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Мета — перемога

  5 стор.

  3 стор.

Час відпочинку  
і оздоровлення — 

літо.

  8 стор.

Цікаві зустрічі  
з нагоди  

Дня журналіста.

www.trrada. 
te.ua —  

веб-сторінка  
Тернопільської 
районної ради

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.; 

Ігровицький сільський голова Галина Голик.

Гарячий момент змагань з рукоборства під час ХХVІ сільських спортивних ігор Тернопільського району. 
Віталій Балабан із Малого Ходачкова (І місце у змаганнях з армспорту у ваговій  

категорії понад 90 кілограмів) у поєдинку з Богданом Якимцем зі Шляхтинців (ІІІ місце).

2 стор. 

У Тернопільському 
районі потребують 

підвезення  
понад 700 учнів — 

матеріали  
колегії РДА.

  6 стор.

Чим запам’яталися 
ступківчанам  

шалено 
екстремальні 

вихідні?

  16 стор.

“Голохвастов”  
у Скоморохах.
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ХХVІ сільські спортивні ігри Тернопільського району ●Новини ●

Валентина ШТАНГЕЙ.

На стадіоні Великих Гаїв від-
булось урочисте відкриття 
ХХVІ сільських спортивних 
ігор Тернопільського району. 
Спортивного азарту і впевне-
ної перемоги побажали юним 
спортсменам голова Терно-
пільської районної ради  
Андрій Галайко, голова Тер-
нопільської РДА Олександр 
Похилий, Великогаївський 
сільський голова об’єднаної 
територіальної громади Олег 
Кохман, голова Тернопіль-
ської районної ради фізкуль-
турного спортивного товари-
ства “Колос” Іван Кульбіць-
кий. На спортивне свято заві-
тало багато гостей та вболі-
вальників. Особливість цьо-
горічних змагань в тому, що 
участь у них брали деякі ко-
манди, але вже в новому ста-
тусі представників новоство-
рених об’єднаних територі-
альних громад (разом 26 ко-
манд від сільських рад та 
громад). 

Сільські районні змагання за-
вжди були чудовим стартовим 
майданчиком для виявлення кра-
щих серед кращих. Адже це осо-
бливий шанс взяти участь у на-
ступному етапі спортивної звитяги 
— обласних змаганнях. До слова, 
відбудуться вони 25 червня у селі 
Синьків Заліщицького району.

Історія виступів спортсменів на 
обласних змаганнях завжди була 
хороша. Тернопільський район 7 
разів ставав переможцем зма-
гань у загальному командному 
заліку. Право підняти Державний 
прапор України, прапор фізкуль-
турного товариства “Колос” та 
прапор Тернопільського району 
одержали капітани команд пере-
можців минулорічних спортивних 
змагань — із сіл Великі Гаї, Тов-
столуг та Байківці. Спортсмени 
Андрій Підгрушний з Великої Бе-
резовиці та Мар’яна Брикайло з 
Великої Луки запалили вогонь 
сільських спортивних ігор.   

Переможцями змагань з на-
стільного тенісу у командному за-
ліку стали: третє місце — с. Тов-
столуг; друге місце — Почапинська 
сільська рада; перше місце —  
Великогаївська сільська рада.

Легка атлетика: третє місце —  
с. Стегниківці (Байковецька 
об’єднана територіальна грома-
да); друге місце — Великогаївська 
сільська рада; перше місце —  

с. Товстолуг.
Гирьовий спорт: третє місце — с. 

Товстолуг; друге місце — Малохо-
дачківська сільська рада; перше міс-
це — Почапинська сільська рада.

Міні-футбол: третє місце — Бі-
лецька сільська рада; друге місце 
— с. Великі Гаї; перше місце — 
смт Велика Березовиця.

Армспорт: третє місце —  

с. Товстолуг: друге місце — Поча-
пинська сільська рада; перше міс-
це — Малоходачківська сільська 
рада.

Перетягування линви: третє 
місце — с. Байківці (Байковецька 
об’єднана територіальна грома-
да); друге місце — с. Великі Гаї; 
перше місце — Малоходачківська 
сільська рада.

Волейбол: третє місце — Вели-
кобірківська селищна рада; друге 
місце — Острівська сільська рада. 
перше місце — с. Великі Гаї.

У змаганнях серед спортивних 
сімей переможцями знову, як і в 
попередні роки, стало подружжя 
Арсена та Ірини Чудиків з донькою 
Мальвіною із Дичкова. На другому 
місці Олександр та Ірина Шум з 
донькою Катрусею із Великих Бі-
рок. Сім’я Віктора та Христини 
Безкоровайних з донькою Софією 
із Почапинців посіла третє місце.

Переможцями цьогорічних зма-
гань стали сільські спортсмени із 
Великих Гаїв (Великогаївська  
об’єднана територіальна грома-
да). На другому місці команда По-
чапинської сільської ради. На тре-
тьому — с. Товстолуг. Нагороди 
переможцям вручив голова Тер-
нопільської районної ради фіз-
культурного спортивного товари-
ства “Колос” Іван Кульбіцький.

Мета — перемога

Серед організаторів та почесних гостей ХХVІ сільських спортивних ігор Тернопільського району —  
голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, 
Великогаївський сільський голова об’єднаної територіальної громади Олег Кохман, начальник відділу 

агропромислового розвитку РДА Петро Смалюк, заступник голови Тернопільської районної ради 
Микола Михальчишин, перший заступник Байковецького сільського голови Микола Дума, заступник 
Байковецького сільського голови Віктор Пулька, заступник голови РДА Андрій Колісник,  завідувач 

сектору молоді і спорту Тернопільської РДА Василь Заторський. Учасників змагань вітає голова  
Тернопільської районної ради фізкультурного спортивного товариства “Колос” Іван Кульбіцький.

Переможець ХХVІ сільських спортивних ігор Тернопільського району — команда  
с. Великі Гаї з Великогаївським сільським головою Олегом Кохманом.

Команда смт Великі Бірки з Великобірківським  
селищним головою Романом Мацелюхом (справа).

Індекси споживчих цін у квітні 2016 року
За даними Державної служби статистики України, величина  

індексу споживчих цін у Тернопільській області в квітні 2016 року  
до березня 2016 року становила 103,9%, з початку року — 105,4%, 
в Україні — 103,5% та 105,1% відповідно. Дані по Україні — без ура-
хування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерорис-
тичної операції.

Головне управління статистики  
у Тернопільській області. 

Відділ освіти Тернопільської районної державної адміністрації 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора НВК 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія імені Степана Балея”. 
Вимоги до кандидатів: повна вища педагогічна освіта, стаж роботи 
не менше 5 років. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, пови-
нні подати такі документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену 
особову картку (форма П-2 ДС); дві фотокартки розміром 4х6 см; 
копії документів про освіту, паспорта, військового квитка тощо.

Документи приймаються до 8 липня 2016 року за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Степова, 45, відділ освіти Тернопільської РДА. 
Детальніша інформація на сайті відділу освіти: http://rvo.te.ua

Голова Тернопільської ОДА •	
Степан Барна видав розпоря-
дження №21 від 27 травня 
2016 р., згідно з яким облас-
на державна адміністрація 
оголошує подяку голові Тер-
нопільської райдержадміні-
страції Олександру Похилому 
“за сумлінну працю, високий 
професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у соціально-
економічний розвиток Терно-
пільського району та І місце в 
рейтингу за підсумками ре-
зультатів діяльності області в 
2015 році”.

Голова Тернопільської ра-•	
йонної ради Андрій Галайко 
очолював делегацію праців-
ників культури Тернопільсько-
го району, яка в травні ц. р. 
побувала в Дубнівському ра-
йоні на Рівненщині для  обмі-
ну досвідом у питаннях робо-
ти сфери культури в процесі 
створення об’єднаних тери-
торіальних громад. У  складі 
делегації перебували началь-
ник відділу культури  
Тернопільської РДА Віктор 
Навольський, головний  
бухгалтер відділу культури 
Лариса Корчинська, директор 
Тернопільської районної цен-
тралізованої бібліотечної 
системи Ольга Василюк, про-
відний методист центральної 
районної бібліотеки Любов 
Бик, начальник відділу куль-
тури, молоді, спорту і туриз-
му Байковецької сільської ра-
ди Роман Сушко.

1-2 червня ц. р. понад 200 •	
дітей-лідерів з усієї України 
зібралися в Мистецькому Ар-
сеналі у м. Києві на дводен-
ний форум “Діти змінюють 
світ”. У складі делегації Тер-
нопільської області участь у 
форумі взяла  голова ради 
старшокласників Тернопіль-
ського району “Діти сучас-
ності” Анастасія Гончар.

У селі Прошова ПП “Агро-•	
фірма “Медобори”, яку очо-
лює заслужений працівник 
сільського господарства Укра-
їни, депутат Тернопільської 
районної ради Володимир 
Крупніцький, введено в дію 
реконструйоване приміщення 
свинарника-маточника на 140 
свиноматок з комплексом ви-
робничих, побутових та допо-
міжних приміщень.

40-річчя відзначило одне з •	
найпотужніших бюджетона-
повнюючих промислових під-
приємств Тернопільського 
району — ПАТ “Березовиць-
кий комбінат “Будіндустрія”. 
На комбінаті нині працює 140 
робітників та інженерно-
технічних працівників. Се-
редньрічний обсяг виробни-
цтва продукції — понад 50 
тисяч кубометрів бетонної 
продукції. Підприємство пла-
тить до бюджетів усіх рівнів 
близько 5 мільйонів гривень 
щорічно. Відбулися урочис-
тості, у яких взяли участь 
працівники комбінату, ко-
лишні директори, інженери, 
ветерани виробництва. Тор-
жество благословив о. Ігор. 
Голова Тернопільської рай-
держадміністрації Олександр 
Похилий привітав голову 
правління Михайла Шевчука 
та очолюваний ним колектив 
з ювілеєм підприємства, по-
бажав успіхів та процвітан-
ня. 

28 травня цього року на •	
базі відпочинку “Над Стри-
пою” в селі Скоморохи Бу-
чацького району відбулася 
традиційна спартакіада се-
ред збірних команд держав-
них службовців Тернопіль-
ської області. У цьому захо-
ді, який стимулює держслуж-
бовців підтримувати в належ-
ному стані фізичне здоров’я, 
сприяє укріпленню дружніх 
зв’язків між різними держав-
ними структурами, взяли 
участь голова Тернопільської 
райдержадміністрації Олек-
сандр Похилий та заступник 
голови Тернопільської РДА 
Андрій Колісник.

 
Підготувала Марта МИКОЛІВ.
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У райдержадміністрації ●

У колегії Тернопільській 
райдержадміністрації, яку 
31 травня ц. р. провів голо-
ва РДА Олександр Похилий, 
взяли участь голова Терно-
пільської районної ради  
Андрій Галайко, начальник 
Тернопільської об’єднаної 
державної податкової ін-
спекції Петро Якимчук, за-
ступник голови Тернопіль-
ської РДА Андрій Колісник, 
сільські та селищні голови, 
керівники загальноосвітніх 
закладів Тернопільського 
району, керівників підпри-
ємств, установ та організа-
цій, відділів, управлінь РДА 
та районної ради. В роботі 
колегії взяли участь началь-
ник відділу інвестиційної і 
зовнішньоекономічної ді-
яльності управління міжна-
родного  співробітництва і 
сантрайзингу облдержадмі-
ністрації  Андрій Сич та за-
ступник начальника органі-
заційного відділу ОДА  
Мирослав Якимів. 

Про заходи Тернопільської ра-
йонної державної адміністрації 
щодо підготовки соціальної інф-
раструктури та господарського 
комплексу району до роботи в 
осінньо-зимовий період 2016-
2017 років доповів начальник 
відділу розвитку інфраструктури 
РДА Роман Торожнюк, інформу-

вали начальник відділу освіти 
райдержадміністрації Василь 
Цаль, начальник відділу культури 
РДА Віктор Навольський, заступ-
ник головного лікаря Тернопіль-
ського районного територіально-
го медичного об’єднання Ігор 
Войтович.

Відповідно до прийнятого з 
цього питання розпорядження 
голови райдержадміністрації , 
відділи освіти, культури РДА, 
ТРТМО, виконкоми сільських та 
селищних рад, комунальні під-
приємства Тернопільського ра-
йону повинні до 15 жовтня ц. р. 
провести капітальні і профілак-
тичні ремонти котельнь, палив-
них, тепломереж та внутріш-
ньобудинкових систем опален-
ня в закладах соціально-
культурної сфери та житловому 
фонді для нормального функці-
онування в осінньо-зимовий 
період 2016-2017 років. Відпо-
відні завдання передбачені 
розпорядженням відділу агро-
промислового розвитку РДА, 
філії “Тернопільський райавто-
дор”, Тернопільському РЕМ, фі-
нансовому управлінню РДА, від-
ділу розвитку інфраструктури 
райдержадміністрації.

Про виконання заходів дер-
жавної цільової програми “Шкіль-
ний автобус” доповів начальник 
відділу освіти Тернопільської РДА 
Василь Цаль. Василь Зеновійо-
вич, зокрема, зазначив, що у 

Тернопільському районі за ме-
жею пішохідної доступності про-
живають  і потребують підвезен-
ня 712 учнів — 15,45% загальної 
кількості.  Чотирма шкільними 
автобусами, які є зараз (у Баво-
рівській, Великоглибочецькій, 
Лозівській школах та Великобір-
ківській школі-гімназії), до на-
вчальних закладів підвозиться 
311 учнів, інших підвозать рейсо-
ві автобуси та маршрутні таксі. 
На даний час, наголосив Василь 
Цаль, додатково потрібно ще 5 
шкільних автобусів, з яких 2 пер-
шочергово для Мишковицької та 
Почапинської шкіл. Начальник 
відділу освіти Тернопільської 
райдержадміністрації поінформу-
вав, що рішенням сесії обласної 
ради від 3 березня ц.р. №114 
для придбання шкільних автобу-
сів затверджено розподіл залиш-
ку освітньої субвенції для Терно-
пільського району в сумі 1 млн. 
200 тис. грн. Така ж сума на умо-
вах співфінансування виділяється 
для придбання шкільних автобу-
сів і з районного бюджету.  
Завідуюча сектору кадрової ро-
боти апарату Тернопільської рай-
держадміністрації Олена Кравець 
інформувала про стан кадрової 
роботи в районній державній ад-
міністрації.

З обговорених питань прийня-
то відповідні розпорядження та 
доручення голови райдержадмі-
ністрації.

У Тернопільському районі потребують 
підвезення понад 700 учнів

На колегії Тернопільської РДА (зліва направо): заступник голови РДА Андрій Колісник, голова 
Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий, голова Тернопільської районної ради 

Андрій Галайко, начальник Тернопільської ОДПІ Петро Якимчук, 31 травня 2016 р.

Вітаємо! ●
З днем наро-

дження вітаємо 
класовода 1 класу 
Ж о в т н е в о ї  
ЗОШ І-ІІ ст. ім. Во-
лодимира Гарма-
тія Оксану  
В о л о д и м и р і в н у 
БОНДАРЧУК-КУРИК.

Хай Вам щасливо 

                 стелиться дороги,

Життя, неначе щедрий сад цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривори,

А в долю світись сонце золоте.

З повагою — учні 1 класу 
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. ім. 

Володимира Гарматія та 
батьки.

Педагогічний колектив Жовтне-
вої ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володимира 
Гарматія вітає з днем народження 
вчителя молодших класів Оксану 
Володимирівну БОНДАРЧУК-
КУРИК.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час, 

Любов і злагода панують, 

Достаток повниться щораз. 

Щоб Ви добра мали багато, 

А доля квітла, наче сад, 

І щоб для Вас із неба падав 

Лише щасливий зорепад.

З днем народження найщиріші 
вітання директору Чернелево-
Руської ЗОШ І-ст. дитячого садка 
Світлані Василівні ГОЧ.

Життя хай квітне, як вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії.

З повагою — колектив 
Чернелево-Руської ЗОШ І-ст. 

дитячого садка.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
вчителя математики та християн-
ської етики Ольгу Романівну  
КАШУБУ, соціального педагога 
Василину Василівну ШВЕЦЬ, 
сторожа школи Любов Михайлів-
ну ЗУБИК.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості й надії!

Працівники відділу культури 
Тернопільської РДА, Тернопіль-
ського районного будинку культу-
ри, Тернопільська районна органі-
зація профспілки працівників куль-
тури щиро вітають з 55-річчям 
концертмейстера народного ама-
торського хору будинку культури 
селища Велика Березовиця Лю-
бомира Зіновійовича ХРАПУНА.

З днем народження Вас вітаєм,

Хай буде радісним кожен наступний рік!

Нехай життя здається добрим дивом

І плідні будуть справи та шляхи,

Нехай живеться легко і щасливо,

Благословенні будьте Богом і людьми!

Вітаємо з 50-річчям завідуючу 
дошкільним навчальним закла-
дом “Сонечко” с. Малий Ходачків 
Оксану Андріївну ПУЧКО.

Хай у Вашому серці буде вічна весна,

Хай ніколи душа не старіє,

А дорога в житті буде чиста, ясна

І задумані сповняться мрії.

З повагою — педагогічний 
колектив  

і кафедра початкових  
класів Малоходачківської 

ЗОШ І-ІІІ ст.

Вітаємо 
з днем на-
р о д ж е н н я 
зав і д уючу 
дошкільним 
навчальним 
з а к л а д о м 
“Сонечко” 
с. Малий 
Х о д а ч к і в 
О к с а н у  
Андріївну 
ПУЧКО.

Хай щастя і радість 

                  Вам ллються рікою,

Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою,

Хай пісня дзвінка виграє на вустах,

Хай смутку не буде ніколи в очах!

З повагою — колектив ДНЗ 
“Сонечко”, вихованці, батьки.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження  
соціального робітника с Домамо-
рич Ганну Михайлівну ДЕМБО-
РИНСЬКУ, соціального робітника 
с. Дичків Любов Володимирів-
ну ГОЛОУТІНОВУ.

З днем народження вітаємо!

Здоров’я, щастя, удачі бажаємо.

Хай кожна днина буде гожа,

Нехай благословить Вас Мати Божа,

Нехай Ангел Божий поруч крокує,

А Господь многая літ дарує!

Учні 5-А класу Великоглибо-
чецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ярослава 
Стецька вітають з днем наро-
дження класного керівника  
Наталю Богданівну МУЗИКУ.

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.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з днем народження тех-
нічних працівників школи Оксану 
Броніславівну АНТКІВ та Марію 
Остапівну ГРИНІВ.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди

                             стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

Вдячність ●
Завідувачка Ігровицького ДНЗ “Світ малечі” Світлана Степанівна 

Містерман висловлює вдячність Ігровицькому сільському голові  
Галині Богданівні Голик, яка ніколи не забуває про потреби закладу і 
завжди готова прийти на допомогу. Щира вдячність директору ТОВ 
“ДоброБуд” Віталію Йосиповичу Подлісному, інвестору Мішелю Ерп і 
директору ПОП “Золотий колос” Ярославу Володимировичу Симаку 
за сприяння у будівництві альтанки та допомогу в благоустрої тери-
торії дошкільного закладу.

Червонохресний рух ●

Перед початком роботи літніх пришкільних оздоровчих таборів  
у Тернопільській РО ТЧХ України шкільні медичні сестри, які сьогодні працюють медиками  

у пришкільних таборах, отримали набори ліків. Зліва направо — Тетяна Шведик  
з Почапинців, Галина Крупська з Великих Бірок, Надія Бідна з Великого Глибочка,  

Ольга Бойко з Мишкович, Стефанія Бойчук з Острова. 

Галина ГУМНИЦЬКА, заступник 
начальника Тернопільського 

об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України в 

Тернопільській області.

У зв’язку зі змінами, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 14.03.2016 №167 до поста-
нови Кабінету Міністрів України від 
05.11.2014 №637 “Про здійснення 
соціальних виплат внутрішньопере-
міщеним особам”, виплата призна-
чених внутрішньопереміщеним осо-
бам пенсій, соціальних допомог, 
компенсацій тощо, які виплачують-
ся за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів, починаючи з 
01.07.2016 буде здійснюватися ви-
ключно через ПАТ “Державний 
ощадний банк України”.

Для ідентифікації отримувачів 
пенсій — переселенців та забезпе-

чення виплати їм пенсій здійсню-
ється емісія платіжних карток, які 
одночасно є пенсійним посвідчен-
ням, із зазначенням графічної та 
електронної інформації про власни-
ка та його електронного цифрового 
підпису. Строк дії карток, які є одно-
часно пенсійним посвідченням, 
встановлюється до трьох років за 
умови проходження фізичної іден-
тифікації клієнта Ощадбанку перші 
2 рази кожні шість місяців, надалі – 
кожні 12 місяців. Після завершення 
строку дії картки вона перевипуска-
ється за рахунок банку.

Отримувачам пенсій, які є вну-
трішньопереміщеними особами, 
необхідно звернутися до органів 
Пенсійного фонду за місцем пере-
бування на обліку, за зміною пен-
сійних посвідчень на платіжні карт-
ки, які одночасно є пенсійним по-
свідченням.

Новації ●

Зміни у виплаті пенсій 
внутрішньопереміщеним 

особам



Програма телепередачП’ятниця, 10 червня 2016 року

13 червня
Понеділок 

14 червня
вівторок

15 червня
середа

16 червня
четвер

17 червня
П’ятниця

18 червня
субота

19 червня
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.20 Д/с “Китай на кiнчику язика”
10.20 Д/ф “Гора Рашмор”
11.15 Д/с “Вiзит до Кореї”
11.50 Чоловiчий клуб. Спорт
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.45 Мультфiльми
14.15 Суспiльний унiверситет
15.05 Х/ф “Вавiлон ХХ”
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”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
07.35 “Козаки. Футбол”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-7”
13.45, 14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
         з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.15 Т/с “Свати-1”
21.30 Т/с “Нашi панi у Варшавi”
00.00 Х/ф “Операцiя Тушонка”

інтер
06.10 “Слiдство вели... з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
          14.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 12.25 Т/с “Жереб долi”
13.30 “Судовi справи”
14.20 “Сiмейний суд”
15.20 “Жди меня”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Особистi обставини”
22.40 Т/с “Впiзнай мене, якщо зможеш”
00.30 Х/ф “П’ятниця-13”

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, 00.15 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Сад, город, квiтник”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Європа у фокусi”
12.40  “Слiдства. Iнфо”
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Вiчна пiвнiч”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.00 Програма “Калейдоскоп”
17.30 Програма “Про нас”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.40 Дiм книги
21.30 Програма “Погляд зблизька”
22.35 Х/ф “Суперполiцейський”

ICTV
04.25 Факти
04.50 Провокатор
05.50 Служба розшуку дiтей
05.55, 19.20 Надзвичайнi новини
06.50 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.05 Без гальм!
10.40 М i Ж
11.05 Дивитись усiм!
12.00, 13.20 Х/ф “Розбiрки у маленькому Токiо”
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.20 Х/ф “Беовульф”
16.35 Х/ф “300 спартанцiв”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Кримiнальна Україна
21.25 Т/с “Володимирська, 15”
22.20 Свобода слова
01.00 Х/ф “Людина пiтьми”

стб
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Зiркове життя”
10.10 Х/ф “Спортлото-82”
12.05 Х/ф “Спокута”
13.50, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-7 з Павлом Костiциним”
22.35 “Вагiтна у 16”
23.35 “Доньки-матерi”

новий канал
06.00, 07.20 Kids Time
06.02 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.22 Т/с “Друзi”
09.15 Х/ф “Геркулес”
12.33 Т/с “Не родись вродлива”
18.00 Абзац!
19.00 Дешево i сердито
20.15 Ревiзор
22.50 Страстi за ревiзором
01.15 Х/ф “Серцеїд” 16+

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, 23.00 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
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Назбиране”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “7 природних чудес України”
11.30 “Подорожнi замальовки”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 18.25 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Загубленi у часi”
15.30 “Мамина школа”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Випробуй на собi”
17.25 “Живi сторiнки “
18.30 “Не перший погляд”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “Урок... для батькiв”
20.00 Кобзар єднає Україну.
         ”Кобзар — наша Бiблiя”
20.15 “Луцьк: на розвої вiкiв...”
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 Зiрковий шлях
11.45 Реальна мiстика
13.40, 15.30 Т/с “Мiй”
18.00 Т/с “Катина любов”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.50 Футбол. Євро-2016. Бельгiя — Iталiя
00.00 Великий футбол Євро-2016

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

“ENTER-ФілЬМ”
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.00, 23.15 “Жарт за жартом”
12.00, 00.15 “Моя правда”
12.50 Х/ф “Ти є...”
14.30, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.20 Х/ф “Високосний рiк”
18.00 Х/ф “П’ять хвилин страху”
21.30 Х/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”

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, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Уряд на зв’язку з громадянами
10.10 Д/с “Мости мiж свiтами”
10.50 Д/с “Клуб пригод”
11.15 Д/с “Вiзит до Кореї”
11.45 Перша студiя
12.25 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 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
19.30 Т/с “Травма”
20.20 Д/ф “Дихай” iз циклу
        “Неоголошена вiйна”
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 “Козаки. Футбол”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-7”
13.45, 14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
         з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.15 Т/с “Свати-1”
21.30 Т/с “Нашi панi у Варшавi”
00.00 Х/ф “Про що говорять чоловiки”

інтер
06.10, 11.05, 12.25 “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 “Впiзнай мене, якщо зможеш”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
15.40, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Особистi обставини”
00.20 Х/ф “Кращий захист”

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”
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Програма “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Твiй дiм”
12.40 “Рекламна кухня”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Полярна буря”
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 “Радiо Вест”

ICTV
04.20 Факти
04.40 Провокатор
05.30, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.50, 16.35 Т/с “Шулер”
11.55, 13.20 Х/ф “У пошуках пригод”
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Т/с “Вiддiл 44” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с “Володимирська, 15” 
22.25 Т/с “Демони” 
23.15 Х/ф “Втiкач” 
01.50 Т/с “Морська полiцiя. Спецвiддiл” 

стб
06.55, 16.00 “Все буде добре!”
08.55 “Зiркове життя “
10.45 “Вагiтна у 16”
11.45 “Доньки-матерi”
12.45 “Х-Фактор-6”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-7 з Павлом Костiциним”
22.35 “Врятуйте нашу сiм’ю-3”

новий канал
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.17 Т/с “Друзi”
11.00 Т/с “Щасливi разом”
16.40, 19.00, 20.00 Вiд пацанки до панянки
18.00 Абзац!
22.10 Х/ф “Наречена за будь-яку цiну”
00.00 Х/ф “Мiж небом i землею”

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, 23.00 Вiталька
18.50, 20.55 Одного разу пiд Полтавою
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Живi сторiнки”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 18.13 Погода. 
         Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “В об’єктивi ТТБ”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Нотатки на глобусi”
11.45, 18.25 “Вишневi усмiшки”
11.50 “Луцьк: на розвої вiкiв...”
14.00 Д/ф “Iван Миколайчук. Тризна”
15.15 Кобзар єднає Україну.
        ”Кобзар — наша Бiблiя”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Як це?”
17.20 “У пошуках легенд”
17.30 “Смакота”
17.45 “Iноземна для дiтей”
18.30 “Крiзь призму часу”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “Будьте здоровi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Просто неба”
21.30 “Європа очима українця”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00, 11.00 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зiрковий шлях
12.00 Глядач як свiдок
13.40, 15.30 Х/ф “Кульбаба”
16.00 Т/с “Адвокат”
18.00 Т/с “Катина любов”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.50 Футбол. Євро-2016. 
         Португалiя — Iсландiя
00.00 Великий футбол Євро-2016

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

“ENTER-ФілЬМ”
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.35, 23.15 “Жарт за жартом”
12.35, 00.15 “Моя правда”
13.25 Х/ф “Казка про загублений час”
14.50, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.40 Х/ф “Дiти понедiлка”
18.20 Х/ф “Раз на раз не випадає”
21.30 Х/с “Мiс Марпл
         Агати Крiстi”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
       21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Д/с “Мости мiж свiтами”
10.30 Д/с “Клуб пригод”
11.00 Засiдання Кабiнету мiнiстрiв України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Парламентські слухання у Верховній 
Раді України на тему: “Стратегiя реiнтеграцiї 
в Україну тимчасово окупованої територiї Ав-
тономної Республiки Крим та мiста Севасто-
поль: проблемнi питання, шляхи, методи та 
способи”
18.15 Новини. Свiт
19.35 Т/с “Травма”
20.30 Книга ua
21.30, 05.35 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 “Козаки. Футбол”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-7”
13.45, 14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
       з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.15 Т/с “Свати-2”
21.30 Т/с “Нашi панi у Варшавi”
00.00 Х/ф “Про що ще говорять чоловiки”

інтер
06.05, 11.05, 12.25 “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 “Впiзнай мене, якщо зможеш”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
15.40, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00, 04.35 “Подробицi”
21.00 Т/с “Особистi обставини”
22.50 Т/с “Впiзнай мене, якщо зможеш”
00.35 Х/ф “День працi”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.35 Оголошення.
      Бюро знахiдок
07.35 Межа правди
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10, 21.30 “Гал-клiп”
12.35 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
13.00 25 рокiв Т.А.Н.Г.о, балет 
         “Нескоренi духом”
14.00 Х/ф “Термiнове занурення”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Програма “Соло”
22.40 Х/ф “Iсторiя Марти Стюарт”

ICTV
04.30 Факти
04.50 Провокатор
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с “Шулер” 
12.15, 13.10 Х/ф “Втiкач” 
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.20 Т/с “Вiддiл 44” 
16.50 Т/с “Чужi крила”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с “Володимирська, 15” 
22.25 Т/с “Демони” 
23.15 Х/ф “Служителi закону” 
01.50 Т/с “Морська полiцiя. Спецвiддiл” 

стб
07.10, 16.00 “Все буде добре!”
09.10 “Зiркове життя “
11.00 Х/ф “Пропала грамота”
12.40 “Х-Фактор-6”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 
         з Павлом Костiциним”
22.35 Х/ф “Вавилон XX”
00.45 “Давай поговоримо про секс”

новий канал
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.17 Т/с “Друзi”
10.55 Т/с “Щасливi разом”
17.00, 19.00 Хто зверху
18.00 Абзац!
22.00 Х/ф “Жiнка кiшка” 16+
00.00 Х/ф “Санктум” 16+
02.05 Великi почуття

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, 23.00 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
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Крiзь призму часу”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Європа очима українця”
14.00 “Будьте здоровi”
14.55, 18.25 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Смакота”
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”
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Надiя є”
21.30 “Iз нашої вiдеотеки”
21.45 “Зроблено в Європi”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00, 16.00 Т/с “Адвокат” 16+
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зiрковий шлях
11.00 Реальна мiстика
12.00 Глядач як свiдок
13.40, 15.30 Х/ф “Кохання з пробiрки”
18.00 Т/с “Катина любов”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.50 Футбол. Євро 2016. 
         Францiя — Албанiя
00.00 Великий футбол Євро-2016

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

“ENTER-ФілЬМ”
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.15, 23.15 “Жарт за жартом”
12.15, 00.15 “Моя правда”
13.05 Х/ф “Увага, черепаха!”
14.35, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.25 Х/ф “Знайти 
          i знешкодити”
18.00 Х/ф “Дiти понедiлка”
21.30 Х/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”

ут 1
06.00 Свiт православ’я
06.45 Крок до зiрок
07.35 Свiт online
08.00 Золотий гусак
08.20 Смакота
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 БОГОСЛУЖIННЯ у 
         ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРIЙЦI
12.00 Путiвник прочанина
12.20 Гра долi
12.55 Мистецькi iсторiї
13.30 Спогади
14.00 Театральнi сезони
14.35 Фольк-music
16.30 Х/ф “Святий Фiлiпп. Я вибираю рай”
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
22.40 Iсторiя музики з Бобом Россом
23.00 Паспортний сервiс
23.20 День Янгола

канал “1+1”
06.05 “Однокласники”
06.55 “Жiнка - банкомат”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.40 “Маша i ведмiдь”
09.50 Марiччин кiнозал. М/ф “Козаки. 
      Футбол”
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00 “Свiт навиворiт-5”
12.05 Т/с “Нашi панi у Варшавi”
13.55 Т/с “Свати-1”
16.55 Т/с “Свати-2”
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 Х/ф “Обраниця”

інтер
06.05 Х/ф “Артист iз Коханiвки”
07.20 М/ф “Малюк i Карлсон”
07.50 М/ф “Карлсон повернувся”
08.10 “уДачний проект”
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.00 Х/ф “Пiти, щоб залишитися”
14.00 “Ювiлейний концерт Iгоря Крутого”
17.45, 21.30 Т/с “Батькiвський iнстинкт”
20.00 “Подробицi тижня”
23.05 Т/с “Одружити Казанову”

TV-4
06.00 Х/ф “Вiдсутня ланка”
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 святої лiтургiї 
      з архікатедрального чобору 
       УГКЦ м. Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 М/ф “Попелюшка”
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, 00.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.45 Мiська рада iнформує
20.00 Європа у фокусi
21.00 “Гал-клiп”
22.10 Х/ф “Секс i мiсiс Iкс”
23.45 Час-тайм

ICTV
05.20 М/с “Том i Джерi у дитинствi”
06.00 Стоп-10
07.00 Провокатор
07.50 Зiрка YouTube
09.00 Дивитись усiм!
10.00 Без гальм
10.35 М i Ж
11.00 Х/ф “Година пiк” 
12.45 Факти. День
13.05 Х/ф “Мiстер Крутий” 
14.45 Х/ф “Швидше кулi” 
16.40 Х/ф “Два стволи” 
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф “Я, Франкенштейн” 
22.05 Х/ф “Дiвчина з тату дракона”
01.10 Х/ф “Нiндзя-убивця”

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
07.00 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.15 “Караоке на Майданi”
11.10 Х/ф “Вiтер в обличчя”
15.10 “Мiстичнi iсторiї-7 
        з Павлом Костiциним”
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
23.00 “Я соромлюсь свого тiла-2”

новий канал
06.00, 10.00 Kids Time
06.02 М/с “Дракони: Вершники Олуха”
08.15 М/ф “Тор: Легенда вiкiнгiв”
10.05 Х/ф “Ельдорадо”
14.00 М/ф “Ронал-варвар”
15.40 Х/ф “Все можу”
17.30, 00.25 Х/ф “Тупий i ще тупiше: 
        Коли Гаррi зустрiв Ллойда”
19.00 Х/ф “Тупий i ще тупiше”
21.00 Х/ф “Супернянь”
22.45 Х/ф “Супернянь-2”

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”
11.35 Х/ф “Красуня й чудовисько”
13.25 М/с “Як козаки...”
16.45 Країна У
23.45 Т/с “Свiтлофор”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.26, 17.55, 20.58, 22.56 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. 
  Українська мiсiя”
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Учнiвський щоденник”
11.30 “Думки вголос”
11.45, 18.25 “Вишневi усмiшки”
11.50 “Український музей 
         декоративного мистецтва”
14.00 “Поклик таланту “
15.30 “Азбука смаку”
15.45 “Сторiнками iсторiї”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Подiум її життя”
18.00 “Назбиране”
18.30 “Не перший погляд”
18.50 “Тиждень. Крок за кроком”
19.00 “Музичний калейдоскоп”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Подорожнi замальовки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Вiдвертi дiалоги”
21.55 “Духовнi скарби України”
22.00 “Загубленi у часi”
22.15 Д/ф “Марiя Левитська. Театральний 
роман”
22.50 Телезамальовка

трк “украЇна”
06.50 Подiї
07.30 Т/с “Черговий лiкар”
09.25 Х/ф “Даремна жертва”
11.15 Т/с “Коли зацвiте богун”
15.00 Х/ф “Соло на саксофонi”
17.00, 20.00 Т/с “Непутня невiстка”
19.00 Подiї тижня 
          з Олегом Панютою
21.50 Футбол. Євро-2016.
           Швейцарiя — Францiя
00.00 Великий футбол Євро-2016

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.20 Х/ф “В очiкуваннi вiчностi”
11.10 М/ф “Мухнемо на Мiсяць”
12.50 “Орел i Решка”
18.10 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
19.10, 01.10 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Король вечiрок”
22.50 “КВН”

“ENTER-ФілЬМ”
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.00 “Жарт за жартом”
12.00 “Невiдома версiя.
        Найчарiвнiша та привабливiша”
12.50 Х/ф “Дiловi люди”
14.15 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен”
16.50 Х/ф “У квадратi 45”
18.00 Х/ф “Майор “Вихор””
22.00 “Невiдома версiя. 
         За двома зайцями”
22.50 Х/ф “Королiвське весiлля”
00.30 Х/ф “Золотi дукати
           привида”

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, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.50 Д/с “Мости мiж свiтами”
10.35 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
16.30 Свiтло
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.35 Т/с “Травма”
20.30 Prime time з Мирославою Гонгадзе
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 “Козаки. Футбол”
09.30 “Мiняю жiнку-7”
10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-8”
13.45, 14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
        з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.15 Т/с “Свати-2”
21.30 Т/с “Нашi панi у Варшавi”
00.00 Х/ф “День радiо”

інтер
06.05, 11.05, 12.25 “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 “Впiзнай мене, якщо зможеш”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
15.40, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Особистi обставини”
00.30 Т/с “Марафонець”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 Оголошення.
          Бюро знахiдок
07.35 “Соло”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Формула здоров’я”
13.00 25 рокiв Т.А.Н.Г.о, балет 
       “Нескоренi духом”
14.00 Х/ф “Авторська теорiя”
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 “Купальники”

ICTV
04.20 Студiя Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Провокатор
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05, 16.50 Т/с “Чужi крила”
12.15, 13.10 Х/ф “Служителi закону” 
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.20 Т/с “Вiддiл 44” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Т/с “Володимирська, 15” 
22.25 Т/с “Демони” 
23.15 Х/ф “Малавiта” 
01.20 Т/с “Морська полiцiя. Спецвiддiл” 

стб
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
09.00 “Зiркове життя”
10.45 Х/ф “Вавилон XX”
12.45 “Врятуйте нашу сiм’ю-3”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.00, 01.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом Костiциним”
22.35 “Я соромлюсь свого тiла-2”
00.40 “Один за всiх”

новий канал
06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.27 Т/с “Друзi”
12.10 Т/с “Не родись вродлива”
17.35, 19.00, 20.00 Суперiнтуїцiя
18.00 Абзац!
21.30 Х/ф “Охоронець”
00.10 Х/ф “Адвокат диявола” 16+

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, 23.00 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 “Край, в якому я живу”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Надiя є”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Iз нашої вiдеотеки”
11.45 “Зроблено в Європi”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Фабрика iдей”
15.30 “ПрофStyle”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Таємниця Богородицi Пирогощi”
17.35 Кобзар єднає Україну.
          ”Європейський дiм”
18.30 “Акценти тижня”
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “Що робити?”
20.25, 21.50 “Тернопiль сьогоднi”
20.30, 21.55 Соцiальна реклама
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Армiя нескорених”
21.30 “Думки вголос”
21.45 Реклама. Анонси
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00, 16.00 Т/с “Адвокат”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 21.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зiрковий шлях
11.00 Реальна мiстика
12.00 Глядач як свiдок
13.40, 15.30 Х/ф “Даремна жертва”
18.00 Т/с “Катина любов”
18.50 Футбол. Євро-2016. Україна — 
          Пiвнiчна Iрландiя
21.50 Футбол. Євро-2016. Нiмеччина —
         Польща
00.00 Великий футбол Євро-2016

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

“ENTER-ФілЬМ”
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.00, 23.15 “Жарт за жартом”
12.00, 00.15 “Моя правда”
12.50 Х/ф “Ця весела планета”
14.30, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.20 Х/ф “Ти є...”
18.05 Х/ф “Небезпечно для життя”
21.30 Х/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.15,
           21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.15, 18.30 Про головне
09.50 Д/с “Мости мiж свiтами”
10.35 Д/с “Клуб пригод”
11.20 Чоловiчий клуб
11.55 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”
18.00 Новини. Свiт
19.10 Х/ф “Бiлий птах з чорною ознакою”
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 “Козаки. Футбол”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-8”
13.45, 14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
        з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.20 “СватиКИ”
22.20 “Свiтське життя”
23.20 “Вечiрнiй Київ”

інтер
06.05, 11.05, 12.25 “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 “Впiзнай мене, якщо зможеш”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
15.40, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.30 Х/ф “Пiти, щоб залишитися”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
         22.30 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Слiдства. Iнфо”
08.00 Європа у фокусi
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40, 21.30 “Твiй дiм”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Катастрофа”
17.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.10 “Погляд зблизька”
20.40 “Слiд”
22.35 Х/ф “Без звуку”

ICTV
04.30 М/с “Муча Луча”
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.55, 16.50 Т/с “Чужi крила”
11.50, 13.20 Х/ф “Малавiта” 
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с “Вiддiл 44” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25, 22.00 Т/с “На трьох”
23.25 Х/ф “Золото дурнiв” 
01.40 Т/с “Морська полiцiя. Спецвiддiл” 

стб
05.50, 18.30 Т/с “Коли ми вдома”
07.10 “Зiркове життя”
09.05 Х/ф “Тариф на кохання”
10.50 Х/ф “Катерина. Сiм’я”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
19.45 Х/ф “Не пiдганяй кохання”
22.35 Х/ф “Домоправитель” (12+)
00.25 “Слiдство ведуть екстрасенси”

новий канал
06.00, 07.20 Kids Time
06.05 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.25 Т/с “Друзi”
10.15 Серця трьох-3
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф “Володар перснiв:
        Братство персня”
22.40 Х/ф “Володар перснiв: Двi вежi”

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 “Карлик Нiс”
20.00 М/ф “Добриня Микитич 
          та Змiй Горинич”
21.10 Х/ф “Жандарм i жандарметки”
23.10 Х/ф “Жандарм та iнопланетяни”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 Кобзар єднає Україну. 
        “Європейський дiм”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 18.13 Погода.
       Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “100 шедеврiв”
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 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Думки вголос”
15.30 “Хочу бути...”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Знаменитi українцi. Гнат Юра”
17.30 “Cад. Город. Квiтник”
18.30 “Слiд”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Arte, viva!”
21.30 “Удосвiта”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00 Т/с “Адвокат”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зiрковий шлях
11.00 Реальна мiстика
12.00 Глядач як свiдок
13.40, 15.30 Т/с “Будинок без виходу”
18.00 Т/с “Катина любов”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.50 Футбол. Євро 2016. Iспанiя — 
         Туреччина
00.00 Великий футбол Євро-2016

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

“ENTER-ФілЬМ”
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.40 “Жарт за жартом”
11.40, 23.15 “Моя правда”
12.30 Х/ф “Небезпечно для життя”
14.10, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.00 Х/ф “Той самий 
         Мюнхгаузен”
18.25 Х/ф “Бiля тихої пристанi”
21.30 Х/с “Мiс Марпл Агати Крiстi”
00.05 “Бенефiс Юхима 
         Шифрiна”

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.20 У просторi буття
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.15 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак
08.45, 00.20 Телемагазин
09.10 Мистецький пульс Америки
09.40 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 “Втручання мами”
15.30 Чоловiчий клуб. Спорт
16.50 Чоловiчий клуб
17.35 Т/с “Мафiоза”
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.35 Дорога до Рiо-2016
22.05 Iсторiя музики з Бобом Россом
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 День Янгола

канал “1+1”
07.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
         Служба Новин”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00 “Свiтське життя”
11.00 Т/с “Нашi панi у Варшавi”
16.00, 21.20 “Вечiрнiй квартал”
17.35, 18.30 “Розсмiши комiка-6”
20.15 “Жiнка - банкомат”
23.15 Х/ф “Персонаж”

інтер
06.45, 20.00 “Подробицi”
07.50 М/ф “Крокодил Гена”
09.00 Х/ф “Принцеса на бобах”
11.10 Т/с “Особистi обставини”
18.10, 20.30 “Ювiлейний концерт
        Iгоря Крутого”
22.30 Т/с “Одружити Казанову”

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 “Вiдсутня ланка”
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 “Слiдства. iнфо”
10.30 Блага звiстка з Р. Реннером
11.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
11.55, 14.25, 16.55, 20.05 Тернопiльська
         погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Високi частоти”
14.30 Мультфiльм
15.00 М/ф “Попелюшка”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
18.00 Нашi вiтання
19.30 “Євромакс”
20.10 “Соло”
21.00 “Вклоняючись героям”.
         Творчий вечiр Ю. Кiцили
22.25 Х/ф “Коханка”
00.10 Час-Тайм

ICTV
04.30 М/с “Муча Луча”
04.50 Факти
05.30 М/с “Том i Джерi у дитинствi”
06.10 Стоп-10
07.05 Провокатор
08.00 Кримiнальна Україна
08.55 Секретний фронт
10.50 Антизомбi
11.50 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.05 Iнсайдер
14.00 Т/с “Демони” 
16.35 Х/ф “Золото дурнiв” 
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф “Два стволи” 
22.05 Х/ф “Швидше кулi” 
00.00 Х/ф “Нiндзя-убивця”
01.50 Т/с “Морська полiцiя. Спецвiддiл” 

стб
05.45 “ВусоЛапоХвiст”
07.55 “Караоке на Майданi”
08.50 “Все буде смачно!”
09.50 “Подорож тiтки Алли Iталiєю”
13.05 Х/ф “Баламут”
14.55 Х/ф “Не пiдганяй кохання”
17.10 Х/ф “Домоправитель”
19.00 Х/ф “Вiтер в обличчя”
22.55 “Давай поговоримо про секс”
00.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”

новий канал
06.10, 09.00 Kids Time
06.12 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
09.02 Дешево i сердито
10.15 Ревiзор
12.55 Страстi за ревiзором
15.20 Вiд пацанки до панянки
17.30 М/ф “Тор: Легенда вiкiнгiв”
19.10 М/ф “Ронал-варвар”
21.00 Х/ф “Все можу”
22.45 Х/ф “Гарольд i Кумар iдуть у вiдрив”
00.15 Х/ф “Наречена за будь-яку цiну”

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”
11.35 М/с “Маша i ведмiдь”
12.25 М/ф “Рухай час”
13.50 Х/ф “Загадай бажання”
15.30 Х/ф “Красуня й чудовисько”
17.20 М/ф “Карлик Нiс”
18.50 М/ф “Добриня Микитич
         та Змiй Горинич”
20.00 Одного разу 
       пiд Полтавою
22.00 Х/ф “Жандарм та iнопланетяни”
23.40 Х/ф “Жандарм i жандарметки”

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 “Cад. Город. Квiтник”
11.20 “У пошуках легенд”
11.30 “Захисник Вiтчизни —
         рятувальник”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Вишневi усмiшки”
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 “Сторiнками iсторiї”
17.30 “У народному стилi”
18.00 “Учнiвський щоденник”
18.30 “Український музей 
         декоративного мистецтва”
18.40 “Думки вголос”
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.26, 21.26 Погода. Реклама
19.30 “На вiдстанi душi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “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 Зiрковий шлях
09.10 Т/с “Будинок без виходу”
13.00, 15.20 Т/с “Бабуся при надiї”
17.15, 19.40 Т/с “Коли 
         зацвiте богун”
21.50 Футбол. Євро-2016. 
         Португалiя — Австрiя
00.00 Великий футбол Євро-2016

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.15 М/ф “Мухнемо на Мiсяць”
11.00 Х/ф “В очiкуваннi вiчностi”
12.45 “КВН”
14.45 “Розсмiши комiка”
16.25, 22.00 “Орел i Решка”
21.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
23.00 Т/с “Красуня та чудовисько”

“ENTER-ФілЬМ”
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.30 “Жарт за жартом”
12.30 “Невiдома версiя. 
        За двома зайцями”
13.20 Х/ф “Небезпечний поворот”
16.50 Х/ф “Бiля тихої пристанi”
18.05 Х/ф “Дiловi люди”
19.35 Х/ф “Бережiть жiнок”
22.00 “Невiдома версiя. 
         Найчарiвнiша та привабливiша”
22.55 Х/ф “Дике серце”
00.40 Х/ф “Наречений для Лаури”
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5 П’ятниця, 10 червня 2016 року Актуально!
Медіа-простір ● Це важливо ●

Володимир ГАРИН, 
страховий експерт з охорони 

праці відділення виконавчої 
дирекції Фонду соціального 

страхування від нещасних 
випадків в місті Тернополі.

З метою запобігання виник-
ненню нещасних випадків на 
виробництві спеціалісти Фон-
ду соціального страхування 
від нещасних випадків та 
профзахворювань України 
беруть участь у проведенні 
семінарів, нарад та “круглих 
столів” з питань охорони 
праці. Як правило, після ви-
ступу, працівники задають 
виступаючому питання як на 
тему виступу, так і по всіх ін-
ших питаннях, які виникають 
у них під час проведення та-
ких заходів. 

Це і не дивує, оскільки протягом 
робочого дня людина, як правило, 
здійснює виконання трудових 
обов’язків, і тому думки працівника 
спрямовані на виконання роботи та 
її результативність. Тому є природ-
нім, що питань виникає багато.

Питання: чи буде травма вважа-
тися такою, що пов’язана із вироб-
ництвом, якщо отримана потерпі-
лим під час руху по дорозі на робо-
ту або, навпаки, із роботи додому? 

Відповідь: якщо по дорозі на 
роботу або з роботи, навіть після 
закінчення трудового дня, працівник 
діє згідно із завданням роботодав-
ця, випадок пов’язується з вироб-
ництвом, оскільки працівник отри-
мав травмування під час виконання 
завдання свого роботодавця та діяв 
в інтересах свого підприємства. В 
іншому разі випадок, безумовно,  
пов’язуватись із виробництвом не 
буде.

Питання: чи буде травма 
пов’язана із виробництвом, якщо 
потерпілий під час виконання робіт 
знаходився в стані алкогольного 
сп’яніння? 

Відповідь: згідно з  п. 16 “По-
рядку проведення розслідування і 
ведення обліку нещасних випад-

ків, профзахворювань і аварій на 
виробництві”, обставинами, за 
яких нещасні випадки не визна-
ються такими, що пов’язані з ви-
робництвом, є: 

— погіршення стану здоров’я 
внаслідок отруєння алкоголем, нар-
котичними засобами, токсичними 
чи отруйними речовинами, а також 
їх дії, або якщо потерпілий, який 
перебував у стані алкогольного, 
токсичного чи наркотичного 
сп’яніння, до настання нещасного 
випадку був відсторонений від ро-
боти відповідно до вимог правил 
внутрішнього трудового розпорядку 
підприємства або колективного до-
говору;

— алкогольне, токсичне чи нар-
котичне сп’яніння, не зумовлене ви-
робничим процесом, що стало 
основною причиною нещасного ви-
падку за відсутності технічних та 
організаційних причин його настан-
ня, що підтверджено відповідним 
медичним висновком.

Питання: що робити, коли пра-
цівник побачив, що його колега по 
роботі отримав травму під час ви-
конання роботи? 

Відповідь: відповідно до  Закону 
України “Про охорону праці”, про 
кожен нещасний випадок свідок, 
працівник, який його виявив, або 
сам потерпілий повинні терміново 
повідомити безпосереднього керів-
ника робіт чи іншу посадову особу і 
вжити заходів для надання необхід-
ної допомоги.

Буває так, що працівник отри-
мав травму на виробництві, але, 
відпрацювавши робочий день, по-
їхав додому, не повідомивши про 
нещасний випадок безпосеред-
ньому керівникові, а через кілька 
днів повідомляє роботодавця, що 
перебуває на лікуванні у зв’язку з 
травмою на виробництві та подав 
заяву з проханням розслідувати 
нещасний випадок, що стався з 
ним. 

Вважаю, що дані мною 
роз’яснення допоможуть працівни-
кам підприємств та організацій пра-
вильно діяти під час виникнення 
ситуацій, нещасних випадків.

Безпека ●

Нещасний випадок 
на виробництві

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Щороку 6 червня своє 
професійне свято від-
значають журналісти. 
24 роки тому в цей день 
Спілку журналістів 
України було прийнято 
до Міжнародної феде-
рації журналістів. У час, 
коли тисячі військовос-
лужбовців на фронті за-
хищають нашу державу 
від посягань ворога, 
працівники мас-медіа 
стоять на сторожі де-
мократії, гарантують ін-
формаційну безпеку 
країни, формуючи гро-
мадянську свідомість 
суспільства. Традицій-
но в Тернопільській об-
ласній державній адмі-
ністрації відбулися 
урочистості з нагоди 
Дня журналіста, які 
розпочалися з благо-
словення духівника 
Тернопільської облас-
ної організації Спілки 
журналістів України отця 
Богдана Зінченка.

Хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять медійників, які загинули, 
виконуючи професійний обов’язок 
у зоні антитерористичної операції, 
та журналістів, які нещодавно віді-
йшли у засвіти, зокрема, голови 
Тернопільської обласної організа-
ції Спілки журналістів України у 
2002-2016 роках, заслуженого 
журналіста України Миколи Рот-
мана. Засоби масової інформації 
та працівників медіа грамотами 
відзначили голова Тернопільської 
обласної ради Віктор Овчарук, за-
ступник голови Тернопільської 
ОДА Юрій Юрик, начальник голов-
ного управління Державної фіс-
кальної служби України в Терно-
пільській області Ігор Комендат, в. 
о. начальника Тернопільської мит-
ниці ДФС Оксана Антонович, 
представник Національної ради 
України з питань телебачення і ра-
діомовлення Михайло Зубик.  

Нагородами удостоєно ветеранів 
журналістської справи — Володи-
мира Шахрая, Ярослава Гулька, 
Маркіяна Костюка. За високий 
професіоналізм у висвітленні жит-
тя рідного краю, правдиве відо-
браження проблем і спонукання 
до їх вирішення та з нагоди Дня 
журналіста Почесною грамотою 
НСЖУ відзначено колектив редак-
ції газети “Подільське слово”. Ви-
конуючий обов’язки голови Тер-
нопільської обласної організації 
НСЖУ Богдан Гарасимчук вручив 
посвідчення члена Національної 
спілки журналістів України моло-
дим працівникам медіа-сфери 
Ірині Іванській, Мар’яні Саранчук і 
Сергію Балуцькому. З нагоди 60-
річчя і Дня журналіста грамоту 
НСЖУ отримав наш колега, жур-
наліст Ярослав Бачинський. 

У день професійного свята з ко-
лективами редакції газети “Поділь-
ське слово” і радіокомпанії “Дже-
рело” зустрілися голова Тернопіль-
ської районної ради Андрій Галай-
ко та керуючий справами районної 

ради Богдан Ящик. За “круглим 
столом” було обговорено актуальні 
питання реформи комунальних 
друкованих ЗМІ, яка вже фактично 
почалася, наголошено, що газета 
“Подільське слово” завжди пови-
нна нести читачам об’єктивну, 
правдиву інформацію з різних 
сфер життя, залишатися на позиці-
ях толерантності, демократичних 
підходів, сприяння розвитку грома-
дянського суспільства, утверджен-
ня державності України.

З нагоди Дня журналіста відбу-
лася традиційна зустріч із пред-
ставниками ЗМІ начальника Терно-
пільської ОДПІ Петра Якимчука. 
Петро Миколайович наголосив на 
важливості комунікації податківців 
та медійників для донесення для 
читачів, слухачів та глядачів важли-
вої суспільної інформації на подат-
кову тематику, яка виховує сумлін-
ного платника податків, вчасно по-
відомляє про зміни в законодавстві 
і тим самим сприяє наповненню 
державного і місцевих бюджетів. 

Журналісти — демократії

Під час урочистостей з нагоди Дня журналіста (зліва направо):  
в. о. голови Тернопільської ОО НСЖ України Богдан  

Гарасимчук, в. о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана 
Антонович, начальник ГУ ДФС України в Тернопільській області  

Ігор Комендат, голова Тернопільської обласної ради Віктор  
Овчарук, заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик.

Начальник Тернопільської ОДПІ Петро Якимчук (у центрі) з представниками 
тернопільських ЗМІ під час зустрічі з нагоди Дня журналіста. 

Колектив редакції газети “Подільське слово” та головний редактор ТРР “Джерело”  
Галина Юрса з головою Тернопільської районної ради Андрієм Галайком (у центрі), керуючим  
справами районної ради Богданом Ящиком (третій справа), головою Тернопільської РО ТЧХ  

України Ольгою Нижник та бухгалтером Тернопільської РО ТЧХ України Олександрою Брикайло.

Сьогодні питання енергетич-
ної незалежності — це питан-
ня національної безпеки та 
тема номер один, враховую-
чи події на сході нашої краї-
ни. Держава робить рішучі 
кроки щодо створення мак-
симально сприятливих умов 
щодо утеплення житлових 
будинків. Житловий сектор 
споживає на опалення 18 
млрд. куб. м. або 45 % за-
гального споживання газу в 
Україні. В Україні 80% буді-
вель потребують утеплення. 
Саме житловий сектор є най-
більшим споживачем енергії 
в Україні.

Показники енергоефективності 
нашого житлового фонду вдвічі (іно-
ді втричі) більші за показники країн 
ЄС. У більшості країн Європи про-
грами співфінансування заходів з 
енергоефективності вже працюють 
більше 10 років. Позитивним є при-
клад Польщі, де з 1999 року діє 
програма надання премій у розмірі 
20% за кредитами на енергоефек-
тивні заходи. 

Претендувати на премію можуть 
як фізичні особи, так і юридичні 
особи й муніципалітети, проте 90% 
премій отримують саме об’єднання 
співвласників багатоквартирних бу-
динків. Бачимо, що в Польщі така 
програма набирала “обертів” по-
ступово. Сьогодні урядом України 
запроваджено державну програму 
утеплення. Нею передбачено ком-
пенсацію для населення (з держав-
ного бюджету) у розмірі від 20% до 
40% “тіла кредит”у на утеплення. 

Отже держава відшкодовує час-
тину тіла кредитів населення на 
придбання негазових котлів у роз-
мірі 20% від тіла кредиту. Програма 
компенсації тіла кредиту на при-
дбання “негазових” котлів показала 

велику позитивну динаміку. Для ку-
півлі енергоефективних матеріалів 
передбачаються такі розміри ком-
пенсації: 30% на енергоефективні 
матеріали для фізичних осіб на за-
ходи в  індивідуальних будинків або 
окремих квартирах; 40% на енерго-
ефективні матеріали для ОСББ та 
ЖБК на загальнобудинкові заходи.

В серпні 2015 року урядом при-
йнято рішення щодо збільшення 
граничних розмірів відшкодувань, а 
також компенсація для отримувачів 
субсидій на комунальні послуги у 
розмірі 70%. Людина, якій призна-
чена субсидія, може звернутися до 
Ощадбанку чи до Укргазбанку і 
отримати 70% компенсації від дер-
жави на придбання чи то котла, чи 
матеріалів для утеплення власної 
квартири або будинку. Наразі, ком-
пенсація відбуватиметься через АТ 
“Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк, АТ 
“Укрексімбанк”, які беруть участь у 
програмі.

Громадянин (або ОСББ чи ЖБК) 
звертається у державні банки за кре-
дитом на утеплення. Банк розглядає 
звернення, видає кредит та формує 
реєстр позичальників. Ці реєстри 
формуються після подання банку до-
кументів (рахунки-фактури, акти ви-
конаних робіт тощо), що підтверджу-
ють цільове використання коштів. 

Після цього реєстри надсила-
ються до Держенергоефективності, 
де протягом 5 днів проводиться їх 
перевірка на відповідність вимогам 
державної програми та здійснюєть-
ся перерахунок коштів банкам. Бан-
ки, в свою чергу, протягом 3 робо-
чих днів перераховують ці кошти на 
рахунки позичальників. 

 
Роман ТОРОЖНЮК,  

начальник відділу  
розвитку інфраструктури 

Тернопільської РДА.

Державна підтримка 
утеплення житла
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Олена  ГРИВНЯК, 
землевпорядник Ступківської  

сільської  ради     

Землі на Тернопільщині по-
всюдно пронизані дивовиж-
ними кам’яними лабіринтами 
— глибокими і довгими, за-
плутаними ходами. Тут тем-
рява, тиша і спокій, який сте-
режуть сотні вартових – ле-
тючих мишей, які лише вда-
ють, що засинають, пови-
снувши на вкритих різнобарв-
ними кристалами стелях. 

Проникаючи у незвідані раніше 
куточки природи, людина неми-
нуче так чи інакше втручається у 
середовище, яке формується 
протягом тисячоліть. Мова іде 
про печери Млинки, які знахо-

дяться у селі Залісся Чортківсько-
го району. Чому Млинки? Історич-
ні джерела свідчать, що колись 
тут добували гіпс і перемелювали 
у млині. Звідси й назва. Печера 
Млинки відома насамперед не 
розмірами, а своєю неповторною 
красою. 

Саме в Млинки організував по-
їздку на вихідні Ступківський сіль-
ський голова Ігор Романович Ра-
децький. Були запрошені всі ба-
жаючі. Це були шалено екстри-
мальні вихідні! Найдовша гори-
зонтальна гіпсова печера України 
(протяжність ходів близько 40 кі-
лометрів) дивувала своєю красою 
і заряджала адреналіном екстре-
малів, які відгукнулися на запро-
шення сільського голови. Це де-
путати сільської ради, працівники 
сільської ради та бібліотеки. Сіль-

ський голова  Ігор Радецький з  
дружиною також взяли участь в 
екскурсії. 

Незабутня подорож захопила 
усіх, адже в печері досі не про-
ведено штучного освітлення, ніх-
то і не поспішає це робити. Тут  
досі зберігається дивовижна  пер-
возданна краса. Від найменшого 
світла стіни виблискують кришта-
лем. Білосніжними, сірими, ко-
ричневими кристалами вторинно-
го гіпсу. 

Активна і захоплююча подорож 
лабіринтами печери Млинки на-
довго залишила ступківчан   не 
лише з синцями на колінах і лік-
тях, а й з яскравими спогадами 
про насичені вихідні. Ночівля на 
гостинних нарах  Спелеохати за-
безпечила  веселий вечір та єд-
нання колективу!

Шалено екстремальні вихідні
Депутати,  працівники  Ступківської  сільської  ради та соціальної сфери села на екскурсії  

в печері Млинки  неподалік села Залісся Чортківського району Тернопільської області. 

Богдан СМАЧИЛО,  
вчитель фізичної культури 
Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Упродовж 11 років у Ангелів-
ській ЗОШ І-ІІІ ступенів проходять 
спортивні змагання в честь пам’яті 
вчителя фізичної культури Степа-
на Богдановича Кучми, які цього-
річ відбулися 22 травня. Народив-
ся Степан Кучма в селі Дичків 
Тернопільського району, працю-
вав директором школи в селі Ки-
данці і вчителем фізичної культу-
ри та трудового навчання в селі 
Романове Село Збаразького ра-
йону. Вшановуючи пам’ять Сте-

пана Богдановича, учні цих сіл 
проводять спортивні змагання з 
різних видів спорту: футболу, во-
лейболу, легкої атлетики (біг на 
100 м, перетягування канату), ша-
шок.

Учні Ангелівської школи вже де-
сятий раз здобули командну пе-
ремогу, за що були нагороджені 
перехідним кубком, медалями та 
грамотами. А найцінніший приз – 
волейбольний м’яч. Найкращі ре-
зультати показали Олег Сверид 
— І місце з бігу на 100 м, Діана 
Кругльова — переможець турніру 
з шашок, Аліна Перцович — ІІ міс-
це з бігу на 100 м.

Варто відзначити волейбольну 
команду Ангелівської школи, до 
складу якої входять Яна Тищук, 
Діана Кругльова, Діана Марціцка, 
Анастасія Сорокаліт, Оксана Но-
віцька, Аліна Перцович. Дівчата 
завдяки своїй вправності виборо-
ли перемогу.

Діти завжди з нетерпінням че-
кають цих змагань, адже вони 
дають можливість показати вмін-
ня, перейняти досвід. Багато ді-
тей приходять вболівати за своїх 
однокласників та друзів. Ці неза-
бутні враження залишаються у 
кожного надовго, і всі чекають на-
ступних змагань.

На честь пам’яті Степана Кучми

Шкільний меридіан ●

Учасники змагань в Ангелівській ЗОШ І-ІІІ ст.  
на честь пам’яті Степана Кучми.

Неля ГВОЗДИК,  
учениця 10 класу 

Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.

Світ тримається на мило-
серді й доброті, бо саме 
вони приносять спокій у 
серце. Саме слово про це 
говорить: милосердя – ми-
ло серцю. Доброта до інших 
людей приносить радість та 
спокій у серце того, хто дає, 
i того, хто потребує. 

Ми, учні 10-го класу, беремо 
участь у “Групі милосердя”, якою 
керує вчитель історії Марія Ми-
хайлівна Сирник. З своєю групою 
дівчат ми відвідали Марію Тичин-
ську. Ця дівчина є інвалідом пер-
шої групи з дитинства. Хоч Марія 
не може ходити і змушена пере-
бувати в інвалідному візку, вона 
оптиміст, завжди весела і вірить 
у себе. Марічка надзвичайно та-

лановита. З розмови з нею ми 
дізналися, що її улюблене занят-
тя — вишивання. Її роботи —  
рушники, картини, сорочки, які 
вишиті хрестиком та бісером.

Марія дуже гостинна, радо зу-
стрічає друзів, особливо, коли 
приходимо ми, її ровесники. 
Адже ділимося з нею новинами 
шкільного життя, розповідаємо 
про свої успіхи, допомагаємо, 
коли просить, заохочуємо до 
спілкування в соціальних мере-
жах.

Ми не байдужі до чужого горя 
і намагаємося робити добро лю-
дям, які цього потребують. Праг-
немо вселити їм віру, насампе-
ред, у себе, не втрачати надії на 
певні здобутки й досягнення у 
своєму житті. Нагадуємо про те, 
що на світі є милосердя. А біля 
Марії є рідні, друзі, близькі люди, 
яким вона потрібна. Бажаємо 
Марічці здоров’я та успіхів.

Разом! ●

Милосердя  
врятує світ

Марія Тичинська з друзями — Марією Славською,  
Христиною Остапів і Тетяною Греськів.

У Тернопільській ОДПІ від-
бувся черговий сеанс теле-
фонного зв’язку – “гаряча” 
лінія. На запитання платників 
податків відповідала началь-
ник управління аудиту Люд-
мила Кривик. 

— Керівник фірми придбав 
через інтернет електронний 
проїзний квиток на потяг та 
отримав у касі залізниці роз-
друкований на паперовому но-
сії квиток. Чи вважається роз-
рахунковим документом роз-
друкований електронний про-
їзний квиток і чи може його 
бухгалтер прийняти до оплати?

— Відповідно до п.1.4 Порядку 
оформлення розрахункових і звіт-
них документів при здійсненні  
продажу проїзних документів на 
залізничному транспорті, електро-
нний проїзний квиток – це елек-
тронний документ, що сформова-
ний за допомогою програмно-
апаратного комплексу з оформ-
лення проїзних чи перевізних до-
кументів, який є договором на 
перевезення пасажира (багажу). 
Відповідно до вищезазначеного 
Порядку, посадочний документ 
(візуальна форма електронного 
проїзного документа) роздрукову-
ється на паперовому носії, або 
зберігається як сукупність елек-
тронних даних, таких як мобільний 
телефон, смартфон, планшет то-
що.

Отже, проїзний документ — це 
розрахунковий документ установ-
леної форми, оформлений на від-
повідному бланку проїзного доку-
мента або сформований в елек-
тронному вигляді, що засвідчує 
укладення договору між залізни-
цею і пасажиром на проїзд й ви-
дається після оплати пасажиром 
вартості послуги. Таким чином, 
роздрукований електронний про-
їзний квиток на залізничний тран-

спорт вважається розрахунковим 
документом, якщо оформлений 
відповідно до вищевказаних ви-
мог.

— Який порядок розгляду за-
перечень платника податків на 
акт перевірки?

— Порядок розгляду запере-
чень платника податків на акт пе-
ревірки визначено у Податковому 
кодексі України. Пунктом 86.7 
статті 86 Кодексу передбачено, 
що у разі незгоди платника подат-
ків з висновками перевірки чи 
фактами  та даними, викладеними 
в акті документальної перевірки, 
він має право подати свої запере-
чення до податкової інспекції за 
основним місцем обліку протягом 
п’яти робочих днів з дня отриман-
ня акта. Такі заперечення розгля-
даються теж протягом п’яти робо-
чих днів, що настають за днем їх 
отримання. Платнику податків 
надсилається відповідь у порядку, 
визначеному Податковим кодек-
сом для надсилання податкових 
повідомлень-рішень. Платник по-
датку має право брати участь у 
розгляді заперечень, про що за-
значає письмово.

У такому разі податкова інспек-
ція зобов’язана повідомити плат-
ника податків про місце і час про-
ведення розгляду. Таке повідо-
млення надсилається платнику 
податків не пізніше наступного ро-
бочого дня з дня отримання від 
нього заперечень, але не пізніше, 
ніж за два робочих дні до дня їх 
розгляду. Участь начальника ін-
спекції (або уповноваженого ним 
представника) у розгляді запере-
чень платника податків до акта 
перевірки є обов’язковою. Такі за-
перечення є невід’ємною части-
ною акта перевірки.

 
Відділ організації роботи 

Тернопільської ОДПІ.

Гаряча лінія ●

Проїзний квиток — 
також документ
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громадаОб’єднана Видання Байковецької об’єднаної 
територіальної громади

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

№20

Панорама с. Байківці.

Анонс ● Спортивні новини ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

5 червня цього року на ста-
діоні у Великих Гаях відбу-
лися XXVI сільські спортивні 
ігри Тернопільського райо-
ну, які щорічно організовує 
Тернопільська районна рада 
фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос», яке 
32 роки очолює Іван Куль-
біцький. За підсумками ігор 
Байківці зайняли четверте 
місце, непогані результати 
продемонстрували фізкуль-
турники зі Шляхтинців, 
Стегниківців і Дубівців Бай-
ковецької об’єднаної тери-
торіальної громади. Підтри-
мати спортсменів приїхали 
перший заступник Байко-
вецького сільського голови 
Микола Дума, заступник 
Байковецького сільського 
голови Віктор Пулька, на-
чальник відділу культури, 
туризму, молоді та спорту 
Байковецької сільської ра-
ди Роман Сушко. 

У змаганнях із шахів і шашок, 
які відбулися цьогоріч у лютому, 
байківчани посіли другу сходин-
ку. В настільному тенісі честь 
Байковецької об’єднаної тери-
торіальної громади захищали Зі-
новій Могильський і Галина Ка-
ліщук із Дубівців, Володимир 
Мацюх зі Шляхтинців. У фіналь-
них баталіях із волейболу змага-
лися спортсмени з Байківців і 
Лозової. В міні-футболі команда 
Шляхтинців в перших двох мат-
чах групового етапу зіграла в 
нульову нічию з Великим Гли-
бочком і Великою Березовицею. 
У матчі з Білою шляхтинецькі 
футболісти в першому таймі по-
ступилися з рахунком 2:0. У дру-
гій половині гри Олег Агрес від-
квитав один м’яч, однак дві нічиї 
і поразка 2:1 не дозволили 
Шляхтинцям вийти з групи.

У змаганнях із легкої атлетики 
в забігу на 60 метрів серед ве-
теранів взяли участь байківча-
нин Руслан Касарда, Ярослав 

Скиблюк-старший зі Стегників-
ців, Микола Кітчак із Лозової по-
сів другу сходинку. Стометрівку 
бігали Павло Тлумацький з Бай-
ківців, Роман Зварун зі Стегни-
ківців, Богдан Сеник із Дубівців, 
Павло Бутрин зі Шляхтинців 
отримав друге місце. Витрива-
лість у забігу на кілометр про-
демонстрували Максим 
Касарда з Байківців, Андрій Ва-
кула зі Стегниківців, Назар За-
ровенний зі Шляхтинців здобув 
«бронзу». Стегниківські спортс-
мени у змаганнях із легкої атле-
тики вибороли третє загально-
командне місце. 

Хороші результати Байко-
вецька об’єднана територіальна 
громада показала в силових ви-
дах спорту. Ярослав Скиблюк-
молодший зі Стегниківців посів 
другу сходинку в гирьовому 
спорті у ваговій категорії до 
90 кілограмів, у Сергія Бобрика 
з Байківців — третє місце у ваго-
вій категорії понад 90 кілогра-

мів. Спортивну майстерність у 
цьому виді спорту продемон-
стрували Руслан Кузь зі Стегни-
ківців (до 80 кілограмів), байків-
чани Сергій Бербеничук (до 
70 кілограмів) і Михайло Ботюх 
(понад 90 кілограмів). В арм-
спорті боролися Руслан Кузь зі 
Стегниківців, Степан Василик зі 
Шляхтинців, Тарас Смаль, Во-
лодимир Ващук і Борис Кулик із 
Байківців, Назар Вівчар із Ду-
бівців, Богдан Якимець зі Шлях-
тинців здобув у ваговій катего-
рії понад 90 кілограмів «брон-
зу», третє місце у ваговій кате-
горії до 90 кілограмів у 
Ярослава Скиблюка-молодшого 
зі Стегниківців. 

У перетягуванні линви байко-
вецькі спортсмени, здолавши 
опонентів із Довжанки, Шлях-
тинців і Почапинців, зайняли 

третю сходинку. Четверте місце 
у змаганнях спортивних сімей 
виборола сім’я Михайла Олій-
ника з Лозової. 

— Четверте загальнокоманд-
не місце — непоганий резуль-
тат, — каже куратор спортивно-
го життя Байківців Руслан Ка-
сарда, — однак ми могли потра-
пити до трійки призерів. Торік 
Байковецька команда була дру-
гою. На жаль, нам не пощасти-
ло в змаганнях із волейболу і 
міні-футболу. Сільські спортивні 
ігри об’єднують. Щиро вдячний 
спортсменам, які захищали 
честь Байковецької об’єднаної 
територіальної громади, Байко-
вецькому сільському голові 
Анатолію Кулику за підтримку 
команди. Лише спільними зу-
силлями можна здобути пере-
могу.

Сила, швидкість, витривалість

Спортсмени Байковецької об’єднаної територіальної громади під час XXVI  
сільських спортивних ігор на стадіоні у Великих Гаях, 5 червня 2016 року.

“Гирьовики” Байковецької об’єднаної територіальної  
громади (зліва направо): Ярослав Скиблюк зі Стегниківців, 

Михайло Ботюх і Павло Бербеничук із Байківців, Руслан Кузь  
зі Стегниківців і Сергій Бобрик із Байківців.

Подружжя Михайла і Оксани Олійників із 8-річною донечкою 
Тетянкою з Лозови — учасники змагань спортивних сімей. 

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

З 10 червня по 10 липня, на 
час проведення чемпіонату Єв-
ропи з футболу, у клубі села Кур-
ники Байковецької об’єднаної 
територіальної громади працю-
ватиме фан-зона. Протягом міся-
ця кожен охочий зможе перегля-
нути на великому екрані 51 матч 
Євро-2016 за участю 24 євро-
пейських збірних. На груповому 
етапі збірна України 12 червня зі-
грає з Німеччиною (початок мат-
чу о 22:00), 16 червня — з Північ-
ною Ірландією о 19:00, 21 червня 
— з командою Польщі о 19:00. 

— Футбол об’єднує, перемоги 
вселяють віру і впевненість, — 
каже ініціатор відкриття фан-зони 
в Курниках, депутат Байковець-
кої сільської ради Василь 
Саланський. — Запрошуємо 
вболівальників насолодитися 
футбольним святом і підтримати 
улюблену команду.

У Курниках 
буде  

фан-зона

Пити воду з джерела в Гаях 
Гречинських Байковецької 
об’єднаної територіальної громади 
вже рекомендують. Нагадаємо, в 
№5 «Об’єднаної громади» ми по-
відомляли, що за санітарно-
хімічними та бактерологічними по-
казниками вода в цьому джерелі 
була непридатна для пиття. Фахівці 
Держсанепідслужби у Тернопіль-
ській області черговий раз прове-
ли обстеження природніх джерел у 
Смиківцях, Острові, Ступках, Тов-
столузі і Гаях Гречинських Терно-
пільського району. За результата-
ми лабораторних досліджень, 
якість питної води із природніх 
джерел сіл Смиківці, Острів, Ступ-
ки, Гаї Гречинські Тернопільського 
району за санітарно-хімічними та 
бактеріологічними показниками 
відповідає гігієнічним вимогам до 
води питної, призначеної для спо-
живання людиною. 

За матеріалами Державної 
санітарно-епідеміологічної 

служби в Тернопільській 
області.

Проблеми і рішення ●

Воду в Гаях 
Гречинських 
можна пити
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Людина і її справа ●

(Махатма Ганді, індійський державний діяч)

“Знайди мету, ресурси знайдуться”

Дозвілля ●

Ярослав 
БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

На підвіконни-
ках — вазони з 
квітами, на 
стелажах — 
конверти, по-
штові листів-
ки, промисло-
ві і продоволь-
чі товари, які 
купують міс-
цеві жителі.

Поштовики на-
дають послуги 
мешканцям села  
Байківці. Оксана 
Іванців — молодий 
начальник Байко-
вецького відділен-
ня поштового 
зв’язку, на посаді 
працює півтора 
року. Здобула фах 
техніка поштового 
зв’язку. Деякий 
час працювала 
бухгалтером у ТОВ 
“Вікторія”. Переко-
нана, що свою ро-
боту треба не ли-
ше знати фахово, 
але й любити, бу-
ти відповідальним 
перед собою і 
тими, для кого працюєш.

— У нашому колективі дві лис-
тоноші — Наталія Канюка і Гали-
на Пулька, які обслуговують жи-
телів Байківців — масиви Руса-
нівка, Гаї Ходорівські, Гаї Чума-
кові — загалом понад 2,2 тисячі 
населення, з яких 750 пенсіоне-
рів, — каже Оксана Романівна. — 
Працівники поштового відділення 
виконують свої функціональні 
обов’язки старанно, з великою 
відповідальністю, розносять дру-
ковані періодичні видання, пен-
сії, грошові допомоги, поштові 
перекази, бандеролі, листи, ві-
тальні телеграми і листівки. Про-
водимо передплату на періодичні 
видання. У Байківцях люблять чи-
тати, не зважаючи на дорожнечу 
друкованої продукції. Серед га-
зет і журналів, які передплачують 

у селах Байковецької об’єднаної 
територіальної громади, найбіль-
шою популярність користується 
газета “Подільське слово”. З ча-
су, коли тижневик почав друкува-
ти видання Байковецької сіль-
ської ради “Об’єднана громада”, 
кількість передплатників зросла 
в рази.

Півтора роки тому колектив 
байковецьких поштовиків попо-
внила листоноша Наталія Канюка. 
Працювати їй допомагає двоко-
лісний друг — службовий велоси-
пед, адже не раз доводиться за 
день долати 15 і більше кіломе-
трів. Наталія Володимирівна зви-
кла до нелегкої селянської праці. 
Жінці допомагають син Віктор, 
дочка Ліля, зять Василь. Разом із 
чоловіком Луїджі збудували ошат-
ний будинок.

Новини  
в кожну оселю

Листоноша с. Байківці Наталія Канюка.

Начальник Байковецького відділення 
поштового зв’язку Оксана Іванців.

Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

1 червня цього року, 
в Міжнародний день 
захисту дітей, на ба-
зі НВК “Лозівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів-
ДНЗ” відкрили при-
шкільний табір оздо-
ровлення та відпо-
чинку “Дзвіночок”, в 
якому перебувають 
34 учні 2-8 класів 
Байковецької, Шлях-
тинецької, Дубо-
вецької, Стегників-
ської та Лозівської 
шкіл. 

Відповідно до вікових 
категорій, школярів поді-
лено на два загони, яким 
придумано назви, гасла і 
табірний девіз. Для орга-
нізації відпочинку та ви-
ховної роботи створено дві ігрові 
кімнати, функціонують бібліотека, 
кабінет інформатики, актова зала, 
спортзал із відповідним інвента-
рем та обладнанням, спортивний 
та ігровий майданчики під відкри-
тим небом, їдальня з повноцінним 
дворазовим харчуванням.

Табір розпочав свою роботу 
урочистою лінійкою, підняттям 
Державного прапора, ранковою 
зарядкою, музичними виступами, 
ознайомленням із правилами 
безпеки, сніданком. За інформа-
цією керівника центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Байковецької сільської ради Окса-
ни Яріш, на обліку центру пере-
буває 72 дитини з неповних сі-
мей, 51 дитина з сімей учасників 
антитерористичної операції, 
24 дитини з особливими потре-
бами, 173 дитини з багатодітних 
сімей та 89 — із малозабезпече-
них сімей. Діти із сімей пільгових 
категорій мають можливість оздо-
ровитися у закладах відпочинку 
не лише України, а й за кордо-
ном. У перший день літа шестеро 
юних мешканців Байковецької 
об’єднаної територіальної грома-

ди разом із ровесниками з Лю-
буського воєводства, міста Зеле-
на Гура Республіки Польща та ді-
тьми учасників АТО з Тернопіль-
щини взяли участь у флешмобі 
“Діти світу проти війни” в місті 
Тернополі. Учасники патріотично-
го заходу танцювали на набереж-
ній тернопільського ставу, запус-
кали в небо синьо-жовті повітряні 
кульки і голубів — символів миру. 

Педагогічний колектив Лозів-
ської школи докладає багато зу-
силь для максимального охоплен-
ня учнів активними формами від-
починку. Фахівці із соціальної ро-
боти пропонують школярам різно-
манітні майстер-класи, відеолек-
торії, бесіди, дискусії з цікавих 
тем. Працівники Тернопільського 
міськрайонного центру зайнятості 
провели для дітей профорієнта-
ційний квест “PROFILAND”, поєд-
навши рухливі та інтелектуальні 
ігри, тестування, вправи, ознайо-
мивши зі світом професій. Дітлахи 
залюбки грали в пізнавальні ігри 
“М’яч+професія”, “Показуха”, з 
допомогою акторської гри демон-
стрували обізнаність у широкому 
спектрі спеціальностей, виконали 
профорієнтаційні вправи, прояви-

ли кмітливість, розгадуючи про-
фесійний кросворд. Найменші 
школярі відгадували загадки, 
складали прислів’я про працю, ви-
значали професії за допомогою 
знарядь праці. Кожен з учасників 
інтерактивного заходу не лише 
спробував себе в ролі професіо-
нала певної галузі, а й усвідомив 
важливість правильного вибору 
майбутньої професійної діяльнос-
ті. Перший табірний день закін-
чився конкурсом малюнків на ас-
фальті на тему “Щасливе дитин-
ство”.

Наступного дня шкільна медсе-
стра Ірина Пастернак ознайомила 
дітей з правилами здорового спо-
собу життя, навчила правильно 
складати раціон харчування. Під 
час футбольного турніру і “Весе-
лих стартів” учасники табору зма-
галися у силі і спритності. Школярі 
відвідали Тернопільський гідро-
парк “Топільче”, здійснили ман-
дрівку Тернопільським ставом на 
катері. 6 червня, в День журналіс-
та, діти освоювали ази журналіст-
ської майстерності, розвивали ко-
мунікативні здібності. Четвертий 
табірний день завершився конкур-
сом на кращу газету загону.

Час відпочинку  
і оздоровлення — літо

Під час відкриття пришкільного табору в с. Лозова (зліва направо): начальник служби у 
справах дітей Байковецької сільської ради Надія Сачик, начальник відділу соціальної роботи 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Байковецької сільської ради Надія 
Прийдун, директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Байковецької сільської 

ради Оксана Яріш, начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Байковецької 
сільської ради Роман Сушко, вчитель математики Лозівської школи Олена Бучок.

Працівники Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели 
для учасників пришкільного табору профорієнтаційний квест. 

Школярі загальноосвітніх шкіл Байковецької об’єднаної територіальної 
 громади подорожують Тернопільським озером.



9 “Роби сьогодні те, що інші не хочуть,  
завтра будеш жити так, як інші не можуть”

На шкільній орбіті ●

Продовження.
Початок у №23.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Ірина СТАШКІВ, педагог-

організатор Шляхтинецької 
ЗОШ І-ІІ ст. ім. Олександра 

Барвінського.

Шляхтинці
Коли травнево мріє бузок і пах-

не цвіт, у школах відзначають щире 
і трепетне свято Останнього дзво-
ника. Його з нетерпінням очікують 
учні, в яких три місяці безтурбо-
тних канікул; батьки, які зможуть 
відпочити з дітьми; вчителі, в яких 
попереду відпустка. Найбільше йо-
го очікують випускники, для яких 
звук останнього дзвінка водночас 
радісний і сумний. Радість від того, 
що стали дорослими, розумними, 
готовими до звершення власних 
планів і задумів; сум, адже дово-
диться прощатися з дитинством, 
безтурботним життям, школою, 
друзями. Дитинство ніколи до них 
не повернеться, розтане піснею 
останнього дзвінка, який покличе 
їх у незвідану дорогу майбутнього. 
Останній дзвоник утілює спогади, 
мрії і сподівання. Для випускників 
школа — рідний дім, адже вони тут 
виросли. Життя кожної людини — 
окрема історія. Та всім неодмінно 
світитиме далеким вогником, стис-
каючи серце спогадом дитинства, 
рідна школа.

Свято останнього дзвоника у 
Шляхтинецькій загальноосвітній 
школі І-ІІ ступенів імені Олександра 
Барвінського розпочалося хвили-
ною мовчання і вшанування пам’яті 
героїв, яким ми завдячуємо мир-
ним небом і спокійними буднями. 
Із закінченням школи випускників 
привітали отець Мирон Сачик, ви-
конуючий обов’язки старости 
с. Шляхтинці Дмитро Федорчук, 
перша вчителька Алла Балабан, 
класні керівники Оксана Крашів-
ська і Світлана Середня, побажали 
щасливої дороги в доросле життя. 
Директор Шляхтинецької школи 
Катерина Левчук підвела підсумки 
навчального року, відзначила шко-
лярів, які досягли вагомих успіхів у 
навчанні. Похвальні листи отрима-
ли другокласники Сергій Бербец, 
Марта Лісова, Анастасія Цьвігун, 
третьокласники Назар Каплун, 
Юлія Франчишин, четвертокласни-
ця Інна Чоловічок, п’ятикласниці 
Василина Сачик, Христина Скорик, 
шестикласники Христина Гуцалюк, 
Мар’яна Мисенко, восьмикласниці 
Христина Лесюк та Ірина Скорик.

Грамотами за І місце у ІІ етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпі-
ади з хімії, за І місце у ІІ етапі ХVІ 
Міжнародного конкурсу з україн-
ської мови імені Петра Яцика, 
участь у районному конкурсі чит-

ців поезії “Тарасовими шляхами” 
нагороджено ученицю 8-го класу 
Ірину Скорик. Христина Лесюк 
отримала грамоту за ІІІ місце в 
районному фестивалі-конкурсі 
патріотичної пісні, прози і поезії, 
творів образотворчого мистецтва 
“Свята Покрова”, присвяченого 
Дню захисника України і Дню гід-
ності та свободи. Віталій Лагіш 
— за зайняте ІІ місце у ІІ етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпі-
ади з правознавства.

У ХХ Спортивних іграх школярів 
Тернопільського району футбольна 
команда Шляхтинецької школи у 
складі Віталія Лагіша, Василя Куж-
ди, Марії Заровенної, Максима 
Маличка, Андрія Сачика, Олексан-
дра Правдивця, Тетяни Хортик, 
Дмитра Кавінського, Віктора 
Горака, Вадима Гоцка, Віти Бер-

бец зайняли І місце. 
Віталій Лагіш, Василь 
Кужда, Марія Заро-
венна, Максим Мали-
чок, Андрій Сачик і Те-
тяна Хортик стали 
кращими у змаганнях 
із волейболу.

Відділ освіти Тер-
нопільської районної 
державної адміні-
страції нагородив ан-
самбль дівчат Шлях-
тинецької ЗОШ І-ІІ 
ст. імені Олександра 
Барвінського (музич-
ний керівник Степан 
Матковський) за І 
місце в районному 
фестивалі-конкурсі 
духовної пісні “Мо-
литва за Україну”, 
присвяченому 25-ій 
річниці незалежності 
України. Грамотами 
відзначено учасників 
Міжнародного кон-
курсу з інформатики 
“Бебрас-2015” — Віту 
Бербец, Христину Гу-
цалюк, Тетяну Гриців, 
Ілону Кулініч, 
Мар’яну Мисенко. 

Секретар Байковецької сільської 
ради об’єднаної територіальної 
громади Юлія Турчманович вру-
чила переможцям олімпіад і кон-
курсів Віталію Лагішу, Ірині і 
Христині Скорикам грошову пре-
мію.

Шкільний ансамбль під керівни-
цтвом Степана Матковського вико-
нав музичні композиції. Випускники 
Шляхтинецької школи Соломія Де-

ревенська, Марія Заровенна, Віта-
лій Лагіш, Василь Кужда висловили 
щиру вдячність батькам і педаго-
гам, закружляли з ними під мело-
дію прощального вальсу і подару-
вали квіти. Останній дзвінок пролу-
нав у виконанні дев’ятикласника 
Василя Кужди й учениці 1-го класу 
Софійки Дептак.

Стегниківці
Стегниківську загальноосвітню 

школу І-ІІ ступенів цьогоріч закінчи-
ли Василь Василина, Павло Чика-
ло, Надія Висоцька, Іванна Воркун, 
Марія Душенька, Мирослав Калі-
щук, Віталій Кубах, Михайло Кузне-
цов і Оксана Уніят. Директор Стег-
никівської школи Богдана Чикало 
за відмінні успіхи в навчанні вручи-
ла похвальні листи 11 учням, гра-
моти школярам, які беруть активну 
участь у шкільному житті. За високі 
показники в роботі з обдарованою 
молоддю грамотами дирекції шко-
ли відзначено заступника директо-
ра Стегниківської школи Наталію 
Загнибіду, вчителів Оксану Заяць, 
Наталію Клачко, Руслана Луцюка 
та Ірину Волчок. 

Відділ освіти Тернопільської 
райдержадміністрації нагородив 
педагогічний колектив Стегни-
ківської школи грамотою за І 
місце в районному конкурсі-
огляді веб-сайтів навчальних за-
кладів, за перемогу в районному 
конкурсі-огляді блогів педагогіч-
них працівників — Наталію За-
гнибіду (номінація “Пізнавальний 
блог”), Михайла Невідомського 
(номінація “Інноваційний блог”), 
Оксану Заяць у номінації “Оригі-
нальний блог”. 14 учителів Стег-
никівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
отримали сертифікати за підви-
щення компетентності в галузі 
інформаційно-професійних тех-
нологій. Незважаючи на те, що в 
Стегниківській школі немає 
спортзалу, в цьому навчальному 
році стегниківські школярі здо-
були призові місця у змаганнях 
із шашок, настільного тенісу, 
міні-футболу. Мирослав Каліщук 
виборов І місце у стрибках у до-
вжину на обласних змаганнях, 
призові місця отримали Юрій 
Павлюк у змаганнях зі штовхан-
ня ядра і Роксолана Руда у зма-
ганнях із бігу.

Успіхів і здійснення заповітних 
мрій випускникам побажали вико-
нуючий обов’язки старости села 
Стегниківці Олег Олійник, перша 
вчителька Тетяна Ховрат, класний 
керівник Василь Бутрин, учасник 
АТО Володимир Свито. Директор 
комунального підприємства “Бай-
ковецьке” Анатолій Жейнов вру-
чив грошові премії (розміром по 
тисячі гривень) переможцям ра-
йонного етапу олімпіади з хімії — 
7-класниці Катерині Чорній і 
9-класнику Павлу Чикалу. 

Шлях здолає той, хто йде
Фініш навчального року в школах Байковецької об’єднаної територіальної громади

Випускники Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. ім. Олександра Барвінського  
з директором школи Катериною Левчук, педагогами і батьками.

На урочистій лінійці з нагоди свята Останнього дзвоника — випускники Стегниківської ЗОШ І-ІІ ст.

Випуск-2016 ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 
Фото автора.

Для одинадцятикласників 
НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-
ДНЗ” настало довгоочікуване 
і хвилююче свято — випус-
кний бал. Позаду шкільні 
парти, зошити та книжки, по-
переду — доросле життя. 
День прощання зі шкільним 
життям, з однокласниками, 
вчителями запам’ятається 
назавжди.

На щасливу дорогу в доросле 
життя юнаків та дівчат благосло-
вив парох церкви святих Петра і 
Павла у селі Лозова отець Михай-
ло Павка. Після Святої Літургії ви-
пускники вирушили в будинок 
культури, де відбулися урочистості 
з нагоди випускного. Хвилююча 
мить — з вишитими рушниками у 
самостійне життя випускників про-
вели батьки. 

Ведучі свята — Юля Климів і Ми-
хайло Рудий — запросили до ві-
тального слова директора НВК 
“Лозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ” 
Ганну Йосипівну Чаповську, яка 
вручила атестати зрілості випус-

кникам і побажала успішно здати 
зовнішнє незалежне оцінювання, 
бути добрими і щасливими людь-
ми. Із закінченням школи одинад-
цятикласників привітали виконую-
чий обов’язки старости сіл Лозова 
і Курники Володимир Гуль, класний 
керівник Галина Логін. “Ви сьогодні 
не лише випускники, не тільки най-
кращі, ви для нас особливі, адже 
без вас не було б цього свята. Ба-
жаю вам здоров’я — найбільшого 
багатства на землі, берегти те, що 
заклали у вас батьки, берегти, те 
чого навчили вас учителі. Щастя 
вам на новій вашій стежині”, — ска-
зала, вітаючи випускників, дирек-
тор СТОВ “Дружба” Наталя Янке-
вич. Від імені батьків під час уро-
чистостей виступила мати Анаста-
сії Копінської — Віра Романівна. 

У батьків на очах бриніли сльози 
радості. Здається, ще вчора вони 
привели своїх малюків до школи, а 
сьогодні вони — випускники. За-
пальним танцем “Черевички” роз-
веселили першокласники, учні 6 
класу виконали “Вальс”. Випускни-
кам пісню “Прощай, школо” пода-
рував дует у складі Уляни Ковалик 
та Аліни Кубрак. До сліз зворушили 
пісні “Любима школа”, “Не треба, 

мамо” у виконанні випускниці Анас-
тасії Копінської. Слово надали оди-
надцятикласникам, які подякували 
вчителям за знання, батькам — за 

любов і підтримку. Випускники з 
батьками закружляли в прощаль-
ному шкільному вальсі. Концертну 
програму підготували вчитель му-

зики Світлана Ягнійчук, художній 
керівник Марія Процик і педагог-
організатор Лозівської школи  
Людмила Климів.

Життю назустріч

Випускники Лозівської школи з класним керівником 
 Галиною Логін і першою вчителькою Ольгою Гоцко. 
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“Змінюйте світ на краще, піклуйтеся  
про нього, тому що ви в ньому живете”

Цивільний захист ●

Ольга ПЕРКАТА, педагог-
організатор Байковецької 

ЗОШ І-ІІ ст.

Щоб навчити дітей, як не роз-
губитися у випадку виникнення 
надзвичайних ситуацій, діяти зі-
брано та рішуче, у Байковецькій 
ЗОШ І-ІІ ступенів відбувся День 
цивільного захисту, який прой-
шов під гаслом “Допомогти! Вря-
тувати! Запобігти! Бути обізна-
ним!”. Учні та педагогічний колек-
тив школи вдосконалили теоре-
тичні знання і практичні навички 
злагодженості дій в екстремаль-
них ситуаціях, вчилися захищати 
своє здоров’я та життя.

В цікавій та змістовній формі 
класні керівники розповіли дітям 
про необхідність дотримання 
правил пожежної безпеки в по-
буті, під час подорожі до лісу, 
про небезпеку, яку несуть у собі 

вибухові предмети, про правила 
поведінки на водоймах та під час 
терористичних актів, освоїли 
план дій під час радіаційної не-
безпеки. Завершальним етапом 
була евакуація школи — учні і 
вчителі продемонстрували обі-
знаність і підготовку з цивільного 
захисту населення на випадок 
надзвичайних ситуацій.

25 травня працівники Терно-
пільського районного відділу та 
3-ої Державної пожежно-
рятувальної частини управління 
ДСНС України в Тернопільській 
області провели інформаційно-
просвітницьку лінійку, продемон-
струвавши учням вибухові пред-
мети, яких не слід торкатися, 
показали роботу пожежної ма-
шини. На завершення Дня ци-
вільного захисту кожен учень міг 
відчути себе справжнім рятуваль-
никам, погасивши полум’я. 

Обізнаний — отже, 
захищений

Тернопільські рятувальники навчали 
байковецьких школярів основ цивільного захисту.

5 червня цього року в бу-
динку культури села Байків-
ці відбувся концерт із наго-
ди Міжнародного дня за-
хисту дітей.

 Гості заходу насолодилися 
музичними шедеврами у вико-
нанні учнів та викладачів Велико-
бірківської музичної школи. Ви-
конавці продемонстрували висо-
кий професійний рівень, сценічну 

майстерність, за що отримали 
щирі оплески від шанувальників 
музичного мистецтва. 

— У концерті взяли участь та-
лановиті діти, найкращі учнівські 
колективи, які продемонстрували 
прекрасне володіння музичними 
інструментами, вокальними да-
ними і подарували присутнім не-
забутню естетичну насолоду, — 
зазначає начальник відділу куль-
тури, туризму, молоді та спорту 

Байковецької сільської ради Ро-
ман Сушко. — За це їм щиро 
вдячні. Запрошуємо виконавців з 
інших громад, адже така співпра-
ця сприяє обміну досвідом і ду-
ховному збагаченню. Плануємо 
26 червня в Лозівському будинку 
культури з нагоди Дня Конститу-
ції України провести спільний 
концерт творчих колективів Бай-
ковецької об’єднаної територі-
альної громади.

Мистецтво ●

Різнобарв’я музичної 
майстерності

На сцені будинку культури с. Байківці — зразковий дитячий хор “Цимборики” 
 Великобірківської музичної школи і Тернопільського РБК (керівник — Тетяна Жмуд).

Наші діти ●

Байківчани Матвій Ботюх і Настя Чикало.
Фото Андрія ОМЕЛЬНИЦЬКОГО.

Любов КРАВЧУК,  
учитель початкових класів 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 

17 травня в Байковецькій ЗОШ 
І-ІІ ступенів відбулося свято “Ми 
— діти України”. Захід організу-
вали автор цих рядків та вчитель 
музики Анатолій Романович 
Шельвах. Ведучими свята були 

учні 7 класу Мар’яна Данилець, 
Марія Гуменна, Роман Савка та 
Мар’ян Конотопський.

Діти декламували вірші про 
Україну, рідний край, українську 
мову, про соняшник під вікном, 
мальви та чорнобривці край до-
ріг. Роман Горак та Дмитро Гар-
буз заспівали пісню про веселку, 
Назар Гарбуз, Микола Куліш та 

Денис Букартик подарували чу-
дову композицію “Рідний край”. 
Аліна Касарда зачарувала при-
сутніх піснею “Рушничок”. Учні 
продемонстрували, як уміє весе-
литися український народ.  
Глядачі на мить опинилися на 
Сорочинському ярмарку. Вихов-
ний захід закінчився піснею 
“Україна — це ти”.

Ми — українці ●

Моє ім’я – Україна

Організатори та учасники патріотичного виховного заходу в Байковецькій 
ЗОШ І-ІІ ст. із директором школи Ольгою Пулькою (справа).

Офіційний сайт Байковецької 
об’єднаної територіальної громади:  

http://bsr1653.gov.ua

Уже два роки піднімається пи-
тання про необхідність передачі 
повноважень об’єднаним територі-
альним громадам з управління зем-
лями за межами населених пунктів, 
адже без цього неможливо повно-
цінно проводити реформу децен-
тралізації. 

Про це повідомив перший за-
ступник Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства Украї-
ни В’ячеслав Негода під час круг-
лого столу за участі представників 
центральних органів виконавчої 
влади, асоціації міст України, асоці-
ації районних та обласних рад, екс-
пертів, апарату ВРУ щодо обгово-
рення пропозицій та зауважень до 
проекту Закону №4355 “Про вне-
сення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення по-
вноважень органів місцевого само-
врядування з управління земельни-
ми ресурсами та посилення дер-
жавного контролю за використан-
ням і охороною земель”, який готу-
ється до другого читання.

“Об’єднані територіальні грома-
ди чекають на це рішення. Управ-
ління землями за межами населе-
них пунктів має бути одним з най-
більших стимулів до об’єднання і 
важливим ресурсом для інвестицій 
та розвитку громад. Отримати такі 
повноваження мають лише спро-
можні територіальні громади та ор-
гани самоврядування, які зможуть 
кваліфіковано забезпечити реаліза-
цію покладених на них функцій”, — 
зауважив В’ячеслав Негода. 

На його переконання, розгляд 

зазначеного законопроекту дуже 
важливий, адже органам місцевого 
самоврядування та об’єднаним те-
риторіальним громадам надається 
можливість розпоряджатися зем-
лею, яка знаходиться в межах 
об’єднаних територіальних громад, 
а не тільки населених пунктів: “Та-
кож важливо визначитися, в який 
саме спосіб ця земля буде переда-
ватися”. В’ячеслав Негода підсуму-
вав, що треба мати єдину позицію 
Міністерства, асоціацій, експертів 
та депутатів в контексті концепції 
реформи місцевого самоврядуван-
ня, аби ухвалити проект Закону в 
цілому.  

За матеріалами Мінрегіону 
України підготувала 

Ірина ВІВЧАР.

Стратегії ●

Децентралізація без передачі  
об’єднаним територіальним громадам 

повноважень з управління землями за межами 
населених пунктів безперспективна

Байковецька сільська рада повторно проводить громадське 
обговорення містобудівної документації “Детальний план території 
житлової забудови на вул. Трудова в селі Байківці Тернопільського 
району Тернопільської області” (земельні ділянки Зінько М. В.)

Громадське слухання відбудеться 11 липня 2016 року о 15 год.  
у приміщенні Байковецької сільської ради за адресою: Терно-
пільська обл., Тернопільський р-н., с. Байківці, вул. Січових 
Стрільців, 43.

Байковецький сільський голова А. Р. КУЛИК.

Оголошення ●

Щиро вітаємо з днем народження повара 
Байковецького дошкільного навчального за-
кладу Ольгу Іванівну ПАРАЩУК, сторожа 
Василя Богдановича БОРСУКА.

Хай світять Вам життєві зорі,

Хай обминає Вас журба,

Бажаємо від всього серця

Любові, щастя і добра.
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Знай наших! ●

1 червня — Міжнародний день захисту дітей  ●

Марія ГЕРАСИМІВ,  
завідувач сектору з питань 

опіки, піклування та соціально-
правового захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 

служби у справах дітей 
Тернопільської РДА.

1 червня — Міжнародний 
день захисту дітей. Вперше 
Міжнародний день захисту 
дітей було проголошено у 
листопаді 1949 року рішен-
ням сесії Міжнародної де-
мократичної федерації жі-
нок. Перший Міжнародний 
день захисту дітей було від-
значено у 1950 році. Цей 
день не тільки веселе свято 
для дітвори, але й нагаду-
вання суспільству про необ-
хідність дотримання прав ді-
тей як головної умови для 
формування гармонійної 
особистості. Адже дитин-
ство — найважливіший пері-
од у житті кожної людини. 
Саме в цей час вона форму-
ється фізично, психічно, ін-
телектуально, набуває необ-
хідних знань, умінь і нави-
чок. У переважній більшості 
випадків якість дитячих ро-
ків визначає якість подаль-
шого життя людини. 

Останнім часом в Україні акти-
візувалась діяльність централь-
них і місцевих органів влади що-
до поліпшення становища дітей, 
посилення їх соціального та пра-
вового захисту, запобігання не-
гативним проявам у дитячому 
середовищі, попередження і ви-
явлення дитячої бездоглядності 
та безпритульності. Вирішенням 
питань соціально-правового за-
хисту дітей, профілактики право-
порушень серед неповнолітніх у 
Тернопільській райдержадміні-
страції займається служба у 
справах дітей. 

Особливого захисту потребує 
найуразливіша частина дитячого 
населення — діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклу-
вання. Для цього, відповідно до 
чинного законодавства, в складі 
служби у справах дітей створено 
окремий підрозділ, який забезпе-
чує захист прав та законних ін-
тересів дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклуван-
ня. Основними напрямками робо-
ти сектору з питань опіки, піклу-
вання та соціально-правового за-
хисту дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклуван-
ня, є створення умов для реаліза-
ції права кожної дитини на вихо-
вання в сім’ї, забезпечення пріо-
ритетних форм влаштування 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, захист 
майнових, житлових та інших прав 
таких дітей. 

Постійно оновлюються банки 
даних дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклуван-
ня. На первинному обліку в служ-
бі перебувають  53 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, зокрема 15 дітей-
сиріт та 38 дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Статус дитини-сироти та дити-
ни, позбавленої батьківського пі-
клування, надає дітям право на 
особистий захист, повне держав-
не забезпечення і отримання пе-
редбачених законодавством пільг. 
Відповідний статус цих дітей під-

тверджується комплектом доку-
ментів, що засвідчують обстави-
ни, через які дитина втратила 
батьківське піклування. У службі 
немає жодної дитини з невизна-
ченим юридичним статусом. 

Право дитини на сім’ю закрі-
плено на законодавчому рівні. 
Тільки виховання в сім’ї відпові-
дає найкращим інтересам дити-
ни, тому  при розгляді питання 
про влаштування дітей, які втра-
тили батьківське піклування, 
служба у справах дітей дотриму-
ється вимог Закону України “Про 
забезпечення організаційно-
правових умов соціального за-
хисту дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклуван-
ня” щодо першочергового вла-
штування дітей у сім’ї громадян.  

Упродовж 2016 року двоє ді-
тей, позбавлених батьківського 
піклування, влаштовано під опіку. 
Всього під опікою та піклуванням  
в районі перебувають 38 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених  бать-
ківського піклування. Відповідно 
до Закону України “Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми”, допо-
мога на дітей, які виховуються під 
опікою та піклуванням, збільшена 
до двох прожиткових мінімумів, 
що є для опікунів та піклувальни-
ків суттєвою матеріальною під-
тримкою з боку держави. 

Важливою формою сімейного 
влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених  батьківського пі-
клування, є створення прийом-
них сімей та дитячих будинків 
сімейного типу. На даний час на 
території району функціонує  7 
прийомних сімей, в які на вихо-
вання та спільне проживання пе-
редано 9 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених  батьківського пі-
клування, та 1 дитячий будинок 
сімейного типу, в якому  забез-
печується сімейне виховання 5 
дітей, позбавлених  батьківсько-
го піклування. Прийомні сім’ї 
функціонують на власній житло-
вій площі. Для функціонування 
дитячого будинку сімейного типу 
облаштовано будинок загальною 
площею 239 кв. м, виділено зе-
мельну ділянку площею 0,40 га, 
надано у безоплатне тимчасове 
користування транспортний за-
сіб ГАЗ-22171-5404.

Для утримання прийомних ді-
тей та дітей-вихованців прийомні 
батьки та батьки-вихователі отри-
мують державну соціальну допо-
могу в розмірі двох прожиткових 
мінімумів на кожну дитину та гро-
шове забезпечення прийомним 
батькам та батькам-вихователям 
у розмірі 35% відрахувань від за-
гальних виплат на дітей. Прийом-
ні батьки та батьки-вихователі за 
плату забезпечують належні умо-
ви для  зростання дітей в сімей-
ному оточенні. За звітний період 
прийомні сім’ї  та дитячий буди-
нок сімейного типу отримали фі-
нансування в повному обсязі. 

Служба у справах дітей  
контролює умови утримання та 
виховання дітей у прийомних 
сім’ях та у дитячому будинку сі-
мейного типу. Соціальні виплати 
на дітей, які перебувають під 
опікою та піклуванням у прийом-
них сім’ях та дитячому будинку 
сімейного типу, витрачаються на 
забезпечення потреб дітей до-
рослими, які є законними пред-
ставниками їх інтересів. 

Пріоритетною формою вла-
штування дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених  батьківського піклу-

вання, є усиновлення, яке прова-
диться в найвищих інтересах ди-
тини для забезпечення стабільних 
та гармонійних умов її життя. На 
підставі рішень судів 11 усинов-
лювачів прийняли у свої сім’ї 12 
дітей на правах сина чи дочки, за 
умовами проживання і виховання 
яких здійснює нагляд служба у 
справах дітей до повноліття. У ре-
зультаті перевірок порушень прав 
дітей не виявлено. 

Разом із пріоритетними фор-
мами сімейного виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, мають місце 
влаштування дітей в інтернатні 
заклади. В інтернатних закладах 
області перебуває 2 дітей, по-
збавлених батьківського піклуван-
ня. Вони є дітьми-інвалідами і 
потребують влаштування у спеці-
альні заклади (Петриківський і 
Мельнице-Подільський будинки-
інтернати). Служба у справах ді-
тей вживає заходів щодо реаліза-
ції права цих дітей на сімейне 
виховання. 

Працівники служби ведуть ре-
єстр нерухомого майна дітей-
сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування. 18 дітей із 
загального списку дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на 
обліку в службі, володіють жит-
лом і майном на правах власнос-
ті. Над майном цих дітей встанов-
лено опіку. 34 дітей із загального 
списку мають закріплену житлову 
площу на праві користування. 

На виконання вимог постанов 
Кабінету Міністрів України від 24 
вересня 2008 року №866 та від 
20 квітня 2011 року №423 “Питан-
ня діяльності органів опіки та пі-
клування, пов’язаної із захистом 
прав дитини”, відсутності у дітей-
сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, житла сіль-
ські (селищні) ради за походжен-
ням таких дітей вирішують питан-
ня  взяття їх на облік для отри-
мання соціального житла. 

Вирішено питання квартирного 
обліку дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклуван-
ня, виконкомами Білецької, Пе-
триківської, Малоходачківської, 
Домаморицької, Настасівської, 
Лозівської, Великолуцької, Буц-
нівської, Плотицької, Миролюбів-
ської, Товстолузької, Чернелево-
Руської, Почапинської, Острів-
ської, Довжанківської сільських 
рад.

Відповідно до Закону України 
“Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального за-
хисту дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклуван-
ня”, діти-сироти та діти, позбав-
лені  батьківського піклування, 
мають право на безоплатне що-
річне оздоровлення. Впродовж 
попереднього оздоровчого періо-
ду забезпечено оздоровлення ді-
тей в Українському дитячому цен-
трі “Молода гвардія”, в оздоров-
чому таборі “Ромашка” с. Нирків 
Заліщицького району,  в оздоров-
чому таборі “Збруч” смт. Скала-
Подільська Борщівського району, 
в оздоровчому таборі “Лісовий” с. 
Скоморохи Бучацького району, в 
оздоровчому таборі “Лісова піс-
ня” Борщівського району. Акту-
альним залишається питання за-
безпечення щорічного оздоров-
лення відповідних вікових катего-
рій дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, у 
2016 році. 

“Серце віддаю дітям”
(Василь Сухомлинський)

Електронна звітність подаєть-
ся платниками податків за допо-
могою відкритих електронних 
ключів. Отримати посилені сер-
тифікати відкритих ключів поса-
дових осіб підприємства, що  
мають право підпису, можна в 
будь-якому акредитованому цен-
трі сертифікації ключів. Зокрема, 
у центрі обслуговування платни-
ків Тернопільської ОДПІ.

Платник податків фізична осо-

ба — суб’єкт підприємницької ді-
яльності може обмежитись од-
ним ключем ЕЦП. Крім того, 
платник податків отримує за міс-
цем реєстрації або на офіційно-
му веб-сайті ДФС України: текст 
примірного договору про визна-
ння електронних документів; без-
коштовне програмне забезпе-
чення формування та подання 
податкових документів в елек-
тронному вигляді.

Інформація на офіційному веб-
порталі ДФС України (www.sfs.
gov.ua) знаходиться у рубриці 
Головна/Електронна звітність/
Платникам податків про електро-
нну звітність. Детальніше про-
консультуватись можна у ЦОПі за 
адресою: вул. Білецька, 1 та за 
телефоном: 43-46-10.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Податкові новини ●

Електронна звітність:  
порядок подання 

Чемпіонат України з гір-
ського бігу відбувся у селищі 
Славське Львівської області. 
У змаганнях взяв участь ви-
хованець ДЮСШ Тернопіль-
ського району Олександр Гна-
тюк (тренери Ольга Стефани-
шина та Ігор Чайка). Серед 
юніорів на дистанції 8 кіломе-
трів з часом 41.51,85 секунди 
наш спортсмен святкував пе-
ремогу, вперше виконавши 
норматив кандидата в май-
стри спорту України. Окрім 
цього, Олександр виборов пу-
тівку на чемпіонат Європи з 
гірського бігу, який відбудеть-
ся 2 липня цього року в італій-
ському місті Арко.

Вихованець ДЮСШ 
Олександр Гнатюк — чемпіон 

України з гірського бігу

 Вихованець ДЮСШ Тернопільського 
району Олександр Гнатюк.

Діти учасників АТО з Тернопільщини 
можуть відпочити за кордоном

З ініціативи голови Тернопільської обласної державної адміні-
страції Степана Барни продовжується проект щодо організації від-
починку за кордоном дітей із сімей воїнів АТО.

“Уже сформовано групу у складі 45 дітей для поїздки у Республі-
ку Хорватія з 18 по 30 червня, — розповіли у Тернопільському об-
ласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. — Під 
керівництвом заступника голови Тернопільської ОДА Юрія Юрика 
розробляються проекти відпочинку дітей в інших країнах Європи”.

Детальна інформація за тел. (0352) 22-03-95 (Тернопільський 
обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді).

Юрій БУЧИНСЬКИЙ,  
заступник голови 

Тернопільської районної 
федерації футболу.

У чемпіонаті Тернопільського 
району з футболу продовжують 
приємно дивувати футболісти з 
Білої, які в четвертому турі на 
останніх хвилинах здобули чер-
гову перемогу і з 12 очками очо-
люють турнірну таблицю. На 
п’яти їм наступає колектив із 
Плотичі з 9 очками, який через 
неявку команди з Грабівця здо-
був технічну перемогу. По 8 за-
лікових балів в активі команд 
Великих Бірок і Великого Гли-
бочка. Замикають турнірну та-
блицю представники Дичкова і 
Озерної. Зустрічі звітного туру 
принесли такі результати: Великі 
Бірки — Товстолуг 5:1, Плотича 
— Грабовець 3:0 (+:—), Біла — 
Шляхтинці 2:1, Дубівці — Озерна 
2:0, Прошова — Дичків 3:2, Вели-
кий Глибочок — Острів 1:1.

Цікава ситуація в першій лізі, 
де одночасно три колективи ма-
ють в активі по 9 очок, — Залізці, 

“Динамо” (Тернопіль) і Забойки. 
Відстань від першого до восьмо-
го місця складає 3 очки. Резуль-
тати зустрічей четвертого туру: 
Залізці — Забойки 4:0, “Динамо” 
(Тернопіль) — Великі Гаї 6:1, Ве-
лика Березовиця — Малий Хо-
дачків 8:1, Івачів — Байківці 6:2, 
Пронятин — Романівка 6:4, Кут-
ківці — Велика Лука 1:1.

Матчі звітного туру у другій 
лізі: група “А” — Стегниківці — 
Драганівка 3:2, Довжанка — Пе-
триків 1:2, Гаї Шевченківські — 
Лозова 2:1,Чистилів — Домамо-
рич 2:6; група “Б” — Острів-2 — 
Білоскірка 2:4, Смиківці — 
Красівка-Дичків-2 8:0, Настасів 
— Баворів 2:3, Соборне — Миш-
ковичі 4:0. У групі “А” після чер-
гової перемоги вирвалися впе-
ред представники Гаїв Шевчен-
ківських, в активі яких 12 очок. 
По 7 залікових пунктів здобули 
колективи зі Стегниківців, Лозо-
вої і Петриків. У групі “Б” без 
втрат лідирують футболісти з Ба-
ворова (12 балів), яких з 10 очка-
ми переслідують сусіди з Біло-
скірки.

Футбол ●

Чемпіонат: тур 4

Нове в законодавстві ●

З опублікуванням в офіційному 
віснику України (№26) 8.04.2016 
року наказу Мінагроплітики від 10 
лютого 2016 року №39 “Про за-
твердження Порядку проведення 
державної реєстрації потужнос-
тей, ведення державного реєстру 
потужностей операторів ринку та 
надання інформації з нього заці-
кавленим суб’єктам”, зареєстро-
ваний у Мінюсті 12 березня 2016 
року за №382/28512, розпочато 
процес державної реєстрації по-
тужностей.

Згідно з вимогами цього нака-
зу, оператори ринку харчових про-
дуктів, які провадять діяльність, що 
не вимагає отримання експлуата-
ційного дозволу, зобов’язані  за-
реєструвати потужності, які вико-
ристовуються на будь-якій стадії 
виробництва та/або обігу харчо-
вих продуктів.

Для державної реєстрації та 
присвоєння особистого реєстра-
ційного номера потужності суб’єкт 
господарювання зобов’язаний по-
дати до Тернопільського районно-
го управління Держпродспожив-
служби за адресою: вул. Енерге-
тична, 56, смт Велика Березовиця 
(тел. (0352) 27-04-66) — заяву про 
державну реєстрацію потужності.

Державна реєстрація здійсню-

ється протягом 15 днів після отри-
мання заяви про таку реєстрацію, 
про що суб’єкту господарювання 
буде надіслано повідомлення. Дер-
жавна реєстрація здійснюється 
безоплатно. Оператор ринку відпо-
відальний за достовірність інфор-
мації, вказаної ним у заяві про дер-
жавну реєстрацію. Передбачено 
безперервний та безоплатний до-
ступ громадськості до державного 
реєстру на офіційному сайті Дер-
жпродспоживслужби. Державній 
реєстрації підлягає кожна окрема 
потужність оператора ринку.

У разі невиконання передбаче-
на відповідальність за порушення 
Закону України “Про основні прин-
ципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів” (ст.64): 
виробництво, зберігання харчових 
продуктів на незареєстрованих 
потужностях тягне за собою на-
кладення штрафу на юридичних 
осіб — у розмірі від 23 до 30 міні-
мальних заробітних плат; для фі-
зичних осіб-підприємців — у роз-
мірі від 8 до 15 мінімальних заро-
бітних плат.

 
Управління 

Держпродспоживслужби в 
Тернопільському районі.

Державна реєстрація 
потужностей
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Війна і ми ●

ПРОДАМ
* плуг 4-корпусний, по за-

пчастинах трактор Т-74, Т-70, 
комбайн СК5-Нива. Тел.: (098) 
205-63-03.

* 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.  
(098) 592-81-07, с. Ангелівка. 

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

* свинину, вирощену на на-
туральних кормах. Тел.: (097) 
317-15-23.

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

* мотоблоки нові (потуж-
ністю від 4 до 15 к. с.), трак-
тори (від 12 к. с.), мототрак-
тори, двигуни різних потуж-
ностей, навісне обладнання. 
Гарантія, з/ч, безкоштовна 

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

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

РОБОТА
* потрібні електрики, тракто-

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

ПОСЛУГИ
* надаю консультації щодо 

вирішення правових питань в 
інших країнах. Тел.: (067) 254-
95-06, (095) 037-80-89.

* лікування на бджолиних ву-
ликах, бджолоужалення, інгаля-
ція, пилок, воскова міль.  
с. Чернелів-Руський Тернопіль-
ського району. Тел.: (067) 945-
51-86, (068) 539-25-33, (097) 

207-65-23 (Орест Михайлович 
Лук’янець).

* сигналізація, відеонагляд 
для дому та офісу, GSM-маяки 
мобільні і для авто. Тел.: (067) 
302-08-02, (068) 509-03-86.

* ремонт промопор до тракто-
рів Т-150, виготовлення борон 
до тракторів Т-40, МТЗ. Виготов-

лення брам, огорож, лавок, даш-
ків. Тел. 49-22-51, 49-23-31, 
(067) 382-67-94.

* пропоную послуги малога-
баритною буровою установкою: 
буріння нових свердловин, про-
шивка і поглиблення діючих, 
реставрація закинутих свердло-
вин. Тел. 098 997-16-72 (Олег).

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* загублене свідоцтво на право 

власності на житловий будинок із 
господарським будівництвом у  
с. Шляхтинці (вул. Барвінського, 
54) №142, видане Тернопільською 
районною радою  1.05.1989 р. на 
ім’я Мозіля Мирослава Петровича, 
вважати недійсним.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова",  
треба заповнити купон і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год.  

Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

Рубрики:
1. Куплю
2. Продам
3. Послуги
4. Вважати недійсним

Справи приватні ●

Наталія ХОМИН,  
педагог-організатор НВК 

 “Козівківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

У травні цього року в НВК “Козівківська ЗОШ І-ІІ 
ступенів-ДНЗ” відбулися заходи з нагоди відзна-
чення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні. У школі була 

проведена  урочиста лінійка, на якій відбулося вша-
нування пам’яті жертв війни. Після її завершення 
школярі провели флешмоб “Квітка пам’яті”. Учні та 
вчителі виготовили червоні маки і у вишитому 
вбранні сформували карту нашої держави на знак 
поваги до тих, хто загинув у Другій світовій війні та 
гине зараз на Сході України в боротьбі за справед-
ливість та незалежність.

Квіти пам’яті
Так відзначили День пам’яті та примирення і День Перемоги у Козівці.

У травні в Україні відзначили День пам’яті та 
примирення і День перемоги над нацизмом у Дру-
гій світовій війні. В цей день учні та вчителі Товсто-
лузької школи вшанували пам’ять загиблих покла-
данням квітів до пам’ятника Невідомому солдатові, 
взяли участь у флешмобі “Червоні маки”. Учні 8 та 

9 класів з в. о. старости сіл Товстолуг та Застінка 
Юрієм Присяжним, директором Товстолузької шко-
ли Оксаною Поврознік і заступником директора з 
навчально-виховної роботи Антоніною Глухою від-
відали вдову учасника Другої світової війни Марію 
Ступник.

“Червоні маки” у Товстолузі

Учні 8 та 9 класів Товстолузької школи з в. о. старости  
сіл Товстолуг та Застінка Юрієм Присяжним, директором школи Оксаною Поврознік  

і заступником директора з навчально-виховної роботи  
Антоніною Глухою відвідали вдову учасника Другої світової війни Марію Ступник.

Щоб відпочинок минув безпеч-
но, без усіляких неприємних не-
сподіванок та пригод, управління 
ДСНС України у Тернопільській 
області радить дотримуватись 
основних правил безпечної пове-
дінки під час туристичних подо-
рожей з активними формами пе-
ресування. Пам’ятайте, перед по-
чатком подорожі необхідно заре-
єструватись у рятувальній службі 
області за номером телефону 
(0352) 25-07-53 та пройти цільо-
вий інструктаж перед виходом на 
маршрут.

Під час виходу на пішохідний 
маршрут:

* чітко виконувати розпоря-
дження керівника групи;

* перед виходом на маршрут 
ознайомитись із схемою та осо-
бливостями проходження марш-
руту;

* при виявленні ознак захво-
рювань, травм, втоми, переохо-
лодження чи теплового удару 
своєчасно повідомити керівника 
групи;

* перед виходом на маршрут 
правильно підібрати споряджен-
ня, спеціальний одяг та взуття.

Під час виходу на пішохідний 
маршрут заборонено:

* виходити на маршрут без то-
пографічної карти, компаса або 
навігатора;

* під час руху місцевістю вжи-
вати невідомі ягоди та гриби;

* використовувати для обігріву 
чи освітлення наметів джерела 
відкритого полум’я (свічки, за-
пальнички, газові пальники).

Під час виходу на спелеологіч-
ний маршрут:

* чітко виконувати розпоря-
дження керівника групи;

* перед виходом на маршрут 
ознайомитись із схемою та осо-
бливостями проходження марш-
руту;

* при відвідуванні печер вико-
ристовувати спеціальне спелео-
логічне спорядження;

* у випадку, якщо ви заблукали 
чи відстали від групи; залишай-
тесь на одному місці, самостійний 
пошук виходу може тільки усклад-
нити ситуацію;

* при проявах клаустрофобії  
бажано утриматись від відвідання 
печери.

Під час виходу на спелеологіч-
ний маршрут заборонено:

* виходити на маршрут без до-
даткового (запасного) світла, кар-
ти печери, компаса;

* самовільно відхилятись від 
маршруту, забігати вперед чи від-
ставати від групи, стрибати, сти-
хійно долати перешкоди печерно-
го рельєфу.

Під час виходу на водний 
маршрут заборонено:

* перебувати на плавзасобах 
без рятувального жилета;

* зупинятись на нічліг у спеці-
ально відведених для цього міс-
цях (туристичних стоянках), які не 
відповідають вимогам безпеки;

* влаштовувати стоянки та ніч-
ліги під одинокими деревами, в 
місцях можливого виходу води на 
заплаву, на відкритих високих па-
горбах;

* купатись у місцях, не присто-
сованих для цього, без нагляду 
інструктора чи керівника групи;

* стрибати у воду з човнів, ка-
тамаранів, плотів, причалів та ін-
ших не передбачених для цього 
засобів;

* купатись у темну пору доби;
* залишати без нагляду дітей;
* купатись не раніше, ніж че-

рез одну годину після прийому 
їжі.

Тернопільський РВ УДСНС 
України в Тернопільській 

області. 

Служба 101 ●

Що треба знати, 
вирушаючи у похід

Почапинська сільська рада має намір провести громадські слу-
хання містобудівної документації про затвердження детального плану 
території в с. Почапинці Тернопільського району. Замовник містобу-
дівної  документації — Почапинська сільська рада.

Громадські слухання відбудуться 10.07.2016 р. о 13:00 в приміщенні 
сільського клубу с. Почапинці. Пропозиції та зауваження до містобудів-
ної документації подаються громадськістю та юридичними особами до 
Почапинської  сільської ради у робочі дні з 8:00 до 17:15. З матеріала-
ми містобудівної документації можна ознайомитися у Почапинській 
сільській раді за адресою: с. Почапинці, вул. Жовтнева, 3.

Почапинський сільський голова М. С. ПАЛИГА.

Працівники культури Тернопільського району сумують з приводу 
смерті Попів Дарії Іванівни, яка у 1980-2015 рр. працювала  
завідуючою клубу с. Малий Ходачків. Співчуваємо рідним і просимо 
Всевишнього дати їм сил перенести біль втрати, прийняти душу по-
кійної в Царство Небесне. Світла їй пам’ять і вічний спокій.

Колектив Баворівської дільничної лікарні глибоко сумує з при-
воду важкої і непоправної втрати — смерті молодшої медсестри 
Левкович Марії Михайлівни і висловлює щирі співчуття рідним і 
близьким.

Колектив редакції газети “Подільське слово” щиро співчуває Надії 
Миколаївні Репак з приводу непоправної втрати — смерті матері 
Ціхонь Ольги Михайлівни, яка відійшла у вічність  
3 червня 2016 року на 85-му році життя, похована в с. Соборне  
Тернопільського району. Висловлюємо співчуття рідним і близьким.
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Вітаємо! ● День матері ●

Відпочивай змістовно ●

Галина ДУДАС,  
завідуюча бібліотекою-філією 

с. Мишковичі.

В БК с. Мишковичі відбувся 
весняний концерт “Дари 
весни”, присвячений Дню 
матері. 
Весна — це свято оновлення і 
відродження природи. В цей 
час кожному здається, що він 
народжується на світ вдруге. Із 
давніх-давен людство зверта-
лося в піснях і молитвах, віршах 
і поемах до матері-берегині, 

уславлюючи її благословенне 
ім’я. Мати дарує людині життя, 
надихає на добрі справи, від-
дає все, що має: тепло своєї 
душі, своє серце і безмежну 
любов. Її колискові супрово-
джують нас протягом усього 
життя, мудре слово допомагає 
долати труднощі. 
Образові матері присвячені 

найкращі твори відомих світових 
митців. Їй, дорогій і милій, єдиній 
і коханій, присвячували свої поезії 
Тарас Шевченко і Леся Українка, 
Василь Симоненко і Андрій Ма-

лишко.
Музичні подарунки матерям, 

бабусям дарували солісти будинку 
культури с. Мишковичі Тарас Бод-
нарчук, Маринка Брикайло, Надій-
ка Соколовська, Євген Ясінський, 
Наталя Лазута, танцювальний ко-
лектив “Веселі нотки”, “Струмо-
чок”, гурт “Легка доріжка”. Ведучі 
п р о г р а м и  — 
Марія Познанська, Євген Галков-
ський, Назар Євтушенко. Керівни-
ки концертної програми — Тетяна 
Гонтарук, Соломія Сцібайло- Яра, 
Зеновій Лось, Андрій Шклярук.

Неповторні “Дари весни”
Учасники концерту “Дари весни” в будинку культури с. Мишковичі.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Того недільного сонячного 
дня в будинку культури села 
Буцнів відзначали День ма-
тері. Їм, коханим, нашим 
найдорожчим, учні місцевої 
школи з ініціативи вчителів 
Ірени Богданівни Кріси, 
Марії Ігорівни Брикайло під-
готували концерт-вітання. 

Українські народні й сучасні 
пісні лунали з уст солістів Тетяни 
Кобель, Вікторії Іваніцької, Ірини 
Кирилейзи. Запальними танцями, 
сучасними ритмами порадували 
присутніх танцювальний гурток 
одинадцятикласників, а також Га-
лина Федиш і Тетяна Кобель. Зі 
святом матерів та бабусь приві-
тала Буцнівський сільський голо-
ва Марія Мац. 

Головною “родзинкою” свята 
стала постановка вистави — ко-
медії “Фараони” Олексія Коломій-
ця колективом місцевих аматорів 
декламаторського мовлення. Ав-
тор ідеї режисер-постановник, 
культпрацівник із сорокарічним 
стажем, директор місцевого бу-
динку культури Михайло Юречко 
згадує, що дотепних, веселих і 
мудрих “Фараонів”  ставили на 71 
театральній сцені України. 

Мабуть, немає людини, яка б 
не чула про цей комедійний твір 
тоді ще маловідомого Олексія Ко-
ломійця, який написав двоактівку 
у 1961 році. З того часу вона взя-
ла тріумфальний хід. 

Місце дії вистави — звичайне 
українське село. Микола Таран 
(Роман Коломієць) на роботі ке-
рує механізацією, а вдома — 
власною жінкою Одаркою. Вічні 
проблеми стосунків чоловіків та 
жінок. Неодмінна словесна й вну-
трішня боротьба двох протилеж-
ностей на прикладі сім’ї Таранів 
віддзеркалює справжню знахідку 
української драматургії. Через 
образи бухгалтера Аристраха 
(Михайло Юречко), Оверка (Бог-
дан Стасишин), Корнія (Андрій 
Щурко), Ганни (Оксана Бандак), 
Одарки (Ірена Кріса), Олени Усти-
мівни (Оля Зіньків), Ониська (Ро-

ман Коляса) показано старше по-
коління, яке дотримується життє-
вих принципів і законів сьогочас-
ся. Їхні усталені робочі й нефор-
мальні норми життя вироблені з 
часом. Грицько (Назарій Гальчак), 
Катерина (Наталія Галайко) нале-
жать до молодого пагіння україн-
ського села, в них багато роман-
тизму та оптимізму, їх спокуша-
ють енергія руху, роботи й ініціа-
тиви.

В розмові закоханих Грицька і 
Катерини автор п’єси згадує ка-
лину. Існує повір’я, згідно з яким 
її дарують на весілля або на роз-
луку. Коли землю українську топ-
тали ординці, молодиці, аби не 
віддати вроду, краяли свої облич-
чя — із жертовних крапель крові 
проростала калина. Тепер вона є 
символом краси та дівочої вроди. 
Саме цю квітку дарує Микола ко-

ханій Катерині. Не зважаючи на 
дрібний сільський побутовізм, у 
“Фараонах” відчутно соковитість 
мови: фразеологізми, прислів’я, 
приказки. Всі ці моменти, чарівна 
й переконлива гра місцевих ама-
торів слова, переконують, що се-
ло живе там, де є культура, її 
краса і духовність. 

Буцнівські самодіяльні театра-
ли — відомий драматичний колек-
тив у Тернопільському районі, ор-
ганізований чотири роки тому. 
Артисти успішно виступали у клу-
бах сіл Острів, Забойки, 
Серединки, Лучка. “Фараони” 
Олексія Коломійця — четверта 
робота в їхньому репертуарі. Во-
ни ставили на сцені “Мати-
наймичку” за творами Тараса 
Шевченка, “Украдене щастя” Іва-
на Франка, “Титарівну” Марка 
Кропивницького.

Незважаючи на постійну за-
йнятість, сільську роботу, особли-
во навесні, актори приходять на 
репетиції, вчать свої ролі. Їм до-
помагає суфлер, бібліотекар с. 
Буцнів Оксана Бандак. Музичні 
ефекти, танцювальні ремікси до-
помогли поставити Василь Дми-
тришин та Наталія Галайко. У ви-
ставі “Фараони” вдало втілили 
сценічні образи учень Роман Ква-
січинський, вчителі Ірена Кріса, 
Ірина Кирилейза, Наталія Галай-
ко, студент Назарій Гальчак, ве-
теринарний лікар Андрій Щурко, 
швея Оля Зіньків, художній керів-
ник БК с. Буцнів Роман Коломі-
єць. Найближчим часом самоді-
яльні артисти з Буцнева планують 
завітати із виставою “Фараони” у 
села Тернопільського району, 
щоб донести до земляків щире 
драматичне слово.

На самодіяльній сцені ●

Тріумфальна хода “Фараонів”

Самодіяльні актори с. Острів представили  
на суд глядачів виставу “Фараони” Олексія Коломійця.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

“Кава — це світло, яке мож-
на розмішувати ложечкою”, 
— написано на стіні першої 
в Тернополі арт-кав’ярні 
“Зернятко”, яка працює на 
розі вулиць Валової і Брюк-
нера.

— Хотіли створити у Файному 
місті щось оригінальне, — розпо-
відає ініціатор створення закла-
ду, підприємець Василь Ільчи-
шин. — Я художник-аматор, нео-
дноразово брав участь у художніх 
виставках. Вирішив поєднати 
аромат кави і красу мистецтва, 
створивши кав’ярню, емблемою 
якої є кавове зерня. Тісно співп-
рацюємо з творчими людьми, 
щотижня організовуємо різнома-
нітні мистецькі проекти.

Нещодавно тернопільський ху-
дожник, уродженець Теребовлі 
Іван Драган презентував у “Зер-
нятку” виставку власних робіт під 
назвою “Весна” — близько півто-
ра десятка натюрмортів і зобра-
жень квітів. Навчався Іван у Тере-
бовлянському вищому училищі 
культури та Львівській національ-
ній академії мистецтв. Малює на-
тюрморти, пейзажі, портрети, пи-
ше ікони. Представляв роботи в 
Тернополі, Львові, Києві, Івано-
Франківську, за кордоном — у 
Польщі. Наприкінці цього року по-
каже свої картини у Словаччині.

— Це картини, які я намалював 
олійними фарбами протягом 
останніх чотирьох років, — розпо-
вів митець. — У мене переважа-
ють холодні кольори, однак, пе-
реглядаючи роботи, можна від-
чути весняне тепло. У школі по-
любляв малювати карикатури на 
вчителів. Можливо, це підштов-
хнуло мене обрати фах художни-
ка. Люблю готувати, думав вчи-
тися на кулінара. Часто зображую 
на натюрмортах їжу. Моя улю-
блена страва — вареники з ви-
шнями. Натхнення для творчості 
черпаю під час подорожей. Мрію 
намалювати портрети Тараса 
Шевченка, Івана Франка та інших 
відомих українців у нових іпоста-
сях. 

Насолодитися мистецтвом, ка-
вою, чаєм і смачними десертами 
у “Зернятку” можна з 10:00 до 
22:00 у будні та з 11:00 до 23:00 
у вихідні. 

Художник Іван Драган  
презентував у тернопільській 

арт-кав’ярні “Зернятко”  
виставку власних робіт.

Перша 
тернопільська 
арт-кав’ярня

Колектив Сми-
ковецької ЗОШ І-ІІ 
ст. щиро вітає з 
днем народження 
працівника школи 
Галину Богданів-
ну ЯРЕМЧУК.

Натхнення, здоров’я 

міцного, як криця,

Щастя хай буде бездонна

                                 криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

Вітаємо з 
40-річчям на-
ч а л ь н и к а 
управління со-
ціального за-
хисту насе-
лення Терно-
пільської РДА 
Сергія Леон-
т і й о в и ч а 
МАНДЗЮКА.

Хай у Вашому серці буде вічна весна,

Хай ніколи душа не старіє,

А дорога в житті буде чиста, ясна

І задумані сповняться мрії.

З повагою — колектив 
управління соціального захисту 
населення Тернопільської РДА.

Колектив дошкільного навчаль-
ного закладу “Світ малечі” с. Ігро-
виця вітає з днем народження при-
биральницю Надію Ярославівну 
КОВАЛЬЧУК.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження техніка-механіка 
Ігоря Васильовича ОСАДЧУКА.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

Вітаємо з днем 
народження се-
кретаря виконав-
чого комітету Ве-
ликоберезовиць-
кої селищної ради 
Олександру Кли-
мівну КУЛЬЧИЦЬКУ, 
начальника військово-
облікового столу Велико-
березовицької селищної ради 
Богданну Богданівну СОЛТИС, 
депутата Великоберезовицької 
селищної ради Володимира Іва-
новича ЗВАРИЧА, члена виконав-
чого комітету Михайла Микола-
йовича ФУРИКА.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай буде завжди,

Здоров’я міцного і щирої долі

Хай Бог посилає на довгі роки.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, виконком.

Вітаємо! ●
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Гороскоп ●

Зіткнетесь з непередбачуваними змінами 
ваших планів, отже, надії виправдовуються, 
але не зовсім. Необхідно буде швидко зорі-
єнтуватися і перебудуватись. Тоді ви стане-
те лідером серед своїх друзів та однодумців. 
Постарайтеся максимально використати но-
ві умови, нетрадиційні зв’язки та шляхи. 
Вдало вирішиться сімейне питання.

Всі ваші старання та ентузіазм буде спря-
мовано на саморекламу та просування своїх 
інтересів. Використайте цей час для активі-
зації професійної і громадської діяльності, 
щоб оточуючі помітили ваші справи і досяг-
нення. Завдяки цьому у вас можуть з’явитися 
надзвичайні можливості і перспективи. Ймо-
вірний несподіваний поворот подій.

Девіз цього тижня — різноманітність і не-
ординарність. Найвигіднішою для вас може 
бути використання будь-якої можливості для 
того, щоб розширити свої перспективи і ін-
телектуальні кордони. Через конкурентів або 
компаньйонів активно цікавтеся тим, що ра-
ніше вас не захоплювало. Вам необхідно 
докласти максимум зусиль і змінити свої по-
гляди на деякі речі. У вихідні вас буде тягну-
тим на подвиги.

Буде неспокійний тиждень. Часто відволі-
катиметесь і вирішуватимете справи в тер-
міновому порядку. Якщо не будете суворо 
дотримуватися наміченого плану, легко 
справитеся з неочікуваними ситуаціями. Це 
може бути складним для вас, але гнучкий 
графік — кращий режим дня. Цими днями 
більше користуйтесь своєю інтуїцією. Пиль-
нуйте здоров’я.

У цей період частково можуть заго-
стритися стосунки з працівниками, або 
тими, з ким ви перебуваєте разом. Все 
може початися з обману і неприємної 
новини, а закінчиться невтішно. Хтось 
змінить партнера, пристосуватися буде 
дуже складно. Усамітнюйтесь якщо є та-
ка можливість. Це забезпечить спокій.

Отримаєте радісну новину, або здій-
сниться довгоочікуване бажання. Вам 
можуть подарувати цінний подарунок, 
або предмет, який поліпшить ваше жит-
тя. У вашому оточенні з’явиться люди-
на, яка заразить вас оптимізмом. Мож-
ливі переміни, що не завжди будуть 
влаштовувати. Чекайте повороту подій. 
Розвинете якусь справу, а дещо дове-
деться вирішувати в терміновому по-
рядку.

Ваші зусилля будуть високо оцінені. 
Можете отримати грошову компенса-
цію, премію, давно обіцяну роботу, над-
бавку, покращений матеріальний стан. 
Можливо, увійдете в нову структуру, 
або станете членом фермерської орга-
нізації. Складнощі можуть виникнути 
через різні зміни у стосунках з коханою 
людиною, або дитиною.

Постарайтеся менше виступати, спе-
речатися, зміцніть свою популярність. 
Сумнівні справи постарайтесь не вирі-
шувати. З людьми, яких мало знаєте, не 
зв’язуйтесь, будь-які нові стосунки бу-
дуть нетривалими. Пам’ятайте: наодин-
ці ви зараз нічого не досягнете. Три-
майтесь своїх переконань у вихідні. 

Тиждень суцільних перемін і переінак-
шень, які можуть принести потрясіння і роз-
балансування планів. Може статися якась 
розмова чи поїздка, яка послужить тому, що 
ваше життя потече новим руслом. Будьте 
поруч з такими ж, як ви, — це додасть енер-
гії, якої вам буде не вистачати.

Передбачаються великі  і несподівані змі-
ни у прибутках. Саме через фінанси у вас 
життя перекрутиться цілком по-іншому. Ви 
обов’язково маєте зробити щось таке, що б 
вас не хвилювало і навіть не зачіпало, але 
що стосується вас. Декому доведеться при-
ймати надзвичайні рішення.

Можливо, ви будете дуже різкі і неперед-
бачувані для оточуючих. На цьому тижні 
хтось може змінити ваш настрій і бажання. 
Змінюйте звичний вигляд, стиль, принципи 
поведінки. Отримаєте хорошу можливість 
для професійної діяльності. Якщо ви керів-
ник, цього тижня зможете формувати злаго-
джену команду.

Ваші справи можуть бути успішними, як-
що ви діятимете злагоджено і зібрано. Ви-
користовуйте цей тиждень для якогось озна-
йомлення, вивчення, або підвищення рівня 
того, що забули. У серйозні поїздки відправ-
лятись не варто. Відкладіть на інший час со-
лідні покупки. Уважно за кермом і в роботі з 
механізмами.

від Івана Круп'яка з 13 по 19 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 №23 

від 3 червня 2016 року.

Сидить чоловік на риболовлі і пильно ди-
виться на поплавок. Повз пропливає кроко-
дил. Побачивши рибалку, запитує:

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

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

пострибаю...

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

Чоловік від’їжджає зі стоянки. На місце, де 
стояло його авто, кладе записку:

“Місце не займати, проколю шини!”. При-
їжджає назад — на його місці каток для укла-
дання асфальту, поряд шило і записка: “Успі-
хів!”.

— Алло, це база?
— Ви не туди потрапили. Це ракетна база.
— Це ви не туди потрапили! Хто заплатить 

за мій хлів?!

— Світланко, хочеш, я подарую тобі небо, 
зірки, місяць, всесвіт...

— Сергію, а що, грошей зовсім нема?

Макдональдс по-українськи:
— Добридень. Мені великий квас, шкварки-

фрі, подвійний макдерун зі сметаною і 
льодяник-півник із собою.

— Чим займаєшся?
— Суспільно корисною працею.
—  Якою?
— Лежу і нікому не заважаю.
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Вітаємо! ●Дитячий майданчик ●

Юлія ПРОКОПИШИН.  
Фото автора.

Як тільки травень зацвітає 
квітами і заливає землю за-
паморочливо солодкими 
ароматами, кожен з нас бо-
дай на секунду задумуєть-
ся, завдяки кому ми цю кра-
су можемо бачити, чути і 
відчувати. Завдяки Матері.

Щорічне свято Дня матері 
відзначили 15 травня і мешкан-
ці села Скоморохи. Зал сіль-
ського клубу вщерть заповнили 
мами з татами, бабусі і дідусі, 
гості. Хтось прийшов підтрима-
ти свого малого “артиста”, 
хтось подивитися на святковий 
концерт, а хтось просто поба-
читися з односельчанами та 
відпочити від буденної сіль-
ської роботи. А матері навіть у 
своє свято невпинно трудяться: 
дов’язують бантики своїм до-
нечкам, поправляють штанці 
коханим синочкам, повторюють 
з малечею всоте віршики і тихо 
моляться за долю своїх рідних.

Поміж віршами та пісенними 
композиціями на святково  
прибрану сцену заходили і 
“гості”, які веселили односель-
чан. Усмішки на обличчях по-
дарували своїм сперечанням 
баба Палажка і баба Параска, 
артистизмом – куми. Завітав 
до Скоморох на численні про-
хання і мегапопулярний Дзідзьо 
разом зі своїми товаришами – 
Лесиком та Юліком. 

Справжньою несподіванкою 
для усіх присутніх став вихід на 
сцену відомих героїв п’єси Ми-
хайла Старицького “За двома 
зайцями”. Як зі сторінок книж-
ки, зійшли Прокіп Свиридович 
під руку з Явдокією Пилипівною, 
їхньою донькою Пронею з по-
другою Настею та наймичкою 
Химкою, Секлита Ливариха з 
донькою Галею, врешті – голо-
вний холостяк Свирид Голо-
хвостий з товаришами-
парубками. Довершені костю-
ми, створені власноруч, витон-
чена акторська гра, яка показа-
ла приховані таланти односель-
чан, веселі сцени-уривки з п’єси 
відомого українського драма-
турга – такого Скоморохи не 
бачили вже давно. Під пильним 
наставництвом завідуючої біблі-
отекою села Скоморохи зіграна 
комедія заслужила гучні оплес-
ки та “Браво!”.

– Я дуже вдячна усім, хто взяв 
участь у виставі. В мене давно 
зародилася така ідея, і дуже ра-
да, що знайшлися люди, які не 
тільки її підтримали, але й реалі-
зували, – поділилася завідуюча 

бібліотекою Ал-
ла Юзва. – Ми 
стільки часу про-
водили на репе-
тиціях, вчили, 
повторювали , 
звикали до своїх 
ролей, допома-
гали один одно-
му, радили, як 
краще зіграти, 
шукали і компо-
нували костюми. 
Наша робота не 
пройшла марно. 
Не всі у селі 
здогадувалися 
навіть, що поряд 
з нами по-
сусідству живуть 
такі таланти. І як 
їх не показати. 
Тим більше – в 
такий гарний 
день.

Найкращі ві-
тання пролу-
нали матерям і 

від найменших, і від тих, які дав-
но вже самі бабусі. Найяскравіші 
квіти подаровано за любов і ма-
теринську молитву. Десятки вда-
ло підібраних завідувачем клубу 
с. Скоморохи пісень заспівано і 
про материнську любов, і про 
матір-Україну та матінку Богоро-

дицю. Однак найзворушливіше і 
найщиріше вітали матусь до-
шкільнята, сором’язливо щебе-
чучи віршики, перебираючи  
в ручках спіднички чи сорочки  
та даруючи мамусям запашні  
квіти.

У таке свято не скупилися на 
найкращі побажання. Адже що-

день слова вдячності, любові та 
підтримки, яких так потребують 
рідні, губляться десь серед бу-
денних справ. День матері – 
одна з прекрасних нагод ви-
словити те, про що частіше го-
воримо мовчанням, дрібною 
поміччю і скупим телефонним 
“алло”.

Show must go on ●

Квіти, пісні та …”Голохвастов”

У дитячому садочку  
“Світ малечі” в с. Ігровиця 
20 травня відбувся перший 
виступ вихованців,   
присвячений  Дню матері, 
“Матусю моя дорогенька!”. 

У виступі брали участь близько 
30 дошкільнят. Програма виступу 
містила віршики про найріднішу лю-
дину у світі. Дітки також присвятили 
матусям і бабусям танок під мело-
дію пісні “Куди ж ви, матусю”. Зди-
вували дошкільнята веселою пі-
сенькою “Пісня мамонтенятка”. А на 
завершення виступу вихованці роз-
казали молитву за маму до Пречи-
стої Діви. Вихователь садочка Ва-
лентина Ярославівна Герчак наго-
родила грамотами багатодітних 
мам за невичерпний труд та любов 
до діток. Після виступу дошкільнят 
вихователь запросила діток на со-
лодкий сюрприз — молочний кок-
тейль, фрукти, печиво.

У дошкільному закладі появила-
ся нова жителька — черепаха Тар-
тілла, яка своєю появою потішила 
діток та батьків. Вихованці догляда-
ють за нею, дбають, набуваючи при 
цьому досвіду піклування.

У мами невтомні руки і щире серце

Вихованці дитячого садка “Світ малечі” с. Ігровиця  
та вихователі на святі “Матусю моя дорогенька!”.

Юні учасниці дарували присутнім вірші та пісенні композицій.

Герої п’єси Михайла Старицького “За двома зайцями”  
у виконанні самодіяльних акторів клубу села Скоморохи.

Вітаємо з 
днем народжен-
ня завідуючого 
хірургічним від-
діленням ТРТМО, 
депутата Терно-
пільської облас-
ної ради Воло-
димира Рома-
новича ЛІСОВСЬКОГО.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

10 червня 35 років виповнило-
ся нашому дорогому чоловіку, 
тату Петру Васильовичу  
ЗАЯЧКІВСЬКОМУ із с. Соборне 
Тернопільського району. Щиро 
вітаємо іменинника!

Наш славний і рідний, 

найкращий у світі,

З Тобою нам завжди затишно й світло.

Ти — гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом.

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тільки треба,

А Матінка Божа — цариця свята —

Дарує щасливі і довгі літа.

З повагою і любов’ю – 
дружина Тамара, діти Василь, 

Юля, Андрійко, вся родина.

Від усього серця вітаємо з 
днем народження найріднішу у 
світі маму, дружину Зоряну  
Володимирівну МОКРИЦЬКУ  
з с. Ігровиця Тернопільського  
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 —  
чоловік Юрій,  

дочка Галина, син Олег.

Колектив дитячого садка “Світ 
малечі” с. Ігровиця вітає з днем 
народження кухаря Зоряну  
Володимирівну МОКРИЦЬКУ.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Вітаємо з днем народження 
лікаря УЗД ТРТМО Людмилу  
Василівну РОМАНІВ, медсестер 
Зіновію Броніславівну  
КУЛЕШІР, Зоряну Зіновіївну 
БУБЕНЧИК, Ольгу Мирославів-
ну КОВАЛКОВСЬКУ, Наталію 
Степанівну ГРЕЧКУ, Вікторію 
Миколаївну ВОЗНЮК, молодшу 
медсестру Галину Романівну 
СТОМАРІВСЬКУ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
любу матусю, бабусю, дорогу до-
чку, дружину Галину Йосипівну 
ВЕЛЬГАН з с. Смиківці Терно-
пільського району.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

З любов’ю — дочка Надія, 
зять Сергій, онуки Діанка  

і Дем’янко, син Андрій, 
чоловік Зеновій, мама Надія.

Вітаємо з днем народження 
концертмейстера Володимира 
Олексійовича СТАДНИКА.

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 — учасники 
народного аматорського хору 
с. Смиківці, працівники клубу 

с. Смиківці.


