатолій Кулик (у центрі), 
перший заступник Байковецького сільського голови  

Микола Дума (зліва) та заступник Байковецького сільського  
голови Віктор Пулька під час форуму  

“Тернопільщина Invest-2016” у Збаражі.

Керівник фінансового відділу  
ТзОВ “СЕ Борднетце-Україна” 

Олег Білобровко. 

Соломія ТКАЧУК. 
Фото Оксани СТАРЕПРАВО.

У неділю, 22 травня, в  
будинку культури с. Байківці 
відбувся  концерт “Гімн  
любові” за участю народного 
артиста України, легенди 
української естради Олега 
Марцинківського та артистки 
театру і кіно Алли Загинайко. 
Концертну програму приуро-
чили до Дня Європи. 

Грані свого таланту представи-
ла байківчанам артистка, магістр 
театрального мистецтва Алла За-
гинайко. Вона  не лише співала, а і 
читала поезію. Олег Марцинків-
ський виконував авторські пісні та 
відомі закордонні хіти, деякі з них 
українською мовою. Байковецька 
публіка підтримувала артистів 
оплесками. 

За цікаву концертну програму 
та приємні враження митцям по-
дякував заступник Байковецького 
сільського голови Віктор Пулька. 
Того дня голова правління міжна-
родної освітньо-культурної асоціа-

ції Любов Горват подарувала цен-
тральній бібліотеці Байковецької 
сільської ради книги українських та 
зарубіжних авторів, перекладені 
англійською, французькою та ні-
мецькою мовами. 

Ми поцікавилися в Олега Мар-
цинківського, які враження у нього 
залишилися від візиту в Байківці: 
“Я вже сорок років на сцені, і 
знаю, якою буває публіка, — роз-
повів співак. — У Байківцях, напев-
не, спочатку людям важко було 
повірити, що на безкоштовному 
концерті можуть виступати профе-
сійні артисти. Прийняли нас дуже 
тепло і проводжали оваціями. Я і 
раніше бував у Байківцях. Коли ще 
проживав у Тернополі та керував 
ансамблем “Медобори”,  ми при-
їздили сюди з концертом. Байків-
ці, немов маленька Швейцарія з 
мальовничою гористою місцевіс-
тю та широкими луками. Мені тут 
дуже сподобалося”. Поділився 
Олег Марцинківський творчими 
планами – найближчим часом ра-
зом з Оксаною Білозір готується 
до поїздки в тур Іспанією та Вели-
кою Британією.

The show must go on ●

“Гімн любові”

Народний артист України Олег Марцинківський та артистка  
театру і кіно Алла Загинайко під час концерту “Гімн любові”  

на сцені будинку культури с. Байківці.

З нагоди Дня Європи голова правління міжнародної  
освітньо-культурної асоціації Любов Горват подарувала  

центральній бібліотеці Байковецької сільської ради нові книги.
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“Не потоком шумних і галасливих фраз,  
а тихою і невтомною працею любіть Україну”

Ірина ЮРКО.

26 травня в 
селах Байко-
в е ц ь к о ї  
сільської ра-
ди почав  
курсувати но-
вий автобус-
ний маршрут  
регулярних 
перевезень 
“Дубівці – 
Б а й к і в ц і ” ,  
він поки що у  
т е с т о в о м у 
режимі.

За словами першого заступ-
ника Байковецького сільсько-
го голови Миколи Думи, гра-
фік сформовано так, щоб зручно 
було діставатися на роботу із сіл 
об’єднаної громади у Байківці, 
насамперед, працівникам  
сільської ради. Перший рейс  
щодня о 7.35 год. стартує з  
с. Дубівці (далі о 9:35, 12:00, 
18:40). З Байківців автобус їде у 
Гаї Гречинські на зупинку біля 
ТРЦ “Подоляни” і назад у Бай-
ківці, а звідти в Дубівці через 
Шляхтинці, Лозову, Курники, 
Стегниківці. У Дубівці буде чоти-
ри рейси на день, до “Подолян” 
– 5. Це внутрішній маршрут Бай-

ковецької сільської ради, який 
не виходитиме за межі громади. 
Оголошення про графік руху но-
вого транспортного маршруту 
будуть розміщені у кожному селі 
громади на інформаційних до-
шках. 

– Поки що між Байковецькою 
сільською радою та перевізни-
ком укладено договір про тим-
часовий дозвіл на цей маршрут, 
після відповідного конкурсу він 
стане основним, – зазначив Ми-
кола Дума. – Нині найболючі-
шим питанням транспортної ме-
режі Байковецької сільської ра-
ди є жахливий стан дорожнього 
полотна на шляху “Дубівці-
Байківці”. У червні цього року 
розпочнемо капітальний ремонт 
цієї дороги.

Атрибути села ●

Стартував новий 
автобусний маршрут

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

25 травня керівник  
громадської організації 
“Ваш зір” у Тернопільській 
області Софія Гнідь з  
асистентом Іриною Мудрою 
в рамках соціальної програ-
ми “Добре бачу” провели 
безкоштовне обстеження 
зору байківчан на базі  
ФАПу с. Байківці.

— ГО “Ваш зір” запланувала 
проведення безкоштовного  
обстеження зору сільського на-
селення в усій Тернопільській  
області, — розповіла окуліст  
Софія Гнідь. — Зараз, зокрема, 
програма впроваджується у  
Тернопільському районі. Це, пе-
редусім, профілактичні, інфор-
мативні заходи. Наша цільова 
аудиторія — малозабезпечені, 

соціально незахищені, люди по-
хилого віку, школярі, вчителі, ті, 
хто з певних причин не може до-
зволити собі огляду в окуліста. 
Ми проводимо перевірку гостро-
ти зору, вимірювання очного 
дна. Очний тиск вимірюватиме-
мо незабаром на базі Баворів-
ської дільничної лікарні, оскільки 
там є для цього відповідні умови. 
Якщо виявляємо порушення зо-
ру, надаємо пацієнтам направ-
лення до лікаря. Для нас ця ро-
бота корисна, бо ми — молоді 
фахівці, тож це вдала практика, а 
людям у селі зайвий раз обсте-
жити зір теж вигідно.

Про проведення безкоштов-
ної діагностики представники  
ГО “Ваш зір” попереджують  
заздалегідь – через сільську  
раду, ФАП, оголошення просять 
давати священиків у церкві, 
анонси є і на інформаційних  
таблицях населених пунктів. 

Будьте здорові!  ●

“Добре бачу”

На прийомі у керівника ГО “Ваш зір”  
у Тернопільській області, окуліста Софії Гнідь —  

юний байківчанин Олександр Слабаш у ФАПі с. Байківці.

Police ●

Ірина ЮРКО. 
Фото Оксани 

СТАРЕПРАВО.

19 травня у будин-
ку культури села 
Байківці урочисто 
відкрили поліцей-
ську станцію, яка 
обслуговуватиме  
села Байковецької 
об’єднаної терито-
ріальної громади 
— Дубівці, Стегни-
ківці, Лозову, Кур-
ники, Шляхтинці,  
Гаї Гречинські,  
Байківці.

Участь у заході взяли 
заступник голови Тер-
нопільської обласної 
державної адміністрації  
Олег Валов, виконую-
чий обов’язки началь-
ника Головного управ-
ління Національної по-
ліції в Тернопільській 
області Олександр Бо-
гомол, заступник на-
чальника Головного 
управління Національ-
ної поліції в Тернопіль-
ській області Руслан 
Балик, Байковецький сільський 
голова Анатолій Кулик, працівни-
ки Байковецької сільської ради, 
жителі села.

— Ці люди у формі допомага-
тимуть вам та підтримуватимуть 
правопорядок, — звернувся до 
присутніх на заході Олександр  
Богомол. – Пілотний проект, за-
пущений у березні ц. р., продо-
вжує успішно поширюватися  
Тернопільщиною та вшосте дово-
дить, що для ефективної роботи 
поліцейським необхідно виходити 
з кабінетів та тісно співпрацювати 
з населенням. Приємно, що наш 

приклад беруть інші області. Дя-
кую Байковецькій громаді за до-
помогу у відкритті станції, а полі-
цейським бажаю плідної та ефек-
тивної праці. 

 — Функціонування такої стан-
ції дає можливість місцевому 
населенню швидко та якісно 
отримати реальну правову допо-
могу, а поліцейські у свою чергу 
допомагатимуть людям у вирі-
шенні багатьох питань. Бажаю 
вам приємної роботи з грома-
дою та якомога менше тривож-
них викликів, – зазначив Олег 
Валов. 

Керівником поліцейської стан-

ції Байковецької об’єднаної тери-
торіальної громади призначено 
заступника начальника сектору  
інспекторів поліції Тернопільсько-
го районного відділення поліції 
Юрія Яржемського. За словами 
Юрія Петровича, у поліцейській 
станції  шість працівників, які у 
режимі чергування цілодобово 
забезпечуватимуть надання по-
слуг населенню. У розпорядженні 
полісменів є комп’ютерна техніка, 
автомобіль “Рено Дастер”, який 
19 квітня ц. р. Байковецькій сіль-
ській раді передала голова Націо-
нальної поліції України Хатія  
Деканоідзе.

Шоста поліцейська станція  
на Тернопільщині – в Байківцях 

Колектив поліцейської станції Байковецької сільської ради об’єднаної територіальної громади,  
керівник — Юрій Яржемський (перший зліва), 19 травня 2016 року. 

Під час відкриття поліцейської станції у с. Байківці заступника начальника 
сектору інспекторів поліції Тернопільського районного відділення поліції 

Юрія Яржемського вітає в.о. начальника Головного управління  
Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Фотомить ●

У День вишиванки, 19 травня 2016 року, в НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”  
учні та вчителі  прийшли в українському національному вбранні.  

Фото Соломії ДМИТРІЄВСЬКОЇ.

Байковецька сільська рада проводить громадське  
обговорення містобудівної документації “Детальний план території 
ділянки житлової забудови в с. Шляхтинці Тернопільського району 
Тернопільської області (в межах населеного пункту)” (земельна  
ділянка Козачук С. А.).

Громадське слухання відбудеться 29 червня 2016 р. о 16 год.  
у приміщенні Байковецької сільської ради за адресою:  
Тернопільська область, Тернопільський район,  с. Байківці,  
вул. Січових Стрільців, 43.   

Байковецький сільський голова А. Р. КУЛИК.

Оголошення ●
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Шкільний меридіан ●
Актуально!

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

18 травня в навчально-
виховному комплексі “Вели-
кобірківська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів-гімназія імені 
Степана Балея” відбулася 
урочиста академія з нагоди 
Дня гімназії. Захід розпочав-
ся молебнем до Пресвятої 
Богородиці в церкві Велико-
мучениці Параскевії П’ятниці. 
Цього дня для школярів про-
вели відкриті виховні години, 
присвячені життєдіяльності 
видатного психолога і вчено-
го Степана Балея, спортивні 
змагання, розважально-
інтелектуальні конкурси, кон-
курси малюнків “Школа очи-
ма дітей” і ІХ учнівську науко-
ву конференцію. Учасники 
урочистостей спільно викона-
ли Державний Гімн України і 
гімн Великобірківської школи-
гімназії на слова Людмили 
Радьо і музику 
Володимира Войнарського. 

З Днем гімназії гімназистів при-
вітали настоятель церкви Велико-
мучениці Параскевії П’ятниці отець 
Василь Михайлишин та адміністра-
тор парафії Святих верховних 
апостолів Петра і Павла отець Іван 
Яцик, голова Тернопільської ра-
йонної ради Андрій Галайко, на-
чальник відділу освіти Тернопіль-
ської райдержадміністрації Василь 
Цаль, виконуюча обов’язки дирек-
тора НВК “Великобірківська ЗОШ 
І-ІІІ ст.-гімназія імені Степана Ба-
лея” Ольга Бас. Великобірківський 
селищний голова Роман Мацелюх 
подарував бібліотеці гімназії най-
новіші дослідження львівського на-
уковця, кандидата психологічних 
наук, доцента кафедри соціології 
та соціальної роботи Інституту гу-
манітарних та соціальних наук На-
ціонального університету “Львів-
ська політехніка” Юрія Вінтюка про 
життєдіяльність уродженця Вели-
ких Бірок, академіка, професора 
Варшавського університету 
Степана-Максима Балея, наукова 
спадщина якого містить фунда-
ментальні праці з філософії, соці-
альної психології та педагогіки на 
рівні здобутків світової науки. За 
клопотанням громадськості 
19 листопада 1997 року постано-
вою Кабінету Міністрів України 
школі було присвоєно ім’я славно-
го земляка. Начальник відділу осві-
ти Тернопільської РДА Василь Цаль 
повідомив, що з вересня цього ро-
ку статус гімназії отримає Велико-
гаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів, буде 
налагоджено співпрацю гімназій 
Тернопільського району з гімназія-
ми Тернопільщини.

Школа у Великих Бірках 
з’явилася в середині ХІХ століття. 
Однак є дані, які свідчать, що до 
цього в селі існувала так звана “дя-
ківська школа”. Перший навчаль-
ний заклад — народну однокласну 
школу — відкрили в 
1849 році, яку згодом реорганізу-

вали в трикласну. Після відновлен-
ня Польської держави у Великих 
Бірках не було своєї національної 
школи, лише початкова народна з 
польською мовою навчання. В 1936 
році за кошти сільської громади 
збудували нову школу з україн-
ською мовою навчання, де сьогод-
ні розміщуються будинок творчості 
школяра та музична школа. Напри-
кінці 50-их років минулого століття 
завершили будівництво приміщен-
ня шкільної майстерні і бібліотеки. 

З 1 вересня 2006 року навчання 
у Великобірківській школі ведеться 
за гімназійним навчальним пла-
ном. Теперішній корпус Великобір-
ківської школи-гімназії, збудова-
ний 1986 року, вміщує 
24 навчальні класи та кабінети. Тут 
навчаються 444 учні з Великих Бі-
рок, Ступок, Смиківців, Чернелева-
Руського, Соборного, Дичкова, 
Тернополя. 145 із них є гімназиста-
ми. 

— Злагоджена робота педаго-
гічного колективу Великобірків-
ської школи-гімназії, в якому поєд-
нані досвід і молодість, створює 
належні умови для розвитку дітей, 
— зазначає в. о. директора Вели-
кобірківської школи-гімназії Ольга 
Бас. — У навчальному закладі пра-
цюють 46 педагогічних працівників. 
Виховання учнів здійснюється в 
контексті національної і світової 
культур, ґрунтується на свободі ви-
бору, поєднує інтереси особистос-
ті, суспільства, держави, нації і ре-
алізується шляхом навчально-
виховного процесу, позаурочної та 
позакласної діяльності, позашкіль-
ної освіти, роботи органів учнів-
ського самоврядування, взаємодії 
з батьками та громадськими орга-
нізаціями. У школі добре налаго-
джена робота з обдарованими 
школярами. Творчі вчителі поєдну-

ють традиційну методику з іннова-
ційною. У навчальному закладі ді-
ють 5 предметних методичних 
об’єднань, школа молодого вчите-
ля “Перший крок”, клуб творчих 
учителів “Гроно”. Результатом пра-
ці педагогічного колективу є досяг-
нення учнів у предметних олімпіа-
дах та конкурсах, спортивних зма-
ганнях. 

З 2007 року в гімназії щорічно 
відбуваються учнівські наукові кон-
ференції, започатковано конкурс 
“Гімназист року”. Крім цього, на 
базі Великобірківської школи-
гімназії функціонує Тернопільська 
районна філія Малої академії наук 
України. Учні є слухачами секцій 
української мови, географії, еконо-
міки, хімії, фізики, біології та мате-
матики. Заняття проводять учителі 
та викладачі тернопільських вишів. 
18 травня, в День гімназії, заступ-
ник директора з навчально-
методичної  роботи 
НВК “Великобірківська ЗОШ 
І-ІІІ ст.-гімназія імені Степана Ба-
лея” Людмила Радьо вручила гра-
моти і грошові премії переможцям 
обласного етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт Малої 
академії наук Ользі Барбарош, Юлії 
Писаренко, Олені Зьолі та Анаста-
сії Стельмах.  

— У перші дні червня Велико-
бірківська школа-гімназія на під-
ставі заяв батьків проводитиме 
конкурсний відбір гімназистів, — 
зазначила Людмила Радьо. — Учні, 
які закінчили четвертий клас і ба-
жають навчатися за гімназійним 
навчальним планом, пройдуть тес-
тове випробування з української та 
англійської мов, математики. До-
датковий набір у гімназійні класи 
буде проведено в серпні. Тради-
ційна офіційна посвята школярів у 
гімназисти відбудеться в жовтні.

День гімназії
Гімназисти НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія імені Степана Балея”  

з педагогами та гостями урочистостей з нагоди Дня гімназії.

Педагогів та учнів вітає виконуюча обов’язки  
директора НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія  

імені Степана Балея” Ольга Олексіївна Бас.

Агрохолдинг “МРІЯ” у травні 
залучив кредит на суму  
18 мільйонів доларів. Пози-
ку надали поточні кредитори 
в якості проміжного фінансу-
вання, яке забезпечить  
покриття потреби “МРІЇ” у 
робочому капіталі до почат-
ку збиральної кампанії. 

Нагадаємо, поточними креди-
торами агрохолдингу є його тепе-
рішні власники — провідні міжна-
родні та українські банки і фінан-
сові корпорації, під управління 
яких “МРІЯ” остаточно перейшла 
у лютому 2015 року. Окрім того, 
агрохолдинг отримав від комітету 
кредиторів додатково рефінансу-
вання 9 млн доларів кредиту, за-
лученого в 2015 році. Таким чи-
ном, “МРІЯ” поповнила свій робо-
чий капітал на загальну суму 27 
мільйонів доларів.

Проміжні фінансові вливання 
не повпливають на плани компа-
нії отримати у 2016 році 50 міль-
йонів доларів основного кредиту. 

Істотною умовою залучення цієї 
позики залишається прийняття 
більшістю поточних кредиторів 
угоди про реструктуризацію бор-
гу, загальна сума якого становила 
близько 1,3 мільярда доларів на 
момент зміни власників у резуль-
таті оголошення технічного де-
фолту 2014 року.

Нагадаємо, що пропозицію 
про фінансування робочого капі-
талу на суму 50 мільйонів доларів 
“МРІЯ” отримала в березні цього 
року. “Ми, як і раніше, маємо на-
мір залучити в 2016 році 50 міль-
йонів доларів, і пропозиція щодо 
фінансування залишається в силі. 
Але оскільки переговори про ре-
структуризацію боргового порт-
феля ще не завершені, деякі з 
наших власників прийняли рішен-
ня надати “МРІЇ” проміжне фінан-
сування, щоб компанія змогла 
продовжити роботу в нормально-
му режимі до узгодження умов 
реструктуризації”, — прокоменту-
вав фінансовий директор агро-
холдингу “МРІЯ” Тон Хулс.

Агробізнес ●

Агрохолдинг “МРІЯ” 
отримав $18 мільйонів 

фінансування

Мишковицька сільська рада Тернопільського району Терно-
пільської області оголошує конкурс на визнання виконавця послуг із 
вивезення твердих побутових відходів на території села Мишковичі . 
Документи приймаються впродовж 30 днів із дня опублікування ого-
лошення за адресою: 47732 с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 5, 
Тернопільського району, Тернопільської області. Тел. 29-08-35.

Мишковицький сільський голова О. Б. ФАРИНА.

Білецька сільська рада проводить громадські обговорення міс-
тобудівної документації “Детальний план забудови земельної ді-
лянки під індивідуальне садівництво Блажевського В. В. та Кручо-
вого В. Р. по вулиці Сагайдачного в с. Біла та земельної ділянки під 
будівництво житлового будинку громадянина Крупського Б. М. по 
вул. Бродівська в с. Біла”. Громадські слухання відбудуться 
30.06.2016 року в приміщенні Білецької сільської ради.

Білецький сільський голова Н. Я МОТИКА.

5 червня цього року на стадіоні села Великі Гаї відбудеться фі-
нальна частина змагань за програмою сільських спортивних ігор Тер-
нопільського району: міні-футбол, гирьовий спорт, перетягування 
линви, армспорт (рукоборство), настільний теніс, легка атлетика та 
змагання спортивних сімей. У волейбольних баталіях візьмуть участь 
команди Почапинців, Острова, Довжанки, Великих Гаїв, Великих Бі-
рок, Лозови, Великої Луки, Байківців. Зональні змагання з міні-
футболу відбудуться 4 червня. Запрошуємо жителів Тернопільського 
району долучитися до проведення ХХVІ сільських спортивних ігор. 
Приїзд команд до 10:00 год. Із запитаннями звертайтеся за телефо-
ном: 43-58-24. 

Тернопільська районна рада ФСТ “Колос”.

Анонс ●



Програма телепередачП’ятниця, 27 травня 2016 року

30 травня
Понеділок 

31 травня
вівторок

1 червня
середа

2 червня
четвер

3 червня
П’ятниця

4 червня
субота

5 червня
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.25, 08.20, 09.15, 16.55, 
          22.50, 23.20 Погода
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30 Телемагазин
06.55, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20 Уряд на зв”язку з громадянами
09.50 Д/с “Китай на кiнчику язика”
10.50 Д/с “Обличчя Америки”
11.50 Чоловiчий клуб. Спорт
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.45 Мультфiльм
14.15 Суспiльний унiверситет
15.05 Х/ф “Захар Беркут”
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, 07.40, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1”
06.55, 05.35 “Служба Розшуку Дiтей”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 Мультфiльм “Козаки. Футбол”
09.30, 10.55 “Мiняю жiнку-4”
12.20 “Мiняю жiнку-5”
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 “Мiй найкращий ворог”
02.30 Х/ф “План втечi”
04.15 “Шiсть кадрiв”

інтер
06.10 Док.проект “Склад злочину”
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, 12.40 Т/с “Гордiїв вузол” 
13.35, 14.20 “Судовi справи”
14.45 “Сiмейний суд”
15.30 “Жди меня”
18.05, 19.00 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Серафима Прекрасна”
22.40 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”
00.35 Х/ф “Гувернантка” 

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 “Твiй дiм”
08.10 Вiкно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Сад, город, квiтник”
11.00, 16.10 Година
12.10 “Європа у фокусi”
12.40 “Слiдства. Iнфо”
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Живим”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.00 “Калейдоскоп”
17.30 “Про нас”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.40 Дiм книги
21.30 “Погляд зблизька”
22.35 Х/ф “Ланцюг”

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi новини
06.45 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.00 Без гальм!
10.40 М i Ж
11.00 Дивитись усiм!
11.55 Патруль. Самооборона
12.20, 13.10 Х/ф “Мисливцi на гангстерiв”
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.20 Х/ф “2012”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Кримiнальна Україна
21.25 Свобода слова
00.05 Х/ф “Законослухняний громадянин”

стб
07.00 “Все буде добре!”
09.00 “Зiркове життя”
10.00 Х/ф “Мандрiвка у закоханiсть”
12.05 Х/ф “Доглядальниця”
14.00, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
16.00 “Все буде добре”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
22.35 “Детектор брехнi-9. Життя пiсля сповiдi”
00.10 “Один за всiх”

новий канал
04.15 Зона ночi
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/c “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.17 Т/с “Друзi”
08.45 Х/ф “Новi пригоди Аладдiна”
10.45 Х/ф “Ниндзя-черепашки” 
12.45 Т/с “Не родись вродлива”
18.00 Абзац!
19.00 Дешево i сердито
20.10 Ревiзор
23.05 Страстi за ревiзором

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
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”

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 “7 природних чудес України”
11.30 “Подорожнi замальовки”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Загубленi у часi”
15.30 “Мамина школа”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Як це було”
17.30 “Мальовниче Тернопiлля”
17.35 “Смакота”
17.45 “Iноземна для дiтей”
18.30 “Cад.Город.Квiтник”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Урок... для батькiв”
20.00 “Мить прекрасна, не минай...”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктивi ТТБ”
21.30 “Нотатки на глобусi”
21.45 “Вони прославили наш край”
22.30 “Чаc країни”

трк “украЇна”
05.50 Подiї тижня з Олегом Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
09.15, 04.00 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
13.30, 15.30 Х/ф “Шукайте маму”
16.00 Х/ф “З чистого листа”
18.00 Т/с “Не зарiкайся”. (2)
19.45 “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Просте життя”. (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Парк Юрського перiоду-2: 
        Загублений свiт”. (2)

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння” 
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка. 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 Х/ф “Кохання та iншi неприємностi” 
23.50 Х/ф “Король вечiрок-3” 

“нтн”
05.05 М/ф “Короткi iсторiї”
05.15 Т/с “Запороги”
09.20 “Кримiнальнi справи”
10.15, 17.15 Т/с “Детективи” 
11.55 Х/ф “Вихiд” 
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” 
00.40 Т/с “Ледi-детектив мiс Фрайнi Фiшер” 

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.25, 08.20, 09.15, 18.00, 
          22.55, 23.20 Погода
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30 Телемагазин
06.55, 07.15, 08.15 Спорт
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/с “Вiзит до Кореї”
10.20 Д/с “Подорожуймо Литвою”
10.50 Д/с “Обличчя Америки”
11.50 Перша студiя
12.30 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Фольк-music
16.10 Путiвник прочанина
16.25 Подорожнi
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.40 Д/ф “Дмитро Вiтовський. Шлях до волi”
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
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 
          09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 Мультфiльм “Козаки. Футбол”
09.30, 10.55, 12.20 “Мiняю жiнку-5”
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 “Викуп”

інтер
05.30, 11.05, 12.25 Док. проект 
     “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 “Доярка з Хацапетiвки-3”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Серафима Прекрасна”
00.30 Х/ф “Життя як цирк” 

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, 22.30 Оголошення. 
         Бюро знахiдок
07.35 “Погляд зблизька”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Твiй дiм”
12.40 “Рекламна кухня”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Святi i солдати”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Межа правди
21.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
22.35 Х/ф “Гiпноз” 

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00 Т/с “Танцi марiонеток”
10.55 Патруль. Самооборона
11.20, 13.20 Х/ф “Територiя-8”
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.20 Т/с “Вiддiл 44”
16.50 Т/с “Котовський”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
21.25 Х/ф “Полiцейська академiя-5. 
        Операцiя Маямi Бiч”
23.15 Х/ф “Скажений Макс”

стб
06.45 “Все буде добре!”
08.40 “Зiркове життя”
10.20 “Х-Фактор-6”
13.25 “МастерШеф-3”
16.00 “Все буде добре”
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
03.05 Зона ночi
05.05, 18.00 Абзац!
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/c “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.17 Т/с “Друзi”
10.00 Київ вдень i вночi
11.10 Т/с “Щасливi разом”
16.50, 19.00, 20.00 Вiд пацанки до панянки
22.40 Х/ф “Клич: З пультом по життю” 
00.45 Х/ф “Лиховiснi мертвицi: Чорна книга” 

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
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”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Мить прекрасна, не минай...”
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”
14.20 “Смакота”
14.30 “Як це було”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15, 21.15 “Просто неба”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Як це?”
17.20 “Iмена”
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”
21.30 “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, 04.05 Зоряний шлях
10.45 Реальна мiстика
11.45 Т/с “Черговий лiкар”
13.40, 15.25, 21.00 Т/с “Просте життя”. (2)
16.00 Т/с “Адвокат”. (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся”. (2)
19.45 “Говорить Україна”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину Маямi”. (2)

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння” 
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка. 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” 

“нтн”
05.05 М/ф “Компромiкс”
05.10 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”
06.55 Х/ф “Заручники страху”
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.20 Т/с “Детективи” 
11.40 Х/ф “Iнспектор карного розшуку”
13.30, 14.20 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”
21.30 Т/с “Гаваї 5.0-5” 
23.45 Т/с “Елементарно-3” 

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.25, 08.20, 09.15, 18.00, 
         22.50, 23.20 Погода
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.40 Телемагазин
06.55, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Вiзит до Кореї”
10.30 Д/с “Подорожуймо Литвою”
11.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 ПАРЛАМЕНТСЬКI СЛУХАННЯ У 
ВЕРХОВНIЙ РАДI УКРАЇНИ на тему: 
“Професiйна освiта, як складова забезпечен-
ня квалiфiкованого кадрового потенцiалу кра-
їни: проблеми та шляхи вирiшення”
18.15 Новини. Свiт
19.35 Документальний фiльм
20.30 Книга ua
21.30 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
         19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10 “Снiданок
          з 1+1”
07.35 Мультфiльм “Козаки. Футбол”
09.30, 10.55 “Мiняю жiнку-5”
12.20 “Мiняю жiнку-5
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 “Залiзна ледi”

інтер
05.30, 11.05, 12.25 Док. проект “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 “Доярка з Хацапетiвки-3”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Серафима Прекрасна”
00.30 Х/ф “Вид згори краще”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.35 Оголошення.
          Бюро знахiдок
07.35 Межа правди
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30 “Калейдоскоп”
11.00 Година
12.10, 21.30 “Гал-клiп”
12.35 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
13.00 Вiктор Павлiк. Ювiлейний концерт
14.00 Х/ф “Острiв Джорджа”
16.00 “Свято дитинства”. 
        Пряма трансляцiя з парку Т. Шевченка
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Соло”
22.40 Х/ф “Спокута” 

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.55, 16.55 Т/с “Котовський”
11.50 Патруль. Самооборона
12.10, 13.10 Х/ф “Полiцейська академiя-5.
          Операцiя Маямi Бiч”
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Т/с “Вiддiл 44”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
21.25 Х/ф “Полiцейська академiя-6. 
        Блокада мiста”
23.10 Х/ф “Скажений Макс-2. Воїн дороги”

стб
06.40 “Все буде добре!”
08.35 “Зiркове життя “
09.20 “Х-Фактор-6”
16.00 “Все буде добре”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.00 “МастерШеф Дiти-5. Невiдома версiя”
22.45 “Давай поговоримо про секс-2”
00.45 “Один за всiх”

новий канал
03.25 Зона ночi
05.05, 18.00 Абзац!
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/c “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.17 Т/с “Друзi”
10.55 Т/с “Щасливi разом”
17.00, 19.00 Хто зверху
22.00 Х/ф “Король вечiрок-2” 
23.45 Х/ф “Секретний експеримент” 

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
        черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
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”

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 “Просто неба”
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”. (2)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.45 Реальна мiстика
11.45 Т/с “Черговий лiкар”
13.40, 15.25, 21.00 Т/с “Просте життя”. (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся”. (2)
19.45, 03.30 “Говорить Україна”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину Маямi”. (2)

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння” 
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка. 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” 

“нтн”
06.45 Х/ф “Iнспектор карного розшуку”
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.20 Т/с “Детективи” 
11.40 “Страх у твоєму домi”
13.30, 14.20, 21.30 Т/с “Гаваї 5.0-5” 
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” 
00.40 Т/с “Ледi-детектив мiс Фрайнi Фiшер” 

ут 1
06.00 Свiт православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 09.15, 11.35, 
       15.35, 20.45, 23.15 Погода
06.40 Телемагазин
07.10 Крок до зiрок
07.50 Свiт on line
08.15 Смакота
08.40 Iнтерв’ю з К.Зануссi
09.00 Путiвник прочанина
09.20 Д/с “Китай на кiнчику язика”
10.20 Гра долi
10.50 Мистецькi iсторiї
11.00 Спогади
11.45 Х/ф “Анничка”
13.40 Театральнi сезони
14.15 Фольк-music
15.45 Дорога до Рiо-2016
16.15 Чоловiчий клуб
16.50 Д/с “Обличчя Америки”
17.50 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

канал “1+1”
06.15 “Однокласники”
07.05 “Українськi сенсацiї”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.40 М/ф “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.00 “Свiт
         навиворiт”
16.00 Мультфiльм “Козаки. Футбол”
16.10 “Сватики”
19.30 “ТСН-тиждень”
21.00 “Голос країни — цiлком таємно”
22.10 Х/ф “Острiв везiння”
23.50 “Свiтське життя”

інтер
05.55 Х/ф “Найчарiвнiша
         та найпривабливiша”
07.40 “Подробицi”
08.10 “уДачний проект”
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка.
          Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
11.55 Х/ф “Фото на документи”
13.50 Т/с “Криве дзеркало душi” 
17.20, 21.30 Т/с “Птаха у клiтцi” 
20.00 “Подробицi тижня”
22.30 Х/ф “Все можливо”
00.35 Х/ф “Катя-Катюша”

TV-4
06.00 Х/ф “Лес Паттерсон рятує свiт”
07.30 “Сад, город, квiтник”
07.45, 09.50 Ранковий фiтнес
08.00, 21.30 Єдина країна
08.30, 11.55, 15.50, 19.55, 
        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 cвятої Лiтургiї
        з архікатедрального собору 
        УГКЦ м. Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 М/ф “Бiлоснiжка та 7 гномiв”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Сiльський календар”
14.30 Межа правди
15.30 “Слiд”
16.00 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
16.30 “Слiдства.Iнфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.30, 20.30 “Про нас”
18.00 Нашi вiтання
19.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.45 Мiська рада iнформує
20.00 Європа у фокусi
21.00 “Гал-клiп”
22.10 Х/ф “Дика вечiрка” 
23.45 Час-тайм

ICTV
05.50 Факти
06.20 Зiрка YouTube
07.40 Дивитись усiм!
08.40 Без гальм
09.00 М i Ж
09.25 Х/ф “Залiзне небо”
11.10, 13.00 Х/ф “Володар перснiв. 
         Повернення короля”
12.45 Факти. День
15.35 Х/ф “Темний лицар. 
         Вiдродження легенди”
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф “Вiкiнги проти прибульцiв”
22.45 Х/ф “Вiкiнги”
00.40 Х/ф “Одинак”

стб
05.50 “ВусоЛапоХвiст”
06.50 “Все буде добре!”
08.45 “Все буде смачно!”
09.45 “Караоке на майданi”
10.40 Х/ф “Не було б щастя”
15.00, 23.50 “Я соромлюсь свого тiла-3”
17.00, 19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
21.00 “Один за всiх”
22.15 “Детектор брехнi-9.
          Життя пiсля сповiдi”

новий канал
03.40 Дорослi як дiти
04.20 Зона ночi
05.50, 09.00 Kids Time
05.55 М/c “Дракони: Вершники Олуха”
09.02 Х/ф “Безодня”
12.00 М/ф “Губка Боб: Життя на сушi”
13.45 Х/ф “Поганi хлопцi” 
16.00 Х/ф “Поганi хлопцi-2” 
19.00 Х/ф “Будинок великої матусi”
21.00 Х/ф “Будинок великої матусi-2” 
23.00 Х/ф “Будинок великої матусi-3” 
01.00 Х/ф “Тривожний виклик” 

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”
06.20, 09.40 М/с “Дора-мандрiвниця”
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код”
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с “Дора i друзi. Пригоди в мiстi”
11.15 Т/с “Чудесна подорож 
        Нiльса з дикими гусьми”
15.15 Країна У
23.45 ТЕТ-Iнтернет
00.45 Одна за всiх

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.26, 15.45, 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”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Театральнi зустрiчi”
18.00 “Назбиране”
18.30 “У народному стилi”
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 “Iз нашої вiдеотеки”

трк “украЇна”
06.30 Подiї
07.10 Т/с “Черговий лiкар”
09.00 Т/с “Квиток на двох”
12.50 Х/ф “Я буду поряд”
14.45 Х/ф “Карусель”
16.40, 20.00 Т/с “Я поряд”. (2)
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
21.15 Т/с “Чужа жiнка”
01.00 Т/с “Не зарiкайся”. (2)

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
10.00 Х/ф “Син Рембо”
11.50 Х/ф “Пригоди Бейлi: Нiч у Коутаунi”
13.20 “Орел i Решка”
17.00 “Орел i Решка. На краю свiту”
18.10 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
19.10 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Близнюки-Дракони” 
23.00 “КВН”

“нтн”
05.45 М/ф “Як Петрик П’яточкiн 
       слоненят рахував”
05.55 Х/ф “Єдина дорога”
07.45 Х/ф “Круїз, або Розлучна подорож”
09.35 Т/с “Агентство НЛС” 
13.10 “Розсмiши комiка”
15.00 Х/ф “Раз на раз не випадає”
16.35 “Легенди карного розшуку”
19.00 Т/с “Лiнiя захисту” 
22.30 Х/ф “Марафонець” 
00.45 Х/ф “Плем’я”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.25, 08.20, 09.15, 10.50, 
         18.00, 22.45, 23.20 Погода
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30 Телемагазин
06.55, 07.15, 08.15 Спорт
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Вiзит до Кореї”
10.30 Вiкно в Америку
11.00 РЕ:ФОРМА
11.30 Вiйна i мир
12.10 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Як це?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Спогади
15.35 Надвечiр’я. Долi
16.35 Свiтло
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.35 Д/ф “Нью-Йоркський вокзал 
         Гранд Сентрал”
20.30 Люструвати не можна залишити
21.30 Новини. Спорт
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.15 Переселенцi
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, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 Мультфiльм “Козаки. Футбол
09.30 “Мiняю жiнку-5”
10.55, 12.20 “Мiняю жiнку-6”
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 “Летючий загiн Скотланд-Ярду”

інтер
05.30, 11.05, 12.25 Док. проект “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 “Доярка з Хацапетiвки-3”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00, 04.45 “Подробицi”
21.00 Т/с “Серафима Прекрасна”
22.40 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”
00.25 Х/ф “Вiд заходу до свiтанку-3. Дочка ката”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 Оголошення. 
            Бюро знахiдок
07.35 “Соло”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Година
12.10 “Формула здоров’я”
13.00 Вiктор Павлiк. Ювiлейний концерт
14.00 Х/ф “Перепустка”
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 “Переполох в гуртожитку” 

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05, 16.50 Т/с “Котовський”
11.50 Патруль. Самооборона
12.15, 13.10 Х/ф “Полiцейська 
         академiя-6. Блокада мiста”
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Т/с “Вiддiл 44”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Х/ф “Полiцейська академiя-7. 
 Мiсiя у Москвi”
23.05 Х/ф “Скажений Макс-3.
            Пiд куполом грому”

стб
06.10 “Все буде добре!”
08.05 “Зiркове життя”
10.00 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”
13.05 “Х-Фактор-6”
16.00 “Все буде добре”
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
03.30 Зона ночi
05.15, 18.00 Абзац!
06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/c “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.27 Т/с “Друзi”
12.10 Т/с “Не родись вродлива”
17.35, 19.00, 20.00 Суперiнтуїцiя
21.30 Х/ф “Старе загартування” 
23.15 Х/ф “Принади” 

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
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”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Не перший погляд”
10.20 “Мальовниче Тернопiлля”
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 “Лiто на Зеленiй вулицi”
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”. (2)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.45 Реальна мiстика
11.45 Т/с “Черговий лiкар”
13.40, 15.30, 21.00 Т/с “Просте життя”. (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся”. (2)
19.45 “Говорить Україна”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину Маямi”. (2)

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння” 
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка. 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” 

“нтн”
06.50 Х/ф “П’ять хвилин страху”
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.20 Т/с “Детективи” 
11.40 “Страх у твоєму домi”
13.30, 14.20, 21.30 Т/с “Гаваї 5.0-5” 
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” 
00.40 Т/с “Ледi-детектив мiс Фрайнi Фiшер” 

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.15, 07.20 АгроЕра
06.20, 07.25, 08.20, 09.15, 18.00, 22.45, 
       23.20 Погода
06.25, 07.50, 08.25 Смакота
06.30 Телемагазин
06.50, 07.15, 08.15 Спорт
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.40, 23.25 Золотий гусак
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/ф “Нью-Йоркський вокзал 
         Гранд Сентрал”
10.50 Чоловiчий клуб
11.20 Український корт
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
19.30 Д/ф “Будiвництво автостради на Алясцi”
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
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 Мультфiльм “Козаки. Футбол”
09.30, 10.55 “Мiняю жiнку-6”
12.20 “Мiняю жiнку-11”
13.55, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
         з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”
20.20 “Сватики”
22.20 “Свiтське життя”
23.20 “Вечiрнiй Київ”

інтер
05.30, 11.05, 12.25 Док. проект “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 “Доярка з Хацапетiвки-3”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.30 Х/ф “База” 

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 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40, 21.30 “Твiй дiм”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Перепустка”
17.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.10 “Погляд зблизька”
20.40 “Слiд”
22.35 Х/ф “Переполох в гуртожитку-2” 

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00, 16.55 Т/с “Котовський” 16+
11.50 Патруль. Самооборона
12.10, 13.10 Х/ф “Полiцейська академiя-7. 
          Мiсiя у Москвi” 16+
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Т/с “Вiддiл 44”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Дизель-шоу
23.20 Х/ф “Залiзне небо”

стб
06.00 “Зiркове життя “
07.55 Х/ф “Мама мимоволi”
10.15 Х/ф “Катерина”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30, 00.50 Т/с “Коли ми вдома”
19.50 Х/ф “Мiльйонер”
22.45 Х/ф “Наречена мого друга”
02.15 “Слiдство ведуть екстрасенси”

новий канал
03.15 Зона ночi
05.05, 18.00 Абзац!
06.00, 07.20 Kids Time
06.05 М/c “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.25 Т/с “Друзi”
09.50 Серця трьох-3
19.00 Аферисти в мережах
20.10 Х/ф “Угода з дияволом” 
22.10 Суперiнтуїцiя
23.35 Х/ф “Король вечiрок-2” 

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.15 Казки У
16.10 Країна У
17.10 Вiталька
18.30 М/ф “Втеча з курника”
20.00 М/ф “Iндики: назад у майбутнє”
21.50 Х/ф “Жандарм iз Сен-Тропе”
23.50 Х/ф “Жандарм у Нью-Йорку”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пiлiгрим”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 18.13 Погода. Анонси
10.35 “Лiто на Зеленiй вулицi”
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 “Козацька звитяга”
17.15 “Музеями Тернопiлля”
17.30 “Не перший погляд”
18.30 “Слiд”
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”. (2)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.45 Реальна мiстика
11.45 Т/с “Черговий лiкар”
13.40, 15.20 Т/с “Просте життя”. (2)
16.00 Х/ф “Повiр, усе буде добре”. (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся”. (2)
19.45 “Говорить Україна”
21.20 Футбол. Товариський матч. Албанiя —
          Україна
23.30 Подiї дня
00.00 Т/с “C.S.I.: Мiсце злочину Маямi”. (2)

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння” 
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка. 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”
06.45 Х/ф “Єдина дорога”
08.30 Ранковий “Свiдок”
09.00 “Кримiнальнi справи”
09.55, 17.20 Т/с “Детективи” 
11.40 “Страх у твоєму домi”
13.30, 14.20, 21.30 Т/с “Гаваї 5.0-5” 
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” 
00.40 Т/с “Ледi-детектив мiс Фрайнi Фiшер” 

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 13.10, 
       16.05, 22.50, 23.15 Погода
06.20 У просторi буття
06.40 Телемагазин
07.15 АгроЕра. Пiдсумки
07.25 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.40 Iнтерв’ю з К. Зануссi
09.15 Мистецький пульс Америки
09.45 Як це?
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.35 Хочу бути
10.55 Школа Мерi Поппiнс
11.10 Казки Лiрника Сашка
11.30 М/с “Казки Андерсена.
        Сучасне прочитання”
13.25 Х/ф “Атака на Перл Харбор”
16.20 Чоловiчий клуб. Спорт
17.25 Д/с “Обличчя Америки”
18.30 Т/с “Мафiоза”
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.25 Дорога до Рiо-2016
21.50 Нашi грошi
22.15 Переселенцi
22.25 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 “Вечiрнiй квартал
18.30 “Розсмiши комiка”
20.15 “Українськi сенсацiї”
21.15 “Вечiрнiй квартал “
23.15 Х/ф “Вiдступники”

інтер
07.30, 20.00 “Подробицi”
08.20 Х/ф “Чотири нуль 
         на користь Танечки”
10.10 Х/ф “Найчарiвнiша 
        та найпривабливiша”
11.50 Т/с “Серафима Прекрасна”
18.00, 20.30 Т/с “Криве дзеркало душi” 
22.20 Х/ф “Фото на документи”
00.15 Х/ф “А життя продовжується” 

TV-4
06.00 “Сад, город, квiтник”
06.15, 11.00 “Про нас”
06.45, 09.15 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 11.50, 14.20, 16.50,
          20.00 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Х/ф “Лес Паттерсон рятує свiт”
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 “Слiдства. iнфо”
10.30 Блага звiстка з Рiком Реннером
11.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
11.55, 14.25, 16.55, 20.05 Тернопiльська
          погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Сезон бджiл” 
14.30 “Свято дитинства”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
18.00 Нашi вiтання
19.30 “Євромакс”
20.10 “Соло”
21.00 “Onuka”, концерт
22.00 Х/ф “Червона скрипка” 
00.10 Час-Тайм

ICTV
06.45 Lабiринт. Мiстика поруч
07.45 Кримiнальна Україна
08.45 Секретний фронт
09.40 Антизомбi
10.40 Громадянська оборона
11.40 Iнсайдер
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф “Скажений Макс”
14.45 Х/ф “Скажений Макс-2. 
         Воїн дороги”
16.40 Х/ф “Скажений Макс-3.
        Пiд куполом грому”
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф “Темний лицар.
         Вiдродження легенди”
23.15 Х/ф “Володар перснiв. 
        Повернення короля”

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
10.00 Т/с “Коли ми вдома”
10.50 Х/ф “Смугастий рейс”
12.40 Х/ф “Мiльйонер”
14.50 Х/ф “Наречена мого друга”
16.55 “МастерШеф Дiти-5.
         Невiдома версiя”
19.00 Х/ф “Не було б щастя”
23.15 Х/ф “Довгоочiкуване кохання”

новий канал
03.10 Зона ночi
04.45 Абзац!
05.45, 07.05 Kids Time
05.47 М/c “Пiнгвiни Мадагаскару”
07.07 Дешево i сердито
08.10 Ревiзор
11.10 Страстi за ревiзором
14.00 Вiд пацанки до панянки
16.50 М/ф “Губка Боб: Життя на сушi”
18.35 Х/ф “Поганi хлопцi” 
21.00 Х/ф “Поганi хлопцi-2” 
00.00 Х/ф “Тривожний виклик” 

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя”
06.20, 09.40 М/с “Дора-мандрiвниця”
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код”
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с “Дора i друзi. Пригоди в мiстi”
11.25 М/ф “Хоробре сердце”
12.40 Т/с “Чудесна подорож 
         Нiльса з дикими гусьми”
16.40 М/ф “Втеча з курника”
18.10 М/ф “Iндики: назад у майбутнє”
20.00 Х/ф “Жандарм iз Сен-Тропе”
22.00 Х/ф “Жандарм у Нью-Йорку”
23.45 ТЕТ-Iнтернет

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Arte, viva!”
10.26 Погода. Анонси
10.30 “Хочу бути...”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Музеями Тернопiлля”
11.15 “Козацька звитяга”
11.30 “Захисник Вiтчизни —
         рятувальник”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 “Абетка здоров’я”
15.30 “Слiд”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Словами малечi про цiкавi речi”
17.15 “Дорогою додому...”
17.40 “Не перший погляд”
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
09.30 Х/ф “Повiр, усе 
         буде добре”. (2)
11.30 Х/ф “З чистого листа”
13.30, 15.20 Т/с “Чужа жiнка”. (2)
17.40, 19.40 Т/с “Квиток на двох”
22.10 Х/ф “Я буду поряд”
00.00 Реальна мiстика

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
10.00 Х/ф “Пригоди Бейлi:
          Нiч у Коутаунi”
11.25 Х/ф “Син Рембо”
13.15 “КВН”
15.20 “Розсмiши комiка”
17.15 “Орел i Решка”
21.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
22.00 “Орел i Решка. На краю свiту”
23.00 Х/ф “Дзвiнок” 

“нтн”
05.00 М/ф “Пригоди коваля Вакули”
05.10 Х/ф “Щит i меч”
11.30 “Речовий доказ”
15.00 Т/с “Детективи” 
19.00 “Свiдок”
19.30 Т/с “Кулагiн та партнери”
23.00 Х/ф “Ласкаво 
         просимо в джунглi” 
00.50 Х/ф “Колишнiх 
         агентiв не буває” 
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Нове в законодавстві ●

Коментар фахівця ●

ПРОДАМ
* 2-кімнатну квартиру загаль-

ною 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 сорту 
Мелоді голландської селекції. 
Тел.: (068) 246-76-14, (096) 134-
43-68.

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

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к. с.), трактори 
(від 12 к. с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 

ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58, 066 665-36-06. 
Сайт: www.tractor_c.com ua 

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

РОБОТА
* на роботу в СТО потрібні:  

автоелектрик, комп’ютерник, 
автослюсар. Зарплата висока. 
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 мобіль-

ні і для авто. Тел.: (067) 302-08-02, 
(068) 509-03-86.

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

382-67-94.
* пропоную послуги малогаба-

ритною буровою установкою: бу-
ріння нових свердловин, прошивка 
і поглиблення діючих, реставрація 
закинутих свердловин. Тел. (098) 
997-16-72 (Олег).

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 ●

Інтерв’ю “Подільському  
слову” в. о. начальника від-
ділу Держгеокадастру в 
Тернопільському районі 
Андрія Федущака.

— Андрію Олеговичу, акту-
альним питанням зараз є так 
зване самовільне захоплення 
земельних ділянок. Адже са-
мозахоплення земель завдає 
збитків, насамперед, місцевим 
бюджетам, оскільки внаслідок 
такого використання земель-
них ділянок місцеві ради не 
отримують значних коштів. Яка 
робота проводиться відділом 
для вирішення цієї проблеми?

— Відповідно до вимог чинного 
законодавства, відділ проводить 
моніторинг земель. Створена ро-
боча група відповідно до розпо-
рядження голови Тернопільської 
районної державної адміністра-
ції №1470-од від 28.12.20125 
року, до якої входять представники 
відділу та Тернопільської районної 
державної адміністрації. Група про-
водить виїзди на території Терно-
пільського району. Мета створення 
робочих груп — збільшення надхо-
джень до місцевих бюджетів та на-
ведення ладу з використанням зем-
лі у кожному населеному пункті ра-
йону. Результатом виїзду робочої 
групи є складені акти про перевірку 
дотримання вимог законодавства, 
реалізацію державної політики у 
сфері раціонального використання і 
охорони земель, які направили до 
Тернопільської прокуратури. Проа-
налізувавши проведену роботу, ви-
дно, що значна кількість земель 
району використовується без пра-
вовстановлюючих документів або 
самовільно захоплені. Наведу при-
клад. Якщо особа самовільно за-
йняла земельну ділянку у Терно-
пільському районі площею 1 га, 
розмір орендної плати, яку вона ма-
ла б сплатити в місцевий бюджет 
(без урахування індексації норма-
тивної грошової оцінки земель), 
буде, як мінімум,  
1089,09 грн.

— Як трактує закон самовіль-
не захоплення земель?

— З урахуванням положень Зе-
мельного кодексу України, зміст 
терміну “самовільне зайняття зе-
мельних ділянок” розкрито у Законі 
України “Про державний контроль 
за використанням та охороною зе-
мель”. Відповідно до абзацу деся-
того статті 1 цього Закону, само-
вільне зайняття земельних ділянок 
— це будь-які дії особи, які свідчать 
про фактичне використання не на-
даної їй земельної ділянки, чи намір 
використовувати земельну ділянку 
до встановлення її меж у натурі (на 
місцевості), до отримання докумен-
та, що посвідчує право на неї, та до 
його державної реєстрації. Таким 
чином, в основі самовільного за-
йняття земельних ділянок лежить 
порушення установленого порядку 
щодо передачі (надання) земельних 
ділянок з установленням меж та 
оформленням права на них. Це мо-
же бути, наприклад, відсутність рі-
шення органу місцевого самовря-
дування або органу виконавчої вла-

ди про передачу (надання) земель-
ної ділянки державної або кому-
нальної власності та (або) право-
встановлюючого документа на цю 
ділянку. Самовільне використання 
землі давно вже перейшло в кате-
горію найбільш розповсюджених у 
земельних відносинах. Особливо це 
стосується земель державної та ко-
мунальної власності.

— Яка роль громадян у вирі-
шенні цієї проблеми?

— Важливим є те, що саме орен-
дар повинен бути в першу чергу 
зацікавленим в належному оформ-
ленні прав на землю. Оскільки, від-
повідно до Конституції України, 
земля є об’єктом права власності 
українського народу, отже, не 
останню роль у використанні зе-
мель комунальної та державної 
власноті відіграє громадський 
контроль. Результати громадського 
контролю можуть бути відображені 
у формі звернень, скарг або інших 
передбачених законодавством фор-
мах і представлено в органи дер-
жавної влади та органи місцевого 
самоврядування. Вони підлягають 
обов’язковому розгляду. Так, гро-
мадяни мають право направити в 
орган місцевого самоврядування 
звернення з пропозиціями щодо 
вдосконалення його роботи щодо 
врахування думки населення при 
наданні земель. Посадові особи ор-
гану місцевого самоврядування 
зобов’язані впродовж місяця нада-
ти письмову відповідь заявнику по 
суті звернення. У разі виявлення 
правопорушення у використанні зе-
мель на території Тернопільського 
району,  громадяни повинні зверта-
тися  до правоохоронних органів та 
у відділ Держгеокадастру у Терно-
пільському районі для проведення 
відділом відповідного моніторингу. 
Таким чином, активна участь гро-
мадськості у виявленні правопору-
шень у сфері земельних відносин 
допоможе вилучати з незаконного 
володіння землі та надалі сприяти 
передачі цих земельних ділянок фі-
зичним та юридичним особам із 
метою отримання коштів до місце-
вих бюджетів.  

Ірина ВІВЧАР.

Андрій Федущак:  
“Самовільне захоплення 

земель — збитки 
місцевій громаді”

В. о. начальника відділу  
Держгеокадастру в Тернопільському 

районі Андрій Федущак.
Сергій МАНДЗЮК,  

начальник управління 
соціального захисту населення 

Тернопільської РДА.

Урядом прийнято постанову 
Кабінету Міністрів України від 
27.04.2016 № 319 „Про вне-
сення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України” 
(набрала чинності 30 квітня 
2016 року), якою внесено змі-
ни до Положення про порядок 
призначення та надання насе-
ленню субсидій для відшкоду-
вання витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного 
побутового палива, затвер-
дженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 
21.10.1995 №848.

Постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.04.2016 № 319 „ Про 
внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України” внесено 
такі зміни:

— особам, які мають право на 
пільги на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання 
твердого палива і скрапленого газу, 
при призначенні субсидії врахову-
ється вартість плати без урахування 
пільг. У разі призначення таким 
особам житлової субсидії їм не на-
раховуються відповідні пільги. З 
01.05.2016 р. призначені субсидії на 
житлово-комунальні послуги будуть 
перераховані без  урахування пільг. 
При цьому особам, яким розмір 
субсидії на житлово-комунальні по-
слуги становить 0,0 грн після пере-
рахунку, — пільги не припиняються;

— постановою доповнено норму 
щодо призначення за рішенням ко-
місії субсидії особі, яка не зареє-
стрована, але фактично проживає у 
житловому приміщенні (будинку) на 
підставі договору найму (оренди) 
житла, умовою щодо нарахування 
цій особі плати за житлово – кому-
нальні послуги. Таким чином, плата 
за послуги має нараховуватися на 
ту кількість осіб, які орендують жит-
лове приміщення (не вимагається 
відкриття особових рахунків на 
сплату послуг на особу, яка орен-
дує житло);

— постановою збільшено роз-
мір доходів, які враховуються до 
сукупного доходу для фізичних 
осіб-підприємців, які обрали спро-
щену систему оподаткування та є 
платниками єдиного податку, до 
двох розмірів прожиткового міні-
муму, встановленого для працез-
датних осіб, — для платників єди-
ного податку першої групи до 
трьох розмірів прожиткового міні-
муму, встановленого для працез-
датних осіб, — для платників єди-
ного податку другої групи; до чо-
тирьох розмірів прожиткового мі-
німуму, встановленого для пра-
цездатних осіб, — для платників 
єдиного податку третьої групи;

— для працездатних осіб, які не 
працюють (крім учнів і студентів, які 
проживають з батьками та іншими 
членами родини; військовослуж-
бовців строкової служби, мобілізо-
ваних військовослужбовців) і серед-
ньомісячний дохід яких менший від 
прожиткового мінімуму, встановле-
ного для працездатних осіб, до су-
купного доходу за кожен місяць 
враховується дохід на рівні двох 
розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб;

— для студентів денної форми 
навчання, які мають батьків, але за-
реєстровані самі і не отримують 
стипендії, а також для осіб, які пе-
ребувають на обліку в центрі зайня-
тості і не отримують допомоги по 
безробіттю, у яких середньомісяч-
ний дохід менший від прожиткового 
мінімуму, встановленого для пра-
цездатних осіб, до сукупного дохо-
ду за кожний місяць враховується 
дохід на рівні прожиткового мініму-
му, встановленого для працездат-
них осіб;

— для осіб, які отримують допо-
могу по догляду за інвалідом І групи 
або особою, яка досягла 80-річного 
віку, до їх сукупного доходу при 
призначенні субсидій враховується 
дохід на рівні двох розмірів прожит-
кового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб;

— постановою передбачено, що 
субсидія для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних по-
слуг призначається з місяця звер-
нення за її призначенням до кінця 
опалювального сезону, але не біль-
ше, ніж на 12 місяців (опалюваль-

ний сезон закінчується 30 квітня 
відповідно до Положення про поря-
док призначення та надання насе-
ленню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рід-
кого пічного побутового палива № 
848 від 21.10.1995 р. із змінами і 
доповненнями);

— субсидія для відшкодування 
витрат на придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива призначається 
на календарний рік. На наступний 
період субсидія для відшкодування 
витрат на придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива призначається 
на підставі заяви і декларації;

— передбачено можливість по-
дання заяви і декларації для при-
значення субсидій в електронному 
вигляді з використанням електро-
нного цифрового підпису;

— постановою передбачено по-
вернення до державного бюджету 
після закінчення опалювального се-
зону виробниками/виконавцями по-
слуг сум невикористаних субсидій 
на оплату опалення. При цьому не 
повертається частина невикориста-
ної суми субсидії в еквіваленті вар-
тості 100 кубометрів природного 
газу або в еквіваленті 150 кВт/год 
електричної енергії (яка використо-
вується для опалення), яка зарахо-
вується виробниками/виконавцями 
послуг як оплата послуг, у тому чис-
лі обов’язкової частки платежу до-
могосподарства, на наступні роз-
рахункові періоди;

— постановою передбачено при-
значення субсидій неповнолітнім 
студентам денної форми навчання, 
які  зареєстровані і проживають у 
гуртожитках;

— постановою передбачено, що 
під час призначення субсидій без 
звернень громадян на наступний 
період сім’ям, яким субсидія при-
значалася на підставі рішення комі-
сії, переглядати зазначені рішення 
комісії лише у разі: зміни складу за-
реєстрованих (фактично проживаю-
чих) осіб; здійснення однією із за-
реєстрованих (фактично проживаю-
чих) осіб протягом 12 місяців купів-
лі, оплати послуг на суму понад 50 
тис. грн.

Зміни в призначенні субсидій

29 квітня 2016 року набрав чин-
ності наказ Мінфіну від 18.03.2016 
р. №373, яким затверджено зміни 
до Положення про реєстрацію плат-
ників податку на додану вартість. 
Ним передбачено, що наявність в 
єдиному державному реєстрі запи-
су про відсутність юридичної особи 
або фізичної особи за її місцезнахо-
дженням (місцем проживання) або 
запису про відсутність підтверджен-
ня відомостей про юридичну особу, 
не може бути підставою для анулю-
вання реєстрації платника ПДВ.

Наказом №373 запроваджено 
такі нововведення:

— якщо особа у встановлений 
законодавством строк подала заяву 
про добровільну реєстрацію плат-
ником ПДВ і отримала від контро-
люючого органу пропозицію подати 

нову заяву, то після виправлення 
всіх недоліків така особа може по-
дати нову заяву про добровільну 
реєстрацію не пізніше, ніж за 3 ро-
бочих дні до початку податкового 
періоду, з якого вона вважатиметь-
ся платником ПДВ і матиме право 
на податковий кредит і виписування 
податкових накладних. При цьому в 
заяві має бути зазначена така сама 
бажана дата реєстрації, що й у по-
передній неприйнятій заяві;

— оперативне інформування 
платників про результати розгляду 
заяв, поданих ними в електронній 
формі. Так, якщо за результатами 
розгляду заяви в електронній формі 
(ф. №№ 1-ПДВ, 3-ПДВ) контролю-
ючим органом прийнято рішення 
про відмову в реєстрації (анулюван-
ні реєстрації) платника ПДВ або за-

пропоновано подати нову заяву про 
реєстрацію (анулювання реєстрації) 
платника ПДВ, то така відмова або 
пропозиція викладається контролю-
ючим органом в електронній формі 
та надсилається на адресу електро-
нної пошти, з якої надійшла заява;

— встановлено десятиденний 
строк для направлення до ДФС рі-
шення контролюючого органу про 
скасування рішення про анулюван-
ня реєстрації платника ПДВ. Де-
тальніше проконсультуватись із 
цього питання можна у Центрі об-
слуговування платників за адресою: 
вул. Білецька, 1 та за телефоном: 
43-46-10.

 
Відділ організації роботи 

Тернопільської ОДПІ.

Новації ●

Реєстрація  
платників ПДВ: нове



Людина і її справа ●

Кабінет голови правління 
ПАТ “Березовицький комбі-
нат “Будіндустрія” Михайла 
Степановича Шевчука зовні 
не схожий на звичну “оби-
тель великого начальника” 
з приймальнею та  секре-
таркою, яка вірно оберігає 
спокій свого боса. Тут про 
спокій і не мріють, адже 
комбінат — потужне вироб-
ництво. Сюди заходять ли-
ше по ділу, багато телефо-
нують з цехів. Виробничі 
клопоти, проблеми, бізне-
сові зустрічі, переговори з 
постачальниками, замовни-
ками тощо — звичний ритм 
роботи голови правління та 
його команди.

— Михайле Степановичу, 
Ви пройшли складний шлях 
від робітника “Будіндустрії” 
до голови правління...

— Це було у 1984 році після 
закінчення Львівської політехні-
ки, служби у війську та пошуків 
себе на інших підприємствах. 
Кілька тижнів працював тут слю-
сарем. Далі — майстром з ре-
монту обладнання, механіком, 
начальником майстерні, голо-
вним інженером, а тепер, як ба-
чите, — голова правління ПАТ 
“Березовицький комбінат “Бу-
діндустрія” (усміхається — ред.). 
Хоч маю відповідну спеціаль-
ність, яка стосується цементних 
заводів, проходив виробничу 
практику, проте на цьому під-
приємстві, яке називалось тоді 
скорочено ЗБК  (завод будівель-
них конструкцій) доводилось 
осягати практично усе з нуля. 
Тут з 1985 по 2003 роки працю-
вала і моя дружина.

— А яким у ті далекі вже ча-
си було очолюване Вами під-
приємство?

— Комбінат у ці роки був не 
такий потужний, як нині. Проте 
ми вже працювали у дві зміни. 
Товарного бетону виробляли  
мало. У ці роки активно будува-
лись тваринницькі ферми у кол-
госпах. Потрібно було багато 
залізобетонних панелей пере-
криття. “Сільбуд” не міг упора-
тись з таким навантаженням. 
Тому ми активно підсобляли. 
Крім того, тоді у 1985-1988 ро-
ках  заохочували будуватись на-
вколо Тернополя, у Великій Бе-
резовиці, Петрикові та інших се-
лах. Люди гроші мали, проте 
будматеріалів не вистачало. То-
му ми швидко вдосконалили та 
освоїли випуск панелей пере-
криття різних розмірів, інші кон-
струкції.

— А потім була криза...
— Вона розпочалася на по-

чатку 90-их років і тривала трохи 
більше, як десятиліття. У Терно-
полі, як не боляче це говорити, 
поступово йшли під ніж промис-
лові гіганти “Оріон”, “Сатурн”, 
комбайновий завод, бавовняний 
комбінат (пізніше “Текстерно”), 
“Ватра” та інші дрібніші об’єкти. 
Занепадали і колгоспи. Колись 
більшовики пропагували  націо-
налізацію та колективізацію. Усе 
було спільне і нічиє. А після про-
голошення незалежності України 
усі захотіли бути хоча наймен-
шими, проте власниками. Кому 
не вдавалось розікрасти велике, 
той тягнув з підприємства хоча 
цеглину, метал. Таке свавілля 
відбувалося у всіх на очах. І ба-
гато хто в Україні через свою 
“спритність” став заможною лю-
диною. Усюди панувала безкар-
ність під патріотичними гасла-
ми. 

— Така доля чекала і на  
Вашу “Будіндустрію”?

— Хоч кажуть : “Один у полі 

— не воїн”, проте історія завдя-
чує особистостям. Таким на “Бу-
діндустрії” є Олег Бригадир. Ці-
кавим у його біографії, зокрема, 
є те, що Олег Михайлович був 
директором підприємства у пе-
ріод розквіту з 1984 по 1991 ро-
ки, а повернувся у травні 1997 
року, коли виробництво ледь 
жевріло, комбінат перебував у 
важкому фінансовому станови-
щі. Олег Бригадир не допустив 
“розбазарювання” підприємства, 
хоча до цього в ті непрості часи 
залишався лише крок, за корот-
кий термін підняв його з розряду 
відстаючих до виробництва з ве-
ликими потужностями та міль-
йонними прибутками.

— Як йому це вдалося?
— Думаю, Олег Михайлович з 

вами охоче поспілкується і роз-
повість про все сам.

— Згода.  Сучасне ПАТ  “Бе-
резовицький комбінат “Будін-
дустрія” — це потужне підпри-
ємство на шестигектарній 
площі...

— Так. Починається воно із 
цеху заготовки, куди вагонами 
надходить пісок, щебінь, відсів, 
цемент та інше. Будівельні мате-
ріали розвантажують та стрічка-
ми подають на склад. Один з 
найосновніших — бетонозмішу-
вальний цех, де виробляють бе-
тон для будівництва та нашого 
цеху залізобетонних та бетонних 
конструкцій. Виробляємо нині 
продукцію різноманітну — пус-
тотні панелі перекриття, блоки 
на фундамент, палі для підтрим-
ки багатоповерхового будинку, 
двометрові плити огорожі для 
тваринницьких ферм, перемички 
для  будинку та вікон, балкони, 
бруківку. Словом, робимо все 
для промислового та індивіду-
ального будівництва, включаючи 
продукцію на індивідуальне за-
мовлення. Нині на підприємстві 
працює 114 робітників та 16, як 
ми їх називаємо, “ітеерівців” 
(інженерно-технічних працівни-
ків), які виробляють в рік в се-
редньому 55-57 тисяч кубоме-
трів бетонної продукції. Тобто, 
ми майже вийшли на свої про-
ектні потужності. Порівняймо, 
для прикладу, з 1984 роком, ко-
ли на підприємстві працювало 
320 спеціалістів різного профілю 
(з них — майже третина “ітеерів-
ців”), які виробляли  в рік лише 
35, найбільше — 40 тисяч кубо-

метрів продукції. 
— Як я зрозуміла, і Ваше 

підприємство не минула бо-
люча хвиля скорочень.

— Не зовсім так. Ми суттєво 
провели скорочення, але праців-
ників управлінського складу, які 
не виробляли продукцію, а лише 
“з’їдали” зарплату. Колись у нас 
було, як нині люблять жартува-
ти, більше начальників, ніж лю-
дей. Нині лише 16 “ітеерівців”, 
до яких належу і я (усміхається 
— ред.). На роботі людям скуча-
ти ніколи, як було колись. Кожен 
має свою ланку роботи і за неї 
відповідає…

— … і, напевне, пристойно, 
як на сьогоднішній час, заро-
бляє?

— А ми з того таємниці вели-
кої не робимо. Посудіть самі. 
Робітники отримують  від чоти-
рьох до десяти тисяч гривень. 
Крім того, мають премії. ПАТ 
“Березовицький комбінат “Будін-
дустрія” платить у рік до бюдже-
тів усіх рівнів близько п’яти міль-
йонів гривень. Я у 2014 році  для 
себе підрахував, що кожен пра-
цівник “Будіндустрії” дає  держа-
ві 40 тисяч гривень щороку. Вва-
жаю, що ця цифра вагома.

— Ви постійно твердите, що 
Ваша продукція — найкраща. 
Було б дивно, коли б Ви гово-
рили протилежне. А все ж та-
ки, чим же краща?

— (усміхається — ред.). У нас 
в першу чергу кращі, ніж будь-
де, працівники — робітники, ін-
женери. Колектив згуртований, 
працьовитий, дисциплінований, 
до роботи підходить по-
новаторськи. У комерційному 
відділі працює лише два мене-
джери Володимир Баб’як та Ми-
хайло Пальчастий, але, дякуючи 
їх праці, продукція підприємства   
має попит і, відповідно, реаліза-
цію. Колись подібних підпри-
ємств у Тернопільській області 
було 10, нині ж — 3, в тому числі 
— ПАТ “Березовицький комбінат 
“Будіндустрія”. Наші клієнти ні-
коли довго не чекають на замов-
лений товар, найбільше — тиж-
день. Знаєте, хто нині має гро-
ші, той не хоче довго чекати. А 
щодо якості продукції, то вона у 
нас, як кажуть, “без ГМО”. Ми не 
даємо до своїх бетонів “хімію”, 
хіба що, коли клієнт сам попро-
сить. Щоб конструкції були лег-
ші, витримували велике наван-

таження, до їх складу 
додаємо попіл — про-
дукт переробки тепло-
вих електростанцій. 
Тому наші бетони плас-
тичні (легко затирають-
ся).

— Хто замовляє 
продукцію ПАТ “Бе-
резовицький комбі-
нат “Будіндустрія”?

— Спочатку ми об-
слуговували в осно-
вному село. Нині ж ви-
йшли на ринки Терно-
пілля. Починаючи з 
2003-го року, наші за-
лізобетонні та бетонні 
конструкції присутні у 
всіх будинках, які зво-
дяться з того часу. Ма-
ємо замовників і в 
Україні. Плануємо роз-
ширити регіон впливу, 
але це справ часу.

— Яким бачите 
майбутнє очолювано-
го Вами підприєм-
ства?

— Життя саме дове-
ло, що будуватись та 
споживати хліб люди 
будуть завжди. Маємо 
конкретні замовлення і 
у перспективі будемо 
працювати над питан-

ням будівництва елеваторів у 
агрохолдингах. В Україні розви-
вається тваринництво, особливо 
свинарство. Тому наша продук-
ція буде актуальною. Маємо на-
дію, що скоро закінчиться війна 
на Сході нашої країни. Тоді по-
стане проблема відбудови зруй-
нованого ворогом господарства, 
будівель у містах та селах.

— Як, до речі, вплинула ві-
йна на Ваше виробництво, ко-
лектив?

— Наші працівники з перших 
днів брали участь у Революції 
Гідності. І ми їх до цього всіляко 
заохочували, допомагали мате-
ріально. Коли розпочалась ві-
йна, була нестача бронежилетів, 
касок, іншого обмундирування 
для воїнів. Наше керівництво ви-
діляло на це значні кошти. І бу-
демо надалі допомагати. Робіт-
ник “Будіндустрії”, житель Вели-
кої Березовиці  Олег Шимко 
брав участь в АТО, уже демобілі-
зувався. Ми надали йому від-
пустку, матеріальну допомогу. 
Відпочине, знову повернеться у 
колектив. 

— Чи в пошані у Вас меце-
натство?

— Допомагаємо церквам. До 
нас звертаються за допомогою 
для розвитку соціальної сфери, 
культури, медицини з Великої 
Березовиці, Острова, Лучки, ін-
ших сіл. Не відмовляємо. Під-
тримуємо обдаровану молодь, 
ветеранів, які віддали “Будінду-
стрії” свої роки чесної праці. 
Знаємо, що хто ділиться, той 
бідним ніколи не буває.

— А як плануєте відсвятку-
вати 40-річний ювілей з часу 
заснування комбінату?

— Цю подію, надіюсь, без 
уваги не залишимо (усміхається 
— ред.). У нас заплановані уро-
чистості. Дамо усім премію. Від-
значимо подію у широкому колі 
працівників. Якщо у людей свя-
то, воно має запам’ятатись. З 
цього приводу від імені правлін-
ня ПАТ “Березовицький комбінат 
“Будіндустрія” вітаю усіх праців-
ників, які нині трудяться на під-
приємстві, і тих, хто колись пра-
цював, з цією знаменною датою. 
Бажаю міцного здоров’я, добро-
буту в сім’ях, а головне — мир-
ного неба над головою!     

Спілкувалася Галина ЮРСА.        
 

ПАТ “Березовицький комбінат  
“Будіндустрія” — славних 40!

Михайло Шевчук:  
“Будуватись та їсти хліб 
людство буде завжди”

Голова правління ПАТ “Березовицький комбінат  
“Будіндустрія” Михайло Шевчук.

Панелі.

Кільця.

Фундаменти.

Товарний бетон.

Перемички.

Палі.

Наші 
вироби

Будівельні блоки.
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Наші 
реквізити:

ПАТ “Березовицький комбі-
нат “Будіндустрія”,

с. Острів Тернопільського 
району, Тернопільської  

області.
тел./факс (0352) 

27-49-00, тел. 29-13-45.
Менеджер: 

(050) 437 76 72.



Історія ●

Особистості ●
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Галина ЮРСА. 
Фото автора та з архіву 

ПАТ “Березовицький 
комбінат “Будіндустрія”.

Давньоєгипетський ви-
слів гласить: “Усе під-
владне часу, але час 
боїться пірамід”. Люд-
ство і донині милується 
не лише усипальницями 
фараонів, але й велич-
ними храмами, замка-
ми, фортецями та інши-
ми кам’яними споруда-
ми, який його велич-
ність ЧАС зруйнувати не 
в силі.

Певною мірою причетні до 
цієї мудрості віків і працівни-
ки ПАТ “Березовицький ком-
бінат “Будіндустрія”, адже ви-
готовляють надміцний бетон 
для промислового та індиві-
дуального будівництва. Щоб 
зрозуміти сорокарічну історію 
комбінату, потрібно поверну-
тись у не такі й вже далекі 
часи минулого століття. Укра-
їна тоді була у складі велетен-
ської країни Радянський Со-
юз. Ще в 60-х роках держава 
взяла курс на інтенсифікацію 
у промисловій та сільськогос-
подарській сферах. Жителі 
нашого подільського, зокре-
ма, Тернопільського краю, це 
особливо відчули. У обласно-
му центрі, як гриби після до-
щу, з’являлись заводи-гіганти 
“Сатурн”, “Ватра”, “Оріон”, 
комбайновий завод, бавовня-
ний комбінат (“Текстерно”) та 
інші. Для цього потрібно було 
залучити тисячі працівників. 
Тож інтенсивно велось будів-
ництво багатоквартирних бу-
динків, гуртожитків для їх про-
живання.

Жваво розвивалось сіль-
ське господарство, зокрема 
тваринництво. Потрібні були 
ферми, токи, зерносховища 
та ін. Тому актуальними стали 
бетонні конструкції, при допо-
мозі яких швидко будувались 
і здавались сільськогоспо-
дарські об’єкти. 

У Микулинцях та Ланівцях 
у 70-их роках вже діяли бетонні 
заводи, проте вони не могли упо-
ратись з тим об’ємом сільсько-
господарського будівництва, яке 
на той час велося. Тому міністер-
ство сільського господарства то-
дішнього Радянського Союзу по-
ставило завдання тресту “Ук-
рсільбудіндустрія” щодо побудо-
ви потужнішого комбінату. У 
1973 році для цього було виділе-
но шестигектарну ділянку у Вели-
кій Березовиці та розпочалося 
будівництво бетонного заводу. А 
вже через три роки комбінат дав 
першу продукцію. Правда, бетон 
тоді привозили з підприємства 
“Тернопільсільбуд”. Особливо 
запам’ятався випуск першого ви-
робу — пустотної плити перекрит-
тя, який здійснила бригада  лінії 
формувального цеху Миколи Го-
гуся. Через місяць після цієї події 
на комбінаті вже було запущено 
бетонозмішувальний цех.

Проте  виробництво — справа 
не завжди передбачувана. Через 
поломку шнеку подачі цементу 
підприємство не працювало май-
же місяць. Після цього закачуван-
ня цементу почали проводити в 
бункери, і бетонний завод запра-
цював стабільно. Підприємство 
швидко освоювало великий асор-
тимент залізобетонних виробів, 
які формували як в цехах, так і на 
полігонах. Особливо були акту-
альні на той час вже названі пус-
тотні плити для перекриття буді-
вель, фундаментні блоки, пере-
мички, елементи елеваторів — 
соги. Пізніше на комбінаті освоїли 
так звану четверту серію (залізо-
бетонні вироби для каркасних 
промислових та житлових будин-
ків). 

Невдовзі після побудови ком-
бінат пережив першу реоргані-
зацію — потрапив у підпорядку-
вання тресту “Укрбуддеталь”, 

куди увійшло 20 подібних під-
приємств, а у 1982 році при дру-
гій реорганізації перейшов до 
місцевого тресту — “Тернопіль-
сільбуд”. Але, як справедливо 
говорять старожили комбінату, 
на виробництво це суттєво не 
впливало, хіба що змінювались 
директори. Хоч комбінат тоді 
працював у дві зміни, проте час-
то піддавався критиці як такий, 
що не виконує планових за-
вдань. Зрозуміло, що при гран-
діозних темпах розвитку сіль-
ського господарства, які були у 
кінці 70-их — середині 80-их ро-
ків, впоратися із непростим за-
вданням було важко. А ще одні-
єю з основних причин того, що 
комбінат не використовував про-
ектні потужності, було те, що 
для виготовлення продукції не 
вистачало дрібних фракцій ще-
беню. Тому, зрозуміло, що буді-
вельні конструкції були справ-
жнім дефіцитом як для сільсько-
господарського, так й індивіду-
ального будівництва.

Революційним, без перебіль-
шення, можна назвати впрова-
дження у 1986 році виготовлення 
збірного залізобетону без щебе-
ню та піску на основі технології 
використання відходів теплових 
електростанцій, розроблену в Ки-
ївському інженерно-будівельному 
інституті професором Глухов-
ським. Вперше на теренах тодіш-
нього Радянського Союзу на Бе-
резовицькому комбінаті “Будінду-
стрія” компонентами нового бе-
тону стали цемент, вода, жужели-
ця (шлак-рос.) та попіл (зола — 
рос.) Бурштинської теплової 
електростанції. Нові конструкції 
мали не лише відмінні якісні по-
казники, але були значно еконо-
мічнішими. Кубометр так званого 
золошлакобетону обходився май-
же у чотири рази дешевше, ніж 
той, що створений раніше на 

основі піску та щебеню. 
Після впровадження цієї техно-

логії  Березовицький комбінат 
“Будіндустрія” отримував міль-
йонні прибутки, виконував дове-
дені планові показники та мав 
можливість вести будівництво 
спочатку при допомозі тресту 
“Сільбуд”, а згодом — власними 
силами. Цікаво, що у цей час ро-
бітник чи інженерно-технічний 
працівник, який пропрацював на 
підприємстві один рік, отримував 
квартиру. Загалом, з цього часу 
до початку кризи 90-х років здано 
200 квартир у Тернополі та Вели-
кій Березовиці. Нині, хоч не таки-
ми швидкими темпами, будівни-
цтво продовжується.

Найважчими в історії “Будінду-
стрії” вважають період 1997 — 
2003-го років. Україна як неза-
лежна держава перебувала у гли-
бокому економічному занепаді. 
Старі “радянські” зв’язки розірва-
ли, а нових не створили. Тоді був 
хаос як в політиці, так і в економі-
ці. У важкому становищі опинився 
і Березовицький комбінат “Будін-
дустрія”. Подібні підприємства 
припинили своє існування, а на 
“Будіндустрії”, яку у цей складний 
період очолив Олег Михайлович 
Бригадир, не лише зберегли ка-
дри, обладнання, але й на вимогу 
часу почали працювати по-
новому, тобто зайнялися у сучас-
ному розумінні менеджментом: 
самі шукали замовників, вдало 
рекламували підприємство в ЗМІ, 
на різного роду виставках, фору-
мах.

У 2003 році на комбінат при-
йшли інвестори та допомогли під-
приємству стати з колін. Період з 
цього року по 2008 вважають ча-
сом реанімації комбінату. Працю-
ючи у півтори зміни по 12 годин, 
підприємство вийшло на хороші 
потужності, і нині — одне з найу-
спішніших у краї.

Шлях до успіху

Галина ЮРСА. 
Фото автора.

Хоч по віку ніби і літній, але на 
вигляд моложавий сімдесяти-
річний начальник відділу тех-
нічного контролю ПАТ “Бере-
зовицький комбінат “Будінду-
стрія” Олег Михайлович Бри-
гадир знає майже усіх, хто 
працює та працював у свій час 
на цьому підприємстві, та ви-
робництво загалом.

Малою батьківщиною Олега Бри-
гадира є село Богданівка Підволо-
чиського району, де побачив світ 
16 липня 1945 року. Був найстар-
шою дитиною. Крім нього, у дружній 
родині зростало ще двійко його се-
стричок. Мати працювала у колгос-
пі, а батько — будівельником. Ви-
дно, саме від нього любов до цієї 
професії. У 1956 році родина пере-
їхала до Тернополя, де хлопець 
успішно закінчив загальноосвітню 
школу №6. Далі продовжив навчан-
ня у Львівському будівельному тех-
нікумі та Київському інженерно-
будівельному інституті. Три роки 
віддав службі у війську. Після цього 
почав свою трудову діяльність на 
Микулинецькому заводі залізобе-
тонних конструкцій. Добирались з 
хлопцями до комбінату і завжди по-
глядали в бік грандіозної будови. 
Нею була якраз нинішня Березо-
вицька “Будіндустрія”. Довідавшись 
про це, молодий Олег Бригадир 
розмірковував: “Скоріше би побуду-
вали цей комбінат. Тоді можна було 
б влаштуватися там на роботу, бо 
ближче добиратися до Великої Бе-
резовиці, ніж до Микулинців”. Так і 
сталося. Олег Михайлович у якості 
начальника виробничого відділу був 
присутнім при пуску комбінату в 
1976 році. Хоча доводилось викону-
вати й іншу роботу. Відділу кадрів 
як такого ще не було, тому сам 
оформляв працівників на роботу, 
поки не призначили начальника 
відділу кадрів. Особливо захоплю-
вало виробництво. Адже комбінат 
за короткий термін освоїв великий 
асортимент збірних залізобетон-
них конструкцій. Олег Михайлович 
був присутній на всіх пусках нової 
продукції. 

Період з 1984-го по 1991 роки 
стали знаковими не лише в житті 
Олега Михайловича Бригадира, 
але й “Будіндустрії” в цілому. У 
цей час заклалися підвалини 
успішного виробництва, які допо-
могли комбінату не загинути у 
важкі часи кризових випробувань, 
які пережила Україна як держава 
та її економіка, зокрема. Крім 
основної продукції — залізобетон-
них конструкцій для промислового 
та індивідуального будівництва, 
комбінат “Будіндустрія” освоїв ви-
пуск елементів елеваторів, що ду-

же було актуальним у цей час, а 
також, як її називають спеціалісти, 
— четверту серію (каркасні залізо-
бетонні конструкції для промисло-
вості, сільського господарства та 
приватного житла).

Це час, коли комбінат почав ви-
робництво надміцних бетонів на 
основі попелу та жужелиці, яку при-
возили з Бурштина. “Будіндустрія” 
процвітає. Налагоджується співпра-
ця комбінату з іншими підприєм-
ствами області. Комбінат стрімко 
нарощує потужності. Плани викону-
ються. Будують житло. Утримують 
свою футбольну команду.

Здавалось: нарешті подолана 
вершина, до якої прагнув, збулися 
мрії. Але якось на засіданні райкому 
партії в Олега Бригадира виник ніби 
невеличкий конфлікт з керівни-
цтвом. Він “дозволив” собі сказати 
перед всіма голосно, що УПА — це 
історія України, і нікуди від цього не 
подінешся. Міг, звичайно, як усі, 
промовчати. Але не промовчав. 
Конфлікт переріс у непорозуміння з 
трестом. Олегу Михайловичу зали-
шилось написати заяву на розраху-
нок, що він і зробив…

Коли у час глибокої кризи в 
Україні у травні 1997 року Олегу 
Бригадиру запропонували знову 
очолити Березовицьку “Будінду-
стрію”, погодився. Але це вже було 
не те підприємство, яке довелось 
покинути шість років тому. На поді-
бних комбінатах області вже здава-
ли форми на металобрухт, щоб 
сплатити податки, а ще, простіше 
сказати, все розкрадалось. Як ве-
лику заслугу Олегу Бригадиру став-
лять нині те, що він у цих важких 
умовах не допустив загибелі “Будін-
дустрії”, хоч до цього залишалось 
дуже мало. Комбінат був у цей час 
у величезній борговій ямі: майже 
півмільйона підприємство було ви-
нне банкам та постачальникам. 
Важко було не лише налагодити ви-
робництво у нових непростих умо-
вах, але й переживати численні ви-
клики до вищого керівництва “на 
килим”. Але директор поставив собі 
за головну мету — зберегти колек-
тив та виробництво, що йому в цих 
непростих умовах вдалося. Як? Нині 
і не пригадаєш усіх нюансів. Олег 
Михайлович не нарікав на кризу, а 
завжди виважено думав, як її не ли-
ше пережити, але навчитись бути 
потрібним людям у цих умовах. Го-
ловну увагу було звернуто не на 
плани, як колись, а на потреби 
окремо взятого клієнта. Директор 
не раз повторював: “Клієнт має ли-
ше замовити та заплатити гроші. 
Усе решта — наш клопіт”.

Коли  Березовицька “Будінду-
стрія” стала частиною холдингу  
“Укрбетон”, Олег Бригадир очолив 
відділ капітального будівництва, а 
нині працює начальником відділу 
технічного контролю.

Директор 
розквіту і криз

Начальник відділу технічного контролю 
та лабораторії Олег Бригадир та працівниці 

Марія Кіт, Ірина Дідик та Любов Чура. 

Серце заводу — котельня, фото 1984 року.

Працівники полігону Роман Наконечний, 
Григорій Стасишин, Петро Наконечний.

Вони очолювали Березовицький 
комбінат “Будіндустрія”

Іван Володимирович Семенюк (у 1976 — 1977 рр.).
Михайло Іванович Паньків (у 1977 — 1983 рр.).
Анатолій Дмитрович Бокий (у 1983  — 1984 рр.).
Олег Михайлович Бригадир (у 1984 — 1991 рр.).
Іван Васильович Яворський (у 1991 — 1997 рр.).
Олег Михайлович Бригадир (у 1997 — 2003 рр.).
Михайло Іванович Сивак (у 2003 — 2007 рр.).
Віктор Васильович Кондратюк (у 2007 — 2008 рр.).
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На прийом до лікаря ●

Дуже часто, захворівши, 
люди не квапляться звер-
татися до лікаря і впевне-
но займаються самоліку-
ванням, не задумуючись 
над тим, яка небезпека 
криється за самозцілен-
ням. З чим це пов’язано? 
Можливо, з недовірою до 
медицини чи до конкрет-
ного лікаря? Ці та інші за-
питання щодо того, які ме-
тоди лікування та підтрим-
ки організму обрати, ми 
адресували завідуючій 
об’єднаним відділенням 
терапевтичного профілю 
Тернопільського районно-
го територіального медич-
ного об’єднання Галині 
Іванівні Осінчук.

— Галино Іванівно, Ви за-
вжди мріяли стати лікарем, 
присвятити своє життя меди-
цині?

— Ще з дитинства вирішила, 
що стану лікарем, адже вважа-
ла цю професію найбільш по-
трібною. Тому своє життя при-
святила тим, хто щодня потре-
бує підтримки та допомоги, — 
хворим і недужим. 

— З чого розпочали реалі-
зацію своєї мрії? 

— Після закінчення школи я 
вступила до Тернопільського 
державного медичного, тоді ще 
інституту, на факультет “Ліку-
вальна справа”. Після прохо-
дження інтернатури пішла пра-
цювати у Тернопільську район-
ну поліклініку лікарем-
гематологом. Крім того, 
п’ятнадцять років працювала 
лікарем-терапевтом — відпові-
дала за чорнобильців, десять 
— терапевтом-консультантом 
для вагітних. А з 2013 року, від-
коли в ТРТМО відкрили 
об’єднане відділення терапев-
тичного профілю, я обіймаю 
посаду завідуючої відділенням.

—  Що, на Вашу думку, 
означає бути хорошим ліка-
рем?

— Хороший лікар ніколи не 
повинен опускати рук. Спеціа-
ліст має бути переконаним на-
стільки, щоб вселити впевне-
ність хворому. Коли пацієнт в 
очах лікаря бачить хоча б най-
менший сумнів, одразу зневі-
рюється у своєму видужанні.

— Що головне у спілкуван-
ні з пацієнтами?

— Насамперед, доброзичли-
ве та уважне ставлення до кож-
ного пацієнта, а також щире 
бажання допомогти. Доволі 
часто люди,  які мають пробле-
ми зі здоров’ям, впадають в 
депресію. Завдання лікаря ви-
вести їх з цього стану, оскільки 
через пригнічений стан пацієнт 
просто не піддається лікуван-
ню. Тому потрібно спілкуватися 
через посмішку — гарний на-
стрій передається.

— Розкажіть, будь ласка, 
детальніше про об’єднане 
відділення терапевтичного 
профілю ТРТМО.

— В лікувально-
діагностичному відділі — 25 лі-
жок, які розраховані не лише на 
стаціонарних хворих, а й на тих 
пацієнтів, які хотіли б обстежи-
тися в умовах ТРТМО. На жаль, 
цього ліжкового фонду нам не 
вистачає. 

— Що скажете про умови 
праці?

— Для працівників є ордина-
торська, кабінет завідувача від-
ділення, кабінет старшої мед-
сестри, кімната для переодя-
гання чергового медичного 
персоналу. Було б добре, якби 
у нас був телевізор або хоча б 
радіо. Чергові  лікарі працюють 
цілодобово і теж хочуть бути в 
курсі подій, подивитися чи по-
слухати новини.

— Розкажіть про персонал, 
хто працює у відділі?

— Окрім завідуючої, у відділі 
терапії працюють: районний те-
рапевт Мирослав Сарапук, 
старша медсестра Іванна Ба-
нах, маніпуляційна медсестра 
— Оксана Шастків, постові мед-
сестри Леся Полянська, Іванна 
Робащук, Галина Мельничук, 
Маріанна Степанюк. Також про 
пацієнтів турбуються сестра 
господиня Тетяна Торончук та 
молодші медсестри Людмила 
Гаврада, Галина Ярошевська, 
Оксана Греля, Марія Мелиму-
ка.

— Які категорії хворих пе-
реважають у терапії?

— До нас потрапляють паці-
єнти, яких привозить швидка, 
та які за направленям зверта-
ються до приймального відді-
лення із захворюваннями тера-
певтичного профілю. Та все ж 
найбільше пацієнтів у нас із за-
хворюваннями серцево-
судинної системою.

— Що можете сказати про 
лікувально-діагностичну ба-
зу?

— Лікувально-діагностичною 
базою можемо похвалитися. 
Ми робимо необхідні клініко-
лабораторні обстеження, зо-
крема: загальний та біохімічний 
аналіз крові, загальний аналіз 
сечі, діастазу сечі. Є серологіч-
на лабораторія, де обстежують 
хворих на всі види торч-
інфекції. Є у нас і бактеріоло-
гічна лабораторія, де визнача-
ють чутливість до антибіотиків, 
наявність патологічної флори. 
Також робимо флюоро та рент-
генографію, УЗД внутрішніх ор-
ганів, щитовидної залози, ехо-
кардіоскопію. Для жінок — ма-
мографію.  Лікувально-
діагностична база ТРМТО — од-
на з найбільш досконалих се-
ред лікувальних закладів об-
ласті.

— Що Ви, як терапевт, 
вкладаєте у поняття здоро-
вого способу життя? 

— Якби людина хоча б на 
50% вела здоровий спосіб жит-
тя, то на 90% менше хворіла б. 
Велике значення має 
8-годинний сон, особливо його 
перша фаза — з 10 до 11 годи-
ни вечора, саме тоді організм 
найкраще відпочиває, віднов-
люються сили. Також потрібно 
приділяти увагу харчуванню, 
краще їсти невеликими порція-
ми 5 разів на день, не забувати 
про якість продуктів, які вжива-
ємо. Через фінансову скруту 
далеко не всі можуть дозволи-
ти собі купувати органічну про-
дукцію, але елементарна що-
денна зарядка доступна всім. 

Найкращий біологічний час для 
цього — з 17 до 19 години.

—  Доволі часто люди, за-
недужавши, не поспішають 
звертатися за медичною до-
помогою до фахівців, а за-
ймаються самолікуванням. 
Як Ви ставитесь до самоліку-
вання?

— Я аж ніяк цього не схва-
люю. Дуже часто, обираючи 
для себе ліки, людина керуєть-
ся порадами знайомих та роди-
чів, або довіряє рекламі, але ж 
причини виникнення недуги мо-
жуть бути різними, і немає уні-
версальної пігулки, яка б допо-
могла всім і від усіх болячок.

Наприклад, людина з гіпер-
тонією купує ліки для зниження 
тиску, які, переважно, сповіль-
нюють серцебиття, а що роби-
ти людині, яка і так хворіє на 
брадикардію (сповільнене сер-
цебиття)? Хіба ж в аптеці запи-
тають детально про ритм сер-
цебиття? Перед вживанням 
будь-яких препаратів необхідна 
консультація лікаря, який ви-
значить вплив дії ліків на орга-
нізм.

— У яких випадках займа-
тися самолікуванням катего-
рично заборонено?

— Я категорично проти са-
молікування в будь-якому ви-
падку. Особливо небезпечним 
є вживання несумісних препа-
ратів. Наприклад, людина хво-
ріє на цукровий діабет, разом з 
тим, занедужала ще на щось, 
тому лікар повинен добре огля-
нути пацієнта і вирішити, яке 
лікування призначити. Адже є 
ліки, які посилюють дію цукроз-
нижуючих препаратів, а є, що 
навпаки —  нівелюють. Дуже 
часто, лікуючись на власний 
розсуд, людина може завдати 
собі ще більшої шкоди.

— Чи були у Вашій практи-
ці ситуації, що запам’яталися 
найбільше?

— Одного разу до мене звер-
нулася 92-річна пацієнтка з 
важкою серцевою патологією. 
Відверто кажучи, ніхто з пра-
цівників відділу не вірив у її 
одужання, та ця жінка була та-
кою оптимісткою, що змогла це 
перебороти і через два роки 
знову звернулася до нас.

—  Ваша універсальна по-
рада для пацієнтів, а також 
для тих людей, які завтра 
можуть опинитися на лікар-
няному ліжку?

— Найголовніше — не зволі-
кайте! Самі по собі проблеми із 
здоров’ям не вирішаться.
Розмовляла Соломія ТКАЧУК.

Галина Осінчук:  
“Немає універсальної 

пігулки від усіх болячок”

Завідуюча об’єднаним відділенням терапевтичного  
профілю Тернопільського районного медичного об’єднання 

Галина Іванівна Осінчук у робочому кабінеті.

Актуальне інтерв’ю ●

Про деякі пи-
тання рефор-
мування охо-
рони здоров’я 
в Україні “По-
д і л ь с ь к о м у 
слову” розпо-
вів головний 
лікар Баворів-
ської дільнич-
ної лікарні 
Іван Смук.

— Іване Іва-
новичу, розка-
жіть, будь лас-
ка, про себе.

— Народився я 
20 січня 1960 ро-
ку в селі Зозу-
линці Заліщиць-
кого району на 
Тернопільщині. В 
Ч о р т к і в с ь к о м у 
медичному учи-
лищі здобув фах 
фельдшера. Слу-
жив у санчастині 
авіаційних військ 
у Карелії, вико-
нував обов’язки 
в і й с ь к о в о г о 
фельдшера. По-
вернувшись із 
війська, навчав-
ся в Чернівець-
кому медичному університеті. 
Інтернатуру проходив у Терно-
пільському медичному універ-
ситеті. З 1989 року працював 
акушером-гінекологом у Терно-
пільській районній лікарні. У 
1997 році став головним ліка-
рем Баворівської дільничної лі-
карні.

— Які питання довелося 
вирішувати на посаді голов-
ного лікаря?

— Я очолив лікувальний за-
клад в економічно важкі часи. 
Матеріально-технічна база Ба-
ворівської дільничної лікарні 
була в занедбаному стані. За 
підтримки місцевих підприєм-
ців замінили в лікарні старий 
лінолеум на плитку. Оскільки 
Баворівська дільнична лікарня 
віддалена від Тернополя на 
25 кілометрів, створили на базі 
нашого лікувального закладу 
пункт швидкої медичної допо-
моги, придбали новеньку 
“швидку”, побудували гараж на 
дві автівки.

— Які медичні послуги на-
даєте?

— В Баворівській дільничній 
лікарні функціонують стаціонар 
на 15 ліжок, амбулаторно-
поліклінічна служба, яка скла-
дається з сімейної медицини, 
лабораторії, кабінету онкопро-
фогляду, фізіотерапевтичного 
та стоматологічного кабінетів 
— загалом 22 медичних праців-
ників. Окрім цього, є господар-
ська служба, харчоблок. Само-
стійно обробляємо власну зе-
мельну ділянку площею 30 со-
ток, яка забезпечує нас овоча-
ми. На обслуговуванні дільниці 
перебувають близько 3,5 тисячі 
жителів Баворова, Прошови, 
Скоморох, Застав’я, Смолянки і 
Козівки. 

— Яка ситуація з фінансу-
ванням лікувального закла-
ду?

— Фінансування Баворівської 
дільничної лікарні покращилося 
у 2009 році, коли заклад пе-
рейшов на баланс Тернопіль-
ської центральної районної лі-
карні і було створено ТРТМО. 
Торік нам було виділено міль-
йон гривень, у першому квар-
талі цього року — близько 
300 тисяч гривень. Однак цих 
коштів недостатньо, тому дово-
диться розраховувати на під-
тримку спонсорів. Нам активно 
допомагають місцеві підприєм-
ці Анатолій Бучинський та Іван 
Мричко. Тернопільське район-

не територіальне медичне 
об’єднання виділило транспорт, 
який раз у тиждень привозить 
нам продукти. Цьогоріч Вели-
когаївська об’єднана територі-
альна громада отримала 
6,4 мільйона гривень медичної 
субвенції, з яких 2,4 мільйона 
гривень передбачено на пер-
винну медицину, решта — на 
вторинну. Оскільки Баворів 
входить до складу Великогаїв-
ської об’єднаної територіальної 
громади, медичну галузь очіку-
ють зміни.

— На Вашу думку, чи мож-
ливі ефективні зміни в ме-
дичній галузі України?

— Створення госпітальних 
округів має усунути дублювання 
функцій медичних закладів, 
сконцентрувати фінансові та 
людські ресурси в центрах ме-
дичної допомоги, які за умови 
відповідного фінансування мо-
жуть надавати її на високому 
рівні. Кілька років тому у Ві-
нницькій, Донецькій, Дніпропе-
тровській областях та Києві бу-
ло реалізовано проект реформи 
охорони здоров’я, в рамках яко-
го на базі медустанов були 
створені центри первинної 
медико-санітарної допомоги. 
Таким чином амбулаторне і ста-
ціонарне лікування мають бути 
повністю розділені. Реформою 
передбачено реорганізацію 
дільничних лікарень в амбулато-
рії з денним стаціонаром. У 
зв’язку з цим цілодобовий ста-
ціонар Баворівської дільничної 
лікарні можуть закрити. Не всі 
хворі, які проходять у нас ліку-
вання, зможуть лікуватися в 
Тернополі. На жаль, в Україні 
немає страхової медицини. 
Стаття 49 Конституції України, 
яка передбачає, що кожен має 
право на безкоштовну охорону 
здоров’я, медичну допомогу та 
медичне страхування, не діє. 
Пацієнту за все доводиться пла-
тити. Ціни на ліки зросли в ра-
зи, а зарплати і пенсії залиши-
лися на попередньому рівні… 
Скорочення кількості медичних 
закладів, вважаю, не дасть по-
зитивних результатів. Рефор-
ма медичної галузі буде ефек-
тивною лише тоді, коли на її 
реалізацію буде виділено не-
обхідні фінансові та матеріаль-
ні ресурси.

— Дякую за розмову, Іване 
Івановичу!

 
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Іван Смук:  
“Для реформи медичної 

галузі необхідні 
фінансові та матеріальні 

ресурси”

Головний лікар Баворівської  
дільничної лікарні Іван Смук.
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Вітаємо! ●Податкові новини ●

Вітаємо з юві-
лейними днями 
народження під-
приємців Оксану 
Тарасівну та 
Дмитра Васи-
льовича МАЛИК, 
які є меценатами ба-
гатьох добрих справ у 
Білій, з радістю відгуку-
ються на звернення громади,  
сприяють утвердженню духо-
вності та патріотизму в контактах 
односельчан із громадами схід-
них регіонів України.

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 
Білецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком. 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження генерального директора 
корпорації “Агропродсервіс”, го-
лову ради сільгосппідприємств 
області Івана Адамовича  
ЧАЙКІВСЬКОГО.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові! 

З повагою — колектив 
корпорації “Агропродсервіс”.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження директора ПАП  
“Агропродсервіс”, заслуженого 
працівника сільського господар-
ства України Андрія Степановича 
БАРАНА.

Нехай життя квітує буйним цвітом 

І день народження приходить

 знов і знов, 

А доля хай дарує з кожним роком 

Міцне здоров’я, щастя і любов.

З повагою — колектив 
корпорації “Агропродсервіс”.

Колектив редакції газети  
“Подільське слово” надсилає щи-
рі вітання з днем народження 
генеральному директору корпо-
рації “Агропродсервіс” Івану  
Адамовичу ЧАЙКІВСЬКОМУ.

Сонця променистого на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаєм того, що щастям називається!

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з днем народження 
секретаря-діловода школи Ната-
лію Тарасівну СУШКО.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

Щиро вітаємо з 70-річчям ко-
лишнього фельдшера Баворів-
ської дільничної лікарні Тамару 
Іванівну НОВОСАД.

Дай Вам, Боже, 

               днів щасливих,

Дай добра, здоров’я, сили.

Дай любові, згоди, втіхи,

Змоги дай життю радіти.

І ділитись словом щирим,

Теплим, радісним, правдивим.

А сьогодні, у це свято,

Щастя зичим Вам багато.

Хай Вас Бог благословляє,

Многих літ Вам посилає. 

З повагою – колектив 
Баворівської дільничної 

лікарні.

З днем народження вітаємо 
практичного психолога Миролю-
бівської ЗОШ І ст.-садка Марію 
Петрівну ГУМЕНЮК та вчителя 
іноземної мови Олену Андріївну 
ПОПКО. 

Хай Бог пошле літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг,

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг.

З повагою – колектив 
Миролюбівської  

ЗОШ І ст.-садка. 

Працівники відділу культури 
Тернопільської РДА, районного 
будинку культури, районна орга-
нізація профспілки працівників 
культури щиро вітають з днем 
народження художніх керівників 
будинків культури смт Великі 
Бірки Людмилу Богданівну  
БЕРЕЗУ, с. Буцнів Романа  
Степановича КОЛОМІЙЦЯ,  
с. Мишковичі Соломію Антонів-
ну СЦІБАЙЛО-ЯРУ, концертмей-
стера народного аматорського 
хору “Просвіта” с. Біла Олега 
Васильовича ТУРЧИНА. 

Від душі зичимо міцного 
здоров’я, добробуту, натхнення, 
оптимізму та великих успіхів у 
творчій  праці, нових вагомих 
здобутків на творчій ниві. Нехай 
життєва дорога завжди веде Вас 
до омріяних вершин, а доля да-
рує повні щастям многії літа.

В і т а є м о  
з 50-річчям голо-
ву СПП “Мричко” 
Надію Яросла-
вівну МРИЧКО.

Хай доля намітить 

ще років багато,

Хай радість 

і щастя приходять 

до хати,

Щоб тільки все 

                        гарне в житті повелось,

Хай збудеться все, що ще не збулось!

У щасті, в здоров’ї вік весь прожити,

Душею і серцем повік молодіти,

Щоб радість стрічала завжди на порозі,

А лихо не стріло ніде у дорозі

З повагою — колективи СПП 
“Мричко” та СФГ “Аванто”.

Вітаємо з днем народження 
стоматолога ТРТМО Зоряну Євге-
нівну ПЕТЛЬОВАНУ, ревматолога 
Надію Михайлівну ЗАЯЦЬ, 
рентген-лаборантів Марію Ярос-
лавівну СЕНДИК і Наталію Гри-
горівну КОЗЛОВСЬКУ, лаборанта 
Галину Остапівну ГУНДЕРЧУК, 
медсестру Оксану Василівну 
ХАРЧУК, молодшу медсестру  
Надію Іванівну АМРОЖУ, елек-
тромонтера Юрія Васильовича 
ДАВИДОВА, молодшу медсестру 
ФАПу с. Забойки Валентину  
Леонідівну ШВЕДИК.

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 ще довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з днем народження вчите-
ля музики Наталію Володимирів-
ну КОШИЛЬОВСЬКУ.

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!

Від усього серця вітаємо з днем 
народження найріднішу у світі ма-
му, кохану дружину, любу дочку 
Оксану Мирославівну ОМЕЛЬ-
НИЦЬКУ з с. Смиківці Тернопіль-
ського району.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

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

Юрій, батьки Мирослав і Ганна.

Вітаємо з днем народження де-
путатів Тернопільської районної 
ради Руслана Михайловича  
ТАРАСЕНКА, Андрія Ярославо-
вича ОЗЕРЯНСЬКОГО.

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — депутатський 
корпус Тернопільської районної 

ради.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження директора ПП “Агрон”, 
депутата Великогаївської сіль-
ської ради Наталію Григорівну 
БЕРЕЗОВСЬКУ.

Хай постійний успіх, радість і достаток,

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів свято,

А Господь дарує многа-многа літ.

З повагою — колектив ПП 
“Агрон”.

Від усього 
серця вітаємо з 
60-річчям жур-
наліста, друга, 
чудову людину 
Я р о с л а в а 
Мар’яновича 
БАЧИНСЬКОГО 
з с. Підгороднє 
Тернопільсько-
го району.

Щастя бажаємо, гараздів без ліку,

Доброго здоров’я та довгого віку.

Хай обминають Вас болі і тривоги,

Хай пахучим цвітом стеляться дороги.

З повагою — колективи 
редакції газети “Подільське 

слово” і ТРР “Джерело”.

Вітаємо з днем народження 
голову Тернопільської районної 
організації Товариства Червоно-
го Хреста України Ольгу Михай-
лівну НИЖНИК.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

І доля надсилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості й надії.

З повагою — колективи 
редакції газети “Подільське 

слово” і ТРР “Джерело”.

Вітаємо з 
днем наро-
дження Білець-
кого сільського 
голову Надію 
Ярославівну 
МОТИКУ.

На довгий вік, 

    на многії літа,

На шану від людей, 

                       тепло родинне,

Стелися, доле, крізь усе життя

Лише добром для доброї людини.

З повагою — колектив 
Білецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Громада села Буцнів і Буцнів-
ський сільський голова Марія 
Мац вітають з ювілеєм уроджен-
ців Буцнева — з 60-річчям заслу-
женого журналіста України  
Богдана Теодоровича  
НОВОСЯДЛОГО, з 50-річчям де-
путата Тернопільської міської ра-
ди, учасника АТО Володимира 
Івановича СТАЮРУ.

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.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження любу донечку і внуч-
ку, сестру Ольгу Юріївну 
ОМЕЛЬНИЦЬКУ з с. Смиківці 
Тернопільського району.

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.

З любов’ю — мама Оксана, 
тато Юрій, брат Андрій, 

бабуся Ганна і дідусь 
Мирослав.

Колектив CПП “Мричко” щиро 
вітає з днем народження водія 
Володимира Васильовича 
МРИЧКА.

Щоб спокій і мир панували в родині, 

Щоб щастя всміхалось 

                    при кожній годині! 

Нехай обминають Вас болі й тривоги, 

Хай стелиться довга 

                  життєва дорога, 

Хай легко працюється, 

                   гарно живеться, 

Все вміється, множиться і вдається!

Педагогічний колектив  
Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ 
ст. ім. Ярослава Стецька вітає з 
народженням донечки вчителя 
історії Ганну Богданівну  
СТАРИНСЬКУ.

Нехай Господь зішле дитині добру долю

І хай з небес охороняють ангелятка.

В душі хай квітне літо і не буде болю,

Нехай щасливим буде 

Ваше немовлятко.

Вітаємо з днем народження 
члена виконавчого комітету  
Великоберезовицької селищної 
ради Сергія Євгеновича  
ЛІСОВОГО.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, виконком.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження сторожів  
Михайла Томовича НЕДОШИТКА 
та Ігоря Васильовича  
МАСЛЯНКУ.

Хай прекрасним цвітом шлях 

                              життя рясніє,

Здійснюються завжди заповітні мрії,

Хай палають в серці почуття високі,

Доля подарує повні щастям роки.

Колектив Баворівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження вчителя української мови 
та літератури, німецької мови  
Віктора Зіновійовича КУБІВА, 
працівника школи Оксану  
Богданівну СКОЧЕЛЯС.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

Педагогічний колектив Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. 
Ярослава Стецька вітає з днем на-
родження вчителя історії  
Ганну Богданівну СТАРИНСЬКУ.

Хай щастям, веселістю 

                        повниться хата,

Хай буде родина здорова, багата.

Хай будуть щасливими життєві кроки,

Хай доля квітує від року й до року.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з 60-річчям учителя му-
зичного мистецтва та зарубіжної 
літератури Наталію Володими-
рівну КОШИЛЬОВСЬКУ, з  
35-річчям технічного працівника 
Надію Михайлівну ЯРЕМУ.

Хай кожен день леліє небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

І в серці радість розквіта іскриста,

І задуми збуваються усі.

Від усього серця вітаю з днем 
народження вихователя-
методиста Мишковицького  
ДНЗ Галину Володимирівну 
БУТЕНИЦЬ.

Здоров’я, щастя зичу не на рік,

На все життя бажаю щиро,

Щоб радісним і довгим був Твій вік,

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З повагою — подруга Надія 
Федорчук із с. Шляхтинці.

Колектив Шляхтинецької ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. Олександра Барвін-
ського вітає з днем народження 
вчителя початкових класів Надію 
Романівну ГАРАК.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

Вітаємо з днем народження 
депутата Великоглибочецької 
сільської ради Зіновія Микола-
йовича ШНЬОРКО.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Громадяни 
декларацію  
не подають

Фізичні особи, які отримали дер-
жавні акти на право власності на 
земельні ділянки або договори 
оренди земельної ділянки держав-
ної та комунальної власності, не по-
дають до податкової інспекції по-
даткові декларації з плати за зем-
лю.

Про це інформували у відділі ад-
міністрування майнових податків і 
зборів з фізичних осіб Тернопіль-
ської ОДПІ. Нарахування таким фі-
зичним особам сум земельного по-
датку або орендної плати прово-
диться податковою інспекцією, яка 
видає  платникові до 1 липня поточ-
ного року відповідне податкове по-
відомлення – рішення, а сплата 
проводиться впродовж 60 днів із 
дня його вручення.

У відділі також зазначили, що 
впродовж чотирьох місяців цього 
року  бюджет міста отримав від 
фізичних осіб 3 514,3 млн. грн.
плати за землю, а зведений  бю-
джет Тернопільського району – 
956,1 тис. грн.

Податкова  
проводить звірку

Тернопільська ОДПІ нагадує: як-
що у власності громадян є одна або 
декілька квартир, загальна сукупна 
площа яких перевищує 70 м кв.; 
один чи декілька житлових будинків, 
загальна сукупна площа яких пере-
вищує 120 м кв. та, якщо у власнос-
ті громадян є і квартири, і житлові 
будинки сукупною загальною пло-
щею за усіма такими об’єктами по-
над 180 м кв., необхідно у термін до  
червня 2016 року провести звірку 
таких площ житлової нерухомості у 
Тернопільській ОДПІ.

Звірку в податковій потрібно 
провести й тим громадянам, які у 
2015 році були власниками нежит-
лової нерухомості. Детальніше про-
консультуватись із цього питання 
можна у Центрі обслуговування 
платників за адресою: вул. Білець-
ка, 1 та за телефоном: 43-46-10, 
43-46-30.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Юрій БУЧИНСЬКИЙ,  
заступник голови Тернопільської 

районної федерації футболу.

Після третього туру визначилися 
лідери чемпіонату Тернопільського 
району з футболу. У вищому дивізіо-
ні лідирують футболісти з Білої. Пер-
ші очки втратили чемпіони з Грабів-
ця і з 7 балами займають другу по-
зицію. По 6 очок в активі команд із 
Плотичі і Великого Глибочка. Зами-
кають турнірну таблицю колективи 
Дичкова і Озерної. Результати матчів 
серед команд вищої ліги: Грабовець 
— Великі Бірки 0:0, Озерна — Біла 
1:3, Товстолуг — Плотича 1:6, Острів 
— Прошова 1:3, Шляхтинці — Дубівці 
0:3, Дичків — Великий Глибочок —:+ 
(0:3).

У першій лізі в лідери вийшли 
футболісти Забойок. Тепер у ко-
манди Забойок 9 очок, 7 у колекти-
ву з Великої Луки, по 6 у Залізців, 
Кутківців і “Динамо”. Зустрічі тре-
тього туру в першій лізі завершили-
ся з такими рахунками: Романівка 
— Кутківці 0:2, Забойки — “Динамо” 
(Тернопіль) 3:2, Байківці — Велика 
Березовиця 3:1, Велика Лука — 
Пронятин 2:2, Малий Ходачків — 
Івачів 4:3, Великі Гаї — Залізці 2:1. 

У другій лізі в групі “А” з 9 очками 
лідирують футболісти з Гаїв Шев-
ченківських, 7 балів набрала коман-
да Лозови, 6 — колектив із Драга-
нівки. У групі “Б” 9 очок в активі 
футболістів із Баворова, по 7 у 
представників Мишкович і Білоскір-
ки. Зустріч між Баворовом і Собор-
ним завершилася скандалом. Цей 
інцидент розглянуть на виконкомі 
Тернопільської районної федерації 
футболу. У другій лізі зафіксовано 
такі рахунки: група “А” — Домамо-
рич — Гаї-Шевченківські 1:3, Драга-
нівка — Довжанка 1:0, Петриків — 
Стегниківці 3:3, Лозова — Чистилів 
4:0; група “Б” — Білоскірка — Сми-
ківці 2:2, Дичків-Красівка-2 — 
Острів-2 3:2, Мишковичі — Настасів 
4:0, Баворів — Соборне 3:2.

Футбол ●

Визначилися 
лідери



Вітаємо! ●
(Олесь Гончар, український письменник)

“Мова — це доля нашого народу, і вона залежить  
від того, як ревно ми всі плекатимемо її”

Духовність ●

У неділю, 22 травня, у день пам’яті перенесення мощей святителя 
і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у м. Бар (1087 р.), на запрошення настоятеля 

храму Святого Духа УПЦ КП о. Василя Мокрицького, архієпископ Тернопільський, 
Кременецький і Бучацький Нестор освятив новозбудований Свято-Духівський храм  

у с. Гаї Гречинські. Участь в урочистостях взяв Байковецький сільський голова Анатолій Кулик.

Надія КІНДЗЕРСЬКА,  
завідуюча дитсадком 
“Пізнайко” с. Дубівці. 

13 травня у Дубівецькій ЗОШ 
І-ІІ ст. відбулися урочистості 
до Дня матері за участю шко-
лярів та вихованців дитячого 
садка “Пізнайко” с. Дубівці. 

Участь у заході взяв перший за-

ступник Байковецького сільського 
голови Микола Дума. 

Зі вступного вітального слова 
розпочала захід вихователь  
дитсадка “Пізнайко”, автор сцена-
рію цього дійства Ольга Вівчар. 
Опісля під акомпанемент музики 
та оплески глядачів – батьків, ро-
дичів, вчителів – у залу зайшли 
дошкільнята у супроводі помічни-
ка вихователя Галини Відловської 

та музичного керівника Світлани  
Ткачук. Діти представили присут-
нім вірші, пісні про найдорожчу 
людину – матір, хореографічну 
композицію “Танець квіточок”  
(художній керівник — Світлана 
Ткачук). Родзинкою дійства стала 
сценка за мотивами української 
народної казки “Ріпка”. Того дня 
діти вручили своїм матусям само-
робні листівки і квіти. 

День матері ●

Рідним матусям – найкраще 

Перший заступник Байковецького сільського голови Микола Дума, завідуюча дитсадком 
 “Пізнайко” с. Дубівці Надія Кіндзерська (друга справа), музичний керівник Світлана Ткачук, 

вихователь Ольга Вівчар, помічник вихователя Галина Відловська 
з вихованцями дитячого садка під час урочистостей з нагоди Дня матері.

З днем 
народження 
щиро вітає-
мо депутата 
Байковецької 
с і л ь с ь к о ї  
ради Тараса  
Васильовича 
РУДАВСЬКОГО.

Нехай щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди 

добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай 

                         шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою – колектив 
Байковецької сільської 

ради об’єднаної 
територіальної  

громади.

Від щирого 
серця вітаємо з 
днем наро-
дження акуше-
ра Шляхти-
нецької амбу-
латорії загаль-
ної практики  
сімейної меди-
цини Наталію Мирославівну 
КРЕТ.

Життя Вам щедрого,

 як колос в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала теплі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою – колектив 
Байковецької сільської 

ради об’єднаної 
територіальної громади. 

Щиро-
сердечно 
вітаємо з 
днем на-
родження 
концерт-
мейстера 
народно-
го ама-
торського хору клубу с. Шлях-
тинці Олега Васильовича 
ТУРЧИНА.

Щоб спокій і мир панували в родині,

Щоб щастя всміхалося 

при кожній годині,

Нехай обминають Вас болі й тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога,

Хай легко працюється, 

добре живеться,

Все вміється, множиться і вдається!

З повагою – колектив 
Байковецької сільської 

ради об’єднаної 
територіальної громади. 

Галина ПОХИЛЮК,  
вчитель початкових класів 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

13 травня першокласники 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
прощалися з першою кни-
гою – Букварем. До свята 
готувалися заздалегідь. 
Разом з батьками малюва-
ли улюблену казкову  
букву, складали книжку-
саморобку «Моя абетка», 
вивчали віршики, загадки, 
скоромовки, пісні.

Ось і свято. “Не запізнюй-
тесь! Скоріше! Час з Буквари-
ком прощатись!”, – так першо-
класники запрошували гостей 
до шкільної світлиці, де чекали 
казкові герої, цікаві завдання та 

головний гість – Букварик, який 
познайомив учнів з новими  
підручниками.

Першокласники дякували  
Букварику за добру науку, за 
першу букву, розповідали про 
свої мрії та обіцяли вчитись для 
щастя і добра.

Заступник директора з 
навчально-виховної роботи  
Наталія Романівна Гущина при-
вітала першокласників зі святом 
та вручила дипломи про успіш-
не вивчення букв. Із подарунка-
ми до школи завітали психологи 
Байковецької об’єднаної тери-
торіальної громади. 

З Буквариком прощались  
першокласники Іванна Бербе-
ничук, Марко Гімла, Софія  
Гринчак, Діана Коваль, Діана 
Куліш, Денис Сич.

Час з Буквариком 
прощатись

На шкільній орбіті ●

Класовод Галина Романівна Похилюк з першокласниками  
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст., 13 травня 2016 року.

Реліквії ●

Ольга ПЕРКАТА,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Вишиванка – це наша націо-
нальна гордість. Ще з сивої 
давнини відомо, що вишита 
сорочка є символом здоров’я 
та краси, оберегом щасли-
вої долі та пам’яті роду. За 
традицією, вишита сорочка 
передавалася з покоління в 
покоління, з роду в рід як 
родинна реліквія. Цей укра-
їнський оберіг пройшов крізь 
віки і нині символізує чисто-
ту почуттів, глибину безмеж-
ної любові до Батьківщини.

Недаремно українці відзнача-
ють  День вишиванки — всеукра-
їнське свято, яке покликане збе-
регти споконвічні народні тради-
ції створення та носіння етнічного 
вишитого одягу. Дата проведення 
— щороку в третій четвер травня. 
Це свято з’явилося всього 8 років 
тому, коли кілька десятків україн-
ських студентів одягли вишиван-

ки і вийшли на вулиці своїх міст.
Свято є самобутнім і самодос-

татнім, не прив’язане до жодного 
державного чи релігійного. У цей 
день кожен українець одягає ви-
шиванку і приходить у ній на ро-
боту, в університет, школу  чи 
садочок.

У наші дні вишиванка —  
символ, який єднає українців не-
залежно від мови, якою вони 
спілкуються, і місця, де прожива-
ють.

19 травня учні та вчителі Бай-
ковецької ЗОШ І-ІІ ст. із задово-
ленням  долучилися до урочис-
тостей. Школа  замайоріла різно-
барвними візерунками української 
вишивки. Класні керівники про-
вели бесіди з учнями.  А закінчив-
ся цей день масовим флешмобом 
учнів та вчителів.

Проведення такого свята про-
демонструвало, що вихованці 
школи разом зі своїми батьками 
відчувають себе справжніми укра-
їнцями та налаштовані на збере-
ження культури, звичаїв і тради-
цій свого народу. 

Одягає кожен українець
Учні та вчителі Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. у День вишиванки  
в рамках флешмобу на шкільному подвір’ї утворили тризуб.



14 (Пауло Коельйо, бразильський письменник)

“Людина повинна робити вибір.  
У цьому і полягає її сила – у могутності рішень”

Перше причастя ● Усний журнал ●

Галина СЬОМЕР,  
вчитель української мови  

і літератури  
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

У системі вивчення україн-
ської літератури вже стало 
доброю традицією прово-
дити уроки літератури  
рідного краю. Загальною 
метою цих уроків є осягнен-
ня учнями глибинної сут-
ності спадщини митців сво-
го краю, сприйняття і поці-
нування їхнього художнього 
здобутку, виховання почут-
тя гордості за краян.

У травні в Байковецькій ЗОШ І-ІІ 
ст. автор цих рядків провела урок у 
формі усного журналу на тему 
“Рідна земля у поезіях краян”. Учні 
5 класу ознайомились із творчістю 
письменників Тернопілля – Степа-
на Будного, Володимира Вихруща, 
Ганни Костів-Гуски, Ярослава  
Бензи. Ці письменники жили в  
різний час, але понад усе любили 
рідну землю, природу рідного 
краю, своїх батьків, рідний дім. І 
цю любов, висловлену у своїх тво-
рах, пронесли крізь усе життя.  

Кожен із нас починав життєвий 
шлях з отчої хати, материнської 
ласки, батьківської науки. Перші 
уроки пізнання світу проходили на 
батьківському подвір’ї, а далі були 
поле, ліс, річка – безмежні просто-
ри рідної землі. Це і є один із бе-
регів людського життя – берег ди-

тинства.
За допомогою світлин, малюн-

ків, на яких відображені найкращі 
миті дитинства, краєвиди рідного 
села діти показали своє бачення 
рідної землі, демонстрували речі, 
які є оберегами, символами дому. 
Володя Гуменний розповів зво-
рушливу історію про старовинну 
ікону, якій близько 200 років і яка 
передається у їхній родині із поко-
ління в покоління, про родинні тра-
диції, про мрію присвятити життя 
Богу, як тато, і стати священиком. 
Настя Андрусишин принесла на 
урок Біблію, якій близько 80-ти ро-
ків і вона дісталася їй від прабабу-
сі. Назар Шуб’як з любов’ю демон-
стрував ангела – охоронця, виши-
того бабусею на честь його наро-
дження. Ірина Кравчук – барвисті 
рушники, вишиті прабабусею.  
Максим Пахолік показав одноклас-
никам портрет Тараса Шевченка, 
вишитий його дідусем і підручник з 
Катехизму, виданий у 40-их роках 
минулого століття.

На тлі класичної музики діти 
майстерно  декламували вірші, у 
яких любов до рідної землі щемко 
пронизує кожен поетичний рядок, 
освячуючи нерозривну єдність з 
кожною травинкою, росинкою і спі-
вом птаха.

Сподіваюсь, творчість поетів-
краян нікого із присутніх не зали-
шила байдужим, і всі зачерпнули у 
свої душі непідкупної любові до 
України, духовної краси, які  
властиві поетам.

Портрет Шевченка, 
вишитий дідусем

Вчитель української мови та літератури Байковецької  
ЗОШ І-ІІ ст. Галина Мар’янівна Сьомер проводить  
з учнями 5 класу урок “Рідна земля у поезіях краян”.

Флешмоб ●

19 травня Дубівецька ЗОШ І-ІІ ст. і дитячий садок “Пізнайко”  
с. Дубівці долучилися до загальноукраїнського флешмобу з нагоди 
Дня вишиванки. Того дня всі школярі, вчителі, дошкільнята і їх  
педагоги прийшли в навчальні заклади у вишиванках. Учні під час 
уроків демонстрували однокласникам старовинні вишиті вироби  
своїх родин, розповідали про їх походження та значення. 

Надія КІНДЗЕРСЬКА,  
завідуюча дитсадком “Пізнайко” с. Дубівці. 

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 
Фото автора.

 
У травневі дні, коли буйноц-

віттям весняних фарб “одяглись” 
дерева і луги, а в небі чути 
дзвінкий спів птахів, дзвони 
церкви святих Петра і Павла, що 
в Лозовій, сповістили про свято 
Першого причастя. Святе таїн-
ство Причастя – це велика духо-
вна пожива, яка потрібна для 
душі і тіла кожного християнина. 
“Хто тіло Моє їсть і кров Мою 
п’є, той в Мені перебуває, а Я в 
ньому”

 (Ін. 6. 56) з Біблії.
Традиційно в другу неділю 

травня учні другого класу НВК 
“Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”.  

приступають до першого уро-
чистого Причастя. Перед входом 
у церкву першопричасників пе-
люстками квітів вітали учні Ло-
зівської школи. В церкву діти 
зайшли під вишитими рушника-
ми, які тримали їхні батьки. 
Церква святих Петра і Павла в  
с. Лозова виглядала по-
особливому, а пісні в ній звуча-
ли велично і піднесено. Хлопчи-
ки в костюмах, дівчата у білих 
сукнях. Дітки в церкві сиділи 
чемно і уважно прислухалися до 
слів священика. До першої спо-
віді та Причастя діти старанно 
готувалися, в цьому їм допомо-
гла вчитель християнської етики 
Марія Михайлівна Гриньків, яка 
під час цікавих уроків катехизації 

навчила молитов, розуміння 
Святого Письма, правил пове-
дінки в церкві. 

Після прийняття причастя ді-
ти, міцно тримаючи за руки сво-
їх хресних батьків, переступали 
через велике, прикрашене квіта-
ми серце, що символізувало ду-
ховну єдність серця дитини із 
серцем Ісуса. Після Святої літур-
гії кожен причасник отримав від 
отця Михайла пам’ятку про  
Перше причастя, а їхня вчитель-
ка Надія Євгенівна Денис та вчи-
тель християнської етики Марія 
Михайлівна Гриньків вручили ді-
ткам на згадку образочки,  
хрестики і молитовники. Дітки в 
свою чергу славили Ісуса у  
піснях та віршах. 

Першопричасники з настоятелем храму Святих Петра і Павла о. Михайлом Павком, 
 першою вчителькою Надією Євгенівною Денис (крайня справа), вчителем християнської етики 

НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Марією Михайлівною Гриньків. 

Ступив Ісус у серце чисте

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 
Фото автора.

Погожий весняний день  
19 травня зібрав в актовій 
залі Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
учнів, вчителів, батьків та 
дітей на “Свято першоклас-
ника”. Зала, де відбувалось 
свято, була прикрашена різ-
нокольоровими кульками, 
стрічками, бантиками та бу-
ло велике жовте сонечко.

Залунали перші ноти свята... 
На сцену поспішили першоклас-
ники, аби показати, чого вони на-
вчились за рік у школі. З дитячих 
уст лунали вірші і пісні про школу, 
учнів, вчителів. Учні продемон-
стрували свої знання з англій-

ської: разом лічили по-англійськи, 
співали англійський алфавіт. У 
кожного першокласника в руках 
були різні іграшкові звірі, про яких 
вони декламували вірші англій-
ською. А для своїх найдорожчих 
мам школярі жваво співали, вико-
нали танець. 

У концертній програмі взяли 
участь ансамбль дівчаток “Візе-
рунок” (художній керівник – вчи-
тель музики Світлана Ягнійчук). У 
їх виконані звучала пісня “Мова 
єднання”, під мелодію якої вони 
ще танцювали. Це особливо спо-
добалось глядачам. Під оплески 
присутніх на сцену знову вийшли 
першокласники з інсценізацією 
казки “Зайчика хатка”. “Ми з ді-
тками прочитали багато казок, 
але їм найбільше сподобалась 

казка про Зайчика, тому і вирі-
шили її показати вам”, – сказала 
перша вчителька Марія Михай-
лівна Гриньків. 

Діти вражали усіх грою на 
сцені, а вдало підібрані костюми 
доповнювали показане. На за-
вершення святкового дійства 
перша вчителька кожному вручи-
ла медаль “Кращий учень” і “Кра-
ща учениця” та шоколадні ме-
дальки. Це свято з учнями орга-
нізували класовод Марія Михай-
лівна Гриньків, вчитель музики 
Світлана Петрівна Ягнійчук, вчи-
тель англійської мови Тетяна Ва-
лентинівна Рогаль і художній ке-
рівник Марія Петрівна Процик. 
Присутні та першачки отримали 
хороший настрій, як і прагнули 
організатори свята.

Країна знань ●

... І велике жовте сонечко
 Учні першого класу Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. із матерями та класоводом  

Марією Михайлівною Гриньків (третя зліва) на “Святі першокласника” в Лозівській ЗОШ І-ІІІ ст.
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Гороскоп ●

Можливо, ви хочете привернути до своєї 
роботи таємних впливових захисників. Ба-
жання відпочити, розслабитись спонукають 
відкласти вирішення складних проблем. 
Необхідність забезпечення сім’ї, батьків, 
дружини робить вельми невдалими ваші 
особисті мрії. Для вас цей тиждень може 
позначитись неочікуваними подіями, що 
впливатимуть на дальше життя.

Можливі нові пропозиції, але ви не пере-
конані, чи варто братися за додаткове на-
вантаження. Відчуєте суперечливість між 
бажанням заробити і тут же використати те, 
що придбали. Початок тижня буде неодноз-
начним, розпочнеться з нового місяця і со-
нячного затемнення, тому важливих справ 
вирішувати не бажано. Уникайте тілесних 
пошкоджень.

Основні сили і думки спрямовані на ви-
рішення родинних та квартирних проблем. 
Фінансове становище буде нестабільним, 
але душевний стан набиратиме тенденції 
до покращення. Це відіб’ється на роботі і 
творчій діяльності. Можливі непорозуміння 
на роботі у кінці тижня. Не піддавайтесь ри-
зику у понеділок і вівторок.

 

Для більшості настає досить складний 
період, тому не вдавайтеся до вирішення 
справ за допомогою неординарних методів. 
Можуть справдитися ваші  сподівання на 
допомогу родичів. Для зміцнення соціаль-
ного становища й вирішення професійних 
питань можете використати середу та чет-
вер. Дійте самостійніше, не розголошуйте 
своїх таємниць. Бережіть здоров’я і будьте  
законослухняними.

Досягнете взаєморозуміння з партнера-
ми. Зможете впоратись із нагромадженими 

справами, якщо не відкладатимете їх вирі-
шення на потім. Стосунки з друзями і в ро-
дині будуть складатися досить добре. Мож-
ливі цікаві знайомства і розгортання амур-
них справ. Фінансова ситуація не повинна 
категорично змінитися. З початку тижня 
можливі враження імунної системи.

Пильнуйтесь в дорозі, будьте обережні. 
Вам щастить вирішити дрібні завдання, але 
доведеться відкласти великі, хоча може 
здатися, що зосередивши внутрішні резер-
ви, можете багато чого досягнути. У вас 
з’являться нові плани, але їх реалізацію до-
ведеться відкласти на пізніше. Важливо 
продумати все до найменших деталей. 
Уважно в роботі з механізмами у кінці тиж-
ня.

Дехто буде вирішувати питання, якими 
колись вам не спадало на думку зайнятись. 
Кар’єра і родинні стосунки будуть на пер-
шому місці. Можливо, вам захочеться звіль-
нитись від подружніх зв’язків чи вас зва-
блять нові можливості. Ви бачите, що ці 
плани і бажання не здійснюються, виника-
ють інші перспективи. Друга половина тиж-
ня буде більше сприятлива для  вирішення 
особистих питань.

У цей період вам доведеться швидко ре-
агувати або балансувати в суперечливих 
ситуаціях недосконалих законів і не зовсім 
законних фінансових операцій. Не варто 
сподіватися на підтримку начальства. Мож-
лива поява нових симпатій і романтичних 
зв’язків. Це час, коли ви зможете налагоди-
ти свої справи. Уважно за кермом у першій 
половині тижня.

Важко поєднати нові захоплення, кохан-
ня та матеріальні взаємини. Через різні чва-
ри ви можете змінити свої плани і переко-
нання. Від четверга можете розраховувати 

на удачу, що дасть можливість вирішити 
проблемні питання чи приєднатись до 
будь-яких проектів, що вкрай потрібні для 
розвитку вашої справи чи кар’єри. Уникай-
те неприємностей у понеділок.

Ви маєте нагоду багато зробити в різ-
них сферах життя. Якщо з понеділка захо-
плять події,  нові знайомства, кохання, або 
серйозні захоплення, ймовірна загроза 
втягнутися в щось нове і невідоме. Споді-
вайтесь, що ви не будете діяти під впли-
вом емоцій, робитимете  все обдумано, 
без поспіху. Можливі приємні подорожі, 
розваги. 

Багато чорнової роботи. Вам здається, 
що за рахунок інтенсивності можна вирі-
шити більшість проблем. Розраховуйте на 
підтримку і взаєморозуміння близьких вам 
людей. Виникнуть складнощі фінансового 
характеру в першій половині тижня. В цей 
час не приймайте  поквапливих рішень і 
таких, що зараз не на часі. Переходьте на 
нові розпорядки роботи у другій половині 
тижня.

Можливі неприємності на роботі чи під-
рив репутації через таємних недоброзич-
ливих ділових партнерів, або через вашу 
необережність. Не варто встановлювати 
приховані зв’язки з впливовими партнера-
ми. Негоже в цей період дуже сподіватися 
на друзів, будьте обережні на транспорті. 
Можливе загострення хронічних недуг.

від Івана Круп'яка з 30 травня по 5 червня

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 №21 

від 20 травня 2016 року.

Тільки студенти та школярі на запи-
тання «котра година» відповідають: “10 
хвилин залишилося”.

Розгнівана дружина чоловікові:
— Ні, ну п’яний, нехай... А чого спина 

подряпана?!
— Ти не повіриш... йти не міг... орел 

приніс...

Внучка до бабусі:
— Бабцю, ти на якому-небудь інстру-

менті граєш?
— Тільки на нервах.
— Дідусю, а ти?
— А я і є інструмент!

Сидить чоловік на риболовлі і пильно 
дивиться на поплавок. Повз пропливає 
крокодил. Побачивши рибалку, дивить-
ся на нього, через хвилину запитує:

— Що, чоловіче, не клює?
— Ні.
— Може, поки скупаєшся?

Малий хлопчик підбігає до діда:
— Діду Іване, а у вас зуби є?
— Ні, онучку, вже нема.
— Тоді потримайте бублик, а я з ді-

тками пострибаю...

— Синку, прибери свої іграшки.
— Та ну, я краще в кутку постою.

— Чим займаєшся?
— Суспільно корисною працею.
— Якою?
— Лежу і нікому не заважаю.
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Євроінтеграція ●

Народознавство ●

У час, коли Україна обрала од-
ним із пріоритетів свого страте-
гічного розвитку курс на євроінте-
грацію, в державі вже традиційни-
ми стали Дні Європи, які прово-
дяться у третю суботу травня від-
повідно до Указу Президента від 
19 квітня 2013 року. Святкові за-
ходи з нагоди Дня Європи мають 
переважно культурно-мистецьку 
спрямованість, адже саме таким 
шляхом можна ефективно поши-
рювати демократичні європейські 
цінності та традиції, популяризу-
вати загальнолюдські культурні 
надбання, залучати населення на-
шої держави до вивчення багато-
вікового досвіду розвитку Євро-
пейського співтовариства. 

Відчути свою приналежність до 
спільного європейського дому цьо-
го тижня мали змогу і наймолодші 
користувачі Підгороднянської 
бібліотеки-філії. Разом зі своїми 
вчителями вони взяли участь у 
експрес-грі “Подорожуємо Євро-
пою”. Змагалися між собою дві ко-
манди читачів — учні третього і чет-
вертого класів. Діти випробовували 
свої сили у п’яти турах. Завдання 

стосувалися знань про нашу Бать-
ківщину, а також про країни Євро-
союзу. Розпочали гру виконанням 
Державного Гімну України, а завер-
шували прослуховуванням Гімну 
Європи “Ода радості” із 9-ої сим-
фонії Бетховена. Із задоволенням 
учні складами із букв назви країн, 
відгадували загадки про книжкових 
героїв та їх авторів, знаходили на 
карті міста, річки, гори Європи, ді-
зналися цікаві факти з життя різних 
народів, впізнавали державні пра-
пори країн Євросоюзу. 

Перемогу у грі здобули четвер-
токласники Тарас Гецько, Вікторія 
Сиверин, Катерина Дідич, Евеліна 
Геть, Віктор Пігій. Об’єктивне суд-
дівство здійснювали завідуюча 
Підгороднянської ЗОШ І ступеня 
Віра Василівна Яцишин і вчителі 
Світлана Володимирівна Леськів 
та Ганна Дмитрівна Коханівська. 
Головним підсумком заходу стало 
усвідомлення юними читачами то-
го, що європейський вибір України 
зумовлений не лише її геополітич-
ним положенням, але і спільною 
історією нашого розвитку  та спіль-
ним баченням майбутнього.

Дні Європи  
в Підгородньому

Учасники святкування Днів Європи у Підгородньому.

Оксана ПЛАСКОНІС,  
класовод 2 класу Ангелівської 

ЗОШ І-ІІІ ст.

Весна! Усе пробуджується 
від зимового сну, прокида-
ються, радіють гай і поле, 
земля обдаровує нас духмя-
ним запахом квітів. Із давніх-
давен в Україні урочисто 
відзначали прихід весни. 
Чому? Тому  що колись наші 
пращури вели відлік нового 
року саме з перших весня-
них днів. Весна — як весела 
вродлива дівчина, зодягне-
на у кольорові шати, з квіту-
чим вінком у косах.

Другокласники Ангелівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів також вирішили привітати 

цю прекрасну пору й подарувати 
їй обрядові дійства, вірші, пісні, 
передвеликодню виставу. Діти з 
радістю вивчали твори, веснян-
ки, гаївки, приказки та прислів’я 
про весну.

Весела, гарна й кучерява,
Маленька дівчина Весна
Біжить, сміється, сіє трави,
І пісня ллється голосна.
Учні згадали і про весняні свя-

та: Стрітення (коли між весною і 
зимою виникає суперечка — ко-
му з них далі панувати на землі); 
Масляна (коли спалюють 
солом’яну ляльку, що символізує 
зиму); Великдень (одне з най-
більших свят християн), свято 
життя і пробудження природи.

Школярі Єлизавета Дрозд, Ві-
та Прінь, Вікторія Крутей, Євгенія 
Левкович, Віра Зарівна розіграли 

сценку про крашанки. Марта 
Яремко, Віталій Скочиляс, Анато-
лій Фещак, Вікторія Крутей, Віта 
Прінь — казку “Пригоди писан-
ки”.

Під керівництвом вчителя му-
зичного мистецтва Оксани Іва-
нівни Дідух другокласники вико-
нали пісні “Щебетала пташечка”, 
“Ой минула вже зима”, “Вийди, 
вийди, сонечко”, “Дівчинка Олен-
ка”. На завершення свята учас-
ники дійства з захопленням про-
читали власні вірші про весну й 
побажали миру і веселих свят, 
привітали гостей вітальними лис-
тівками:

Мир хай буде всім сьогодні,
Сонце сяє хай з небес!
Бо світле свято Великоднє
Нам шле привіт: 

“Христос воскрес!”

“Зелена весняночка  
пишно йде”

Марія ПОПІВ.

Надворі весна. Як ми люби-
мо цю пору року! Відчуває-
мо справжню насолоду при 
спілкуванні з весняною при-
родою. У ці травневі дні на-
ша незалежна Україна від-
значає День Матері. Саме в 
цей день усі вшановують 
Матір Божу, рідну неньку і 
матір Україну. Жінку-матір 
називають богинею, свя-
тою. Це не випадково. Лю-
бов матері — найсвітліше 
щастя.

З нагоди цього свята 15 трав-
ня в клубі села Малий Ходачків 
відбулося концертне дійство. Ду-
ховий оркестр села Малий Хо-
дачків під керівництвом сільсько-
го голови Володимира Берези 
зустрічав гостей на приклубній 
території. Впродовж години у ви-
конанні духового оркестру звуча-
ли вальси та марші.

Організатори концерту підго-
тували односельчанам та гос-
тям чимало мистецьких сюрп-
ризів. У День Матері на сцені 
клубу для широкої публіки ду-
шевно та щемливо співали жі-
ночий вокальний ансамбль 
“Флояра”, зразковий фольклор-
ний ансамбль “Ходаки” (худож-
ній керівник — заслужений пра-
цівник культури України, відмін-
ник освіти України Михайло По-
люга). Яскраві художні номери 
для матусь підготували вихо-
ванці дитячого садочку “Соне-
чко” (музичний керівник — Ірина 
Кузюк). З мистецькими дарун-
ками для глядачів виступали і 
учні школи. У дуетному вико-
нанні Олени Кузюк та Анастасії 
Раковської звучала пісня “Укра-
їна — це ти”. Сольними номера-
ми зворушили серця присутніх 
юні таланти — Софія Попів, Юля 
Собчук, Анастасія Раковська. На 
святі були присутні дуже почес-
ні гості — молоді, красиві любі 

бабусі. В дарунок від внучат во-
ни отримали щирі художні но-
мери.

Багато емоцій у публіки ви-
кликали гуморески у виконанні 
Зеновія Івасечка. Родзинкою за-
ходу стала весела сценка “Довід-
ка” у виконанні Ірини Заблоцької 
та Арсена Поліщука, який грав 
роль зарозумілого чиновника. 
Ведучі заходу Олена Кузюк, Ро-
ман Боднарчук, Оксана Яцишин 
та Віталій Полюга створили в за-
лі теплу атмосферу.

До слова було запрошено Ма-
лоходачківського сільського го-
лову Володимира Березу, який 
гідно оцінив виступ учасників за-
ходу та привітав усіх матерів зі 
святом. Зворушеними і трепет-
ними були його слова подяки 
багатодітним матерям. Усім їм 
вручено фінансову допомогу. 
“Хай кожен, хто має щастя мати 
матір, береже його, як найцінні-
ший дар життя”, — зазначив сіль-
ський голова..

На самодіяльній сцені ●

Вклоняюся Тобі, Матусю

Духовий оркестр села Малий Ходачків (керівник — Малоходачківський 
сільський голова Володимир Береза).

Передплата-2016
Передплатна ціна на газету   

“Подільське слово”  
на ІІ півріччя 2016 року  не змінилася

Для населення (індекс 61357): 
на 6 місяців — 62,30 грн.;
Для організацій (індекс 23491): 
на 6 місяців — 74,30 грн.; 

Настя Гайда, 3 роки, село Лозова. 
Фото Соломії ДМИТРІЄВСЬКОЇ.

Другокласники Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст. на святі “Зелена весняночка пишно йде”.


