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Здоровим бути модно!

  8 стор.

На Останньому 
дзвінку  

в Миролюбівці.

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.; 

Маленькі жителі с. Стегниківці: Настя Винярчук,  
Соломійка і Таня Бутрин.

Фото Андрія ОМЕЛЬНИЦЬКОГО.

  2 стор.

Чим старшою стає людина, 
тим більше розуміє, яке це благо 
— здоров’я. Здорова дитина здат-
на добре вчитися, працювати, 

має силу, гарний апетит і хоро-
ший настрій. Якщо діти будуть 
здоровими, то виростуть з них 
здорові і сильні люди, тобто, міц-

на і здорова нація.
Як зберегти здоров’я? Як втри-

мати прекрасне відчуття моло-
дості, сили, радості життя? Саме 
про це розповідали діти під час 
виховного заходу “Подорож краї-
ною здоров’я”, який відбувся 
8 червня 2016 року у літньому 
пришкільному таборі Почапин-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Організу-
вали та провели свято вихователь 
табору Руслана Іванівна Шелінго-

вич та медсестра школи Тетяна 
Василівна Шведик. Діти розпові-
дали загадки про овочі та фрукти, 
вірші про здоров’я та спорт. По-
казали інсценізацію казки про 
здоров’я в сім”ї. Закінчилось свя-
то веселою зарядкою, під час якої 
діти передали свій настрій, енер-
гію та позитив усім присутнім у 
залі. Тож бережімо своє здоров’я, 
адже воно найцінніший скарб в 
житті людини!

Вихователь Руслана Іванівна Шелінгович, директор Почапинської школи Галина Зіновіївна Щепна, 
начальник табору Віталій Миколайович Ковальчук, медсестра Тетяна Василівна Шведик, 

педагог-організатор Марія Леонідівна Крамар з вихованцями літнього пришкільного табору в с. Почапинці.

Марія КРАМАР,  
педагог-організатор Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.

З
агальновідомо, що стан здоров’я на 50% залежить від 
способу життя, на 20% — від оточуючого середовища, на 
20% — від генотипу і лише на 10% — від рівня медичного 
обслуговування.

  11 стор.

Микола Кітчак:  
“Головне —  
не втрачати 
оптимізму  

і віри у власні 
сили”.

Талановиті діти 
Тернопільщини  
на форумі “Діти 
змінюють світ”  
у Мистецькому 

Арсеналі в Києві. 

  10 стор.

“Серце моє там,  
де Батьківщина”.

У Гаях 
Шевченківських 
вчать гартувати 

бойовий дух.

  6 стор.
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Лідери ●

19 червня — День  
медичного працівника

Шановні медики! Прийміть щирі вітання з професійним святом — 
Днем медичного працівника — і слова вдячності та шани за Вашу 
благородну працю! Ми щиро вдячні Вам за самовідданість, професі-
оналізм, доброту і щедрість душі, за Ваші чуйні серця, за врятовані 
життя та відновлене здоров’я сотням, тисячам наших співгромадян. 

Професія медичного працівника передбачає щоденну подвижниць-
ку працю, постійне фізичне й душевне напруження. Ви захищаєте  
найдорожче, що є в людини, — здоров’я, даруєте людям життя, все-
ляєте віру у зцілення. Ваші високі моральні та професійні якості за-
вжди слугували й слугуватимуть прикладом вірності громадянському 
обов’язку. 

Бажаємо Вам творчої наснаги у Вашій важливій праці. Нехай 
щастям і любов’ю наповнюється кожен день Вашого життя, а праця 
на благо людей приносить задоволення і радість. Міцного здоров’я, 
здійснення мрій, процвітання, добробуту Вам і Вашим родинам.

З професійним святом, 
шановні колеги!

Щороку в третю неділю червня ми відзначаємо День медичного 
працівника. Професія, обрана нами, в усьому світі вважається найгу-
маннішою. Роль медичного працівника в суспільстві завжди буде важ-
ливою і необхідною. Кожен лікар, кожен медичний працівник розуміє: 
здоров’я суспільства залежить від його професійності, порядності і 
душевної доброти. Від усього серця вітаю Вас, шановні колеги, з про-
фесійним святом, бажаю міцного здоров’я, успіхів, наснаги, достатку 

та доброго настрою. Хай доброта, відда-
на людям з душею та натхненням, повер-
тається до Вас сторицею. Нехай кожна 
мить життя радує своєю неповторністю. 
Зі святом Вас! І нехай клятва Гіппократа 
ніколи не буде обтяжливим обов’язком, а 
лише приємною місією!

З повагою — Ігор ВОЙТОВИЧ,  
в. о. головного лікаря 

Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Андрій ГАлАЙкО,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Олександр ПОХИлИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

З днем наро-
дження вітаємо 
Оксану Володи-
мирівну ГАРМА-
ТІЙ із с. Чернелів-
Руський — маму 
героя, ім’я якого но-
сить наша школа, — 
Володимира Гарматія.

Хай літа не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять

Як сади навесні — 

                   щедрим цвітом

І врожаєм рясним під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу радість, для серця — спокій,

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

З повагою — педагогічний 
колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ 
ст. ім. Володимира Гарматія.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
вчителя хімії Оксану Олексівну 
ФЕДЬкІВ, працівника школи   
Галину Василівну БОлДИЖЕВУ.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З 55-річчям сердечно вітаємо 
завідуючу бібліотекою с. Застінка 
Оксану Олександрівну  
ПЕТРИШИН. Щиро зичимо щастя 
й добра на многії літа!

Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,

Будьте душею завжди молоді,

Хай Вашу долю освітлюють зорі,

А щастя рікою вливається в дім.

З повагою — колектив 
Тернопільської центральної 

районної бібліотеки, 
профспілкова організація 

працівників культури 
Тернопільського району.

Педагогічний колектив Малохо-
дачківської ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з 
одруженням учителя української 
мови та літератури Вікторію  
Михайлівну ВОлОСкОВСЬкУ.

Під дзвони весільні в цей радісний час

Від щирого серця вітаємо Вас!

Ми хочемо Вам усіх благ побажати,

Щоб Ви були дружні, успішні, багаті!

Іще неодмінно щасливі, здорові,

Щоб жили завжди у ладу і любові!

Хай разом всі справи даються Вам легко,

Та гарні сюрпризи приносить лелека!

Тернопільська районна організація Товариства Червоного 
Хреста України вітає усіх медичних працівників району з профе-
сійним святом — Днем медичного працівника. Бажаємо міцного 
здоров’я, чистого неба, Господнього благословення. В такий важ-
кий час слід проявити професійний талант, щоб білий халат завжди 
залишався білим, а подякою для Вас нехай будуть усмішки і слова 
щирої подяки пацієнтів.

Вітаємо! ●

Шановні працівники медичної галузі!
Здоров’я нації — ознака обороноздатності держави. Від працівників охорони 

здоров’я, окрім зцілення, очікують уваги, тепла і терпіння. Невтомною працею 
Ви, шановні колеги, повсякчас демонструєте приклади професіоналізму, ви-
тримки, самовідданості, повертаєте людей до повноцінного життя. Сотні, тися-
чі пацієнтів з вдячністю згадують Ваші поради та настанови, які здатні воскре-
сити віру і надію в людських душах. Вам — щира вдячність за самовіддану 
працю, врятовані життя та здоров’я тисяч наших краян. Ваші відповідальність, 
мужність та самопожертва гідні глибокого визнання з боку держави та суспіль-
ства. Бажаю Вам міцного здоров’я, благополуччя, родинного затишку, профе-
сійних успіхів і людської шани. Нехай доброта і турбота, яку Ви даруєте людям 
у щоденній наполегливій і нелегкій праці, повернуться до Вас сторицею.

 
З повагою — завідуючий хірургічним відділенням ТРТМО,  

депутат Тернопільської обласної ради Володимир лІСОВСЬкИЙ.

1-2 червня ц. р. понад 
200 дітей-лідерів з 
усієї України зібрали-
ся в Мистецькому Ар-
сеналі у м. києві на 
дводенний форум “Ді-
ти змінюють світ”. У 
складі делегації Тер-
нопільської області 
участь у форумі взяли  
голова ради старшо-
класників Тернопіль-
ського району “Діти 
сучасності” Анастасія 
Гончар.

Старшокласники пра-
цювали у семи тематичних 
локаціях: як школа може 
навчити свободи? Як вчи-
тель може допомогти 
учневі бути справжніми? 
Чи можна в школі навчи-
тись дружби? Яку найваж-
ливішу мудрість має вине-
сти школяр з української 
школи? Як плекати творче 
мислення в школярів? Як може 
школа допомогти любити життя? 
Як школа може допомогти мені 
бути Українцем? Напрацьовували 
пропозиції щодо зазначених пи-
тань, щоб потім донести шляхи 
вирішення проблеми Президенту 
України Петру Порошенку та Упо-
вноваженому Президента Украї-
ни з прав дитини Миколі Кулебі.

Спілкування з Петром Поро-
шенком було відкрите, відвер-
те, емоційне та дуже позитивне. 

Багато говорили про освіту. 
Основне з того, що пропонува-
ли діти, — уроки дружби у шко-
лах, право вибору предметів, 
можливість оцінювання учите-
лів, присутність індивідуальних 
наставників для дітей, підтрим-
ка активних учнів, розвиток 
учнівського самоврядування. 
Говорили також про творчість, 
патріотизм, повагу та толерант-
ність, свободу вибору та думки. 
Ідей надзвичайно багато, і вони 

варті уваги, відзначив Прези-
дент України.

Незабутнє враження залиши-
ло у дітей спілкування з Любоми-
ром Гузаром про роль церкви в 
житті людини, корупцію та любов 
до ближнього, про людські цін-
ності, у яких закладено сутність 
буття.

 
За матеріалами освітнього 

порталу “Педагогічна преса”.

Діти змінюють світ

11-класниця НВк “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія  
ім. С. Балея” Анастасія Гончар (крайня зліва)  

серед учасниць форуму “Діти змінюють світ” у києві.

З талановитими дітьми зустрівся  
Президент України Петро Порошенко.

Ірина СТАХУРСЬкА.

Агрохолдинг “МРІЯ” за-
твердив план інвестицій на 
друге півріччя 2016 року. 

Сума коштів, які компанія 
планує інвестувати за цей пері-
од в різні сфери своєї діяль-
ності, складає 15,2 млн. дола-
рів. Зокрема, “МРІЯ” має намір 
спрямувати 12,5 млн. доларів 
на закупівлю нової техніки та 
обладнання, включаючи забез-
печення діючих лізингових про-

грам. Ще 2,7 млн. доларів аг-
рохолдинг виділить на підтрим-
ку і належне юридичне оформ-
лення свого земельного банку. 

Загалом, з моменту перехо-
ду під управління нового керів-
ництва, “МРІЯ Агрохолдинг”  
інтенсивно здійснює закупівлі 
сільськогосподарської техніки, 
розширюючи власний  
технічний парк. Упродовж  
2015-2016 рр. на придбання но-
вої техніки та лізингові програ-
ми компанія вже спрямувала 
понад 11 млн. доларів.

Виробництво ●

Агрохолдинг “МРІЯ” 
затвердив план інвестицій 

на ІІ півріччя 2016 року

Розпочався літній сезон. Бага-
то людей будуть їхати в довгоочі-
кувану відпустку на море, сту-
денти з навчання до батьків, діти 
у дитячі табори тощо. Всіх цих 
людей об’єднує одне бажання — 
швидко, зручно та завчасно при-
дбати квиток на поїзд, літак чи 
автобус. 

Що ви зазвичай робите, якщо 
живете в маленькому містечку, 
де немає транспортних кас, а 
вам вкрай потрібен квиток на по-
їзд чи літак? Вивчаєте маршрут 
руху автобусів, сідаєте в тран-
спорт та їдете до районного цен-
тру чи найближчого міста, в яко-
му є каси. Витративши максимум 
часу на дорогу, чергу в тран-
спортній касі та додаткові витра-

ти на проїзд, зрештою, якщо по-
щастить, ви придбаєте потрібний 
квиток.

Завітавши до найближчого 
відділення Укрпошти як міського, 
так і сільського, ви зможете при-
дбати електронний квиток на об-
раний вами транспорт у будь-
якому напрямку перевезень, не 
витрачаючи зайвого часу, коштів 
та нервів. Так, саме Укрпошта 
допоможе придбати вам швидко, 
якісно та комфортно пасажир-
ський квиток для запланованої 
подорожі.

Замовляючи через Укрпошту 
квиток, ви отримуєте повноцін-
ний електронний проїзний доку-
мент, що не потребує обміну в 
касах вокзалу. Для здійснення 

посадки на потяг або літак паса-
жиру достатньо пред’явити QR-
код або роздрукований електро-
нний квиток та документ, що по-
свідчує особу. Завдяки QR-коду, 
зазначеному на електронному 
посадочному документі, в елек-
тронній базі даних зберігається 
вся необхідна інформація про па-
сажира. Для здійснення посадки 
в автобус пасажиру необхідно 
обміняти маршрут-квитанцію на 
квиток в касі автовокзалу безпо-
середньо перед відправленням 
автобуса. Обмін маршрут-
квитанції на квиток здійснюється 
без черг та додаткової оплати.

Адміністрація ТД УДППЗ 
“Укрпошта”.

Візьміть до уваги ●

Мандрівка починається  
з Укрпошти
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Відповідно до розпорядження 
голови Тернопільської райдер-
жадміністрації від 27 квітня 2016 
року №62-к, Ольга Казимирів 
призначена начальником фінан-
сового управління Тернопіль-
ської РДА. 

Народилася 21 березня 
1968 року в м. Копичинці на Тер-
нопільщині. За фахом — еконо-
міст, магістр державної служби. 
Закінчила з відзнакою Копичин-
ський сільськогосподарський 
технікум бухгалтерського обліку, 
Тернопільський інститут народ-
ного господарства за спеціаль-
ністю “Фінанси та кредит”, магі-
стратуру за спеціальністю “Дер-
жавна служба”. В 1990 році роз-
почала свою трудову діяльність 
в Тернопільському райфінвідділі 
на посаді економіста з фінансу-
вання народного господарства.

Працювала головним еконо-
містом відділу доходів та еко-
номічного аналізу фінансового 
управління ТРДА, начальником 
цього ж відділу, заступником 
начальника управління — на-
чальником бюджетного відділу 
фінансового управління. Стаж 

державної служби — 25 років. 
Заміжня, має доньку та онучка. 
Життєве кредо: “Про що ви ду-
маєте — те і відчуваєте, що від-
чуваєте — те і випромінюєте, 
що випромінюєте — те і отри-
муєте”.

Ольга Борисівна Казимирів — 
начальник фінансового управління 

Тернопільської РДА

Начальник фінансового 
управління Тернопільської 

РДА Ольга Казимирів. 

Індекси споживчих цін у травні 2016 року
За даними Державної служби статистики України, індекс спожив-

чих цін у Тернопільській області в травні 2016 року до квітня 
2016 року становив 100,2%, з початку року — 105,6%, в Україні — 
100,1% та 105,2% відповідно. Дані в Україні — без урахування тим-
часово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севас-
тополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Головне управління статистики у Тернопільській області.

За п’ять місяців 2016 року те-
риторіальні органи Держгеокада-
стру Тернопільської області на-
дали 49 972 адміністративних 
послуг. З них безоплатно грома-
дяни отримали майже 32 тисячі 
адміністративних послуг, або 
64% їх загальної кількості. Най-
більша кількість запитів стосува-
лась витягів із технічної докумен-
тації про нормативну грошову 
оцінку земельної ділянки та дер-
жавна реєстрація землі. З почат-
ку року заявники отримали від-
повідно 11826 та 9102 таких по-
слуг.

Спеціалісти землевпорядної 
служби Тернопільщини за цей 
період надали фізичним та юри-
дичним особам 15 025 платних 
адмінпослуг, оплата за які стано-
вила 957 тисяч гривень. Найчас-
тіше громадяни зверталися за 
відомостями із Державного зе-

мельного кадастру (96% усіх на-
даних платних послуг). Землев-
порядники провели 231 експер-
тизу землевпорядної документа-
ції. Усі отримані кошти у повному 
обсязі спрямовані до місцевих 
бюджетів.

Відповідно до Закону України 
“Про адміністративні послуги”, з 
1 січня 2015 року на всій терито-
рії України органи земельних ре-
сурсів надають послуги через 
центри надання адміністративних 
послуг (ЦНАП), які утворені при 
місцевих державних адміністра-
ціях та органах місцевого само-
врядування. Громадяни можуть 
ознайомитись з адресами ЦНА-
Пів на офіційному сайті Держгео-
кадастру.

Прес-служба 
Держгеокадастру. 

e-mail: press@land.gov.ua

Адмінсервіс ●

Тернопільські 
землевпорядники 

безкоштовно надали майже 
65 % адмінпослуг

14 червня 2016 року на 106-му році життя відійшла у вічність 
довгожителька села Домаморич Тернопільського району Юлія  
Луківна Гринчук. Колектив НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” 
висловлює щирі співчуття рідним і близьким.

18 липня 2016 року о 17:00 у приміщенні Гаї-Шевченківської сіль-
ської ради за адресою: вул. Тернопільська, 10, с. Гаї Шевченківські, 
Тернопільський район, відбудеться громадське обговорення щодо за-
твердження детального плану території нового житлового кварталу 
с. Гаї Шевченківські площею орієнтовно 5,5 га. Замовник — виконав-
чий комітет Гаї-Шевченківської сільської ради. Виконавець — 
державно-кооперативний проектний інститут “Тернопільагропроект”.

Виконавчий комітет Гаї-Шевченківської сільської ради.

28 травня цього року на базі 
відпочинку “Над Стрипою” в селі 
Скоморохи Бучацького району 
відбулася традиційна спартакіада 
серед збірних команд державних 
службовців Тернопільської облас-
ті. У цьому заході, який стимулює 
держслужбовців підтримувати в 
належному стані фізичне здоров’я, 
сприяє укріпленню дружніх 
зв’язків між державними структу-
рами, взяли участь голова Терно-

пільської райдержадміністрації 
Олександр Похилий та заступник 
голови Тернопільської РДА Ан-
дрій Колісник.

У програму спартакіади входи-
ли змагання з 9 видів спорту: 
футболу, волейболу, дартсу, пе-
ретягування линви, настільного 
тенісу, підтягування на перекла-
дині, туризму, шашок та шахів. 
Змагалися 17 команд. У загаль-
ному заліку командні місця роз-

поділилися наступним чином: І 
місце — збірна голів РДА Терно-
пільщини, ІІ місце — збірна Тер-
нопільської ОДА, ІІІ місце — збір-
на Тернопільської обласної ради, 
ІV місце — збірна управлінь Тер-
нопільської ОДА. Переможці та 
призери нагороджені грамотами, 
медалями та кубками від депар-
таменту сім’ї, молоді, фізичної 
культури, молоді та спорту Тер-
нопільської облдержадміністрації.

Спартакіада держслужбовців
Серед учасників спартакіади держслужбовців Тернопільщини — 

заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник (четвертий зліва).

Галина ЮРСА – ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора.

Делегація з Тернопільської 
області вже вкотре побува-
ла в прифронтових селах 
Донецького краю, де нині 
палахкотить війна, гинуть 
люди, твориться безчин-
ство над українською зем-
лею і, що найтрагічніше, —  
над душами людей. 

7 червня відбулася прес-
конференція для місцевих ЗМІ, у 
якій взяли участь, зокрема, ідео-
логічний референт національно-
го руху “ДІЯ” (державна ініціати-
ва Яроша) Іван Сута, селищний 
голова смт Копичинці Павло Ло-
сик, голова громадської органі-
зації “Твоє місто”, волонтер Іри-
на Іванків, координатор націо-
нального руху “ДІЯ” Дмитро Гай-
дуцький, громадський активіст 
Великих Гаїв Петро Гузьо. 

Учасники прес-конференції 
розповіли про свої найближчі 

перспективи щодо оздоровлен-
ня дітей з прифронтових сіл. 
Відпочивати вони будуть в табо-
рах нашої області. Шефство над 
сучасними дітьми війни взяли 
громади з Рівненської, Львів-
ської, Івано-Франківської, За-
карпатської та інших областей 
західного регіону. Для дітей 
складено цікаву краєзнавчо-
культурну програму, адже Тер-
нопільщина, Львівщина, Закар-
паття — унікальні у плані туриз-
му. Тим більше, як виявилось, 
80% донеччан далі свого села чи 
району не виїжджали. Тому їм 
буде цікаво побачити та довіда-
тись, яка ж насправді неозора та 
прекрасна українська земля, яка 
багата її історія.

У Копичинцях Гусятинського 
та Великих Гаях Тернопільського 
району створені громадські ор-
ганізації, які будуть проводити 
велику просвітницьку роботу 
щодо зближення Заходу та Схо-
ду, допомагатимуть тим, кому 
нині найважче, хто не може на 
мирному полі засівати ниву, на-

вчати дітей, хто кожен день про-
водить у страху за своє життя, а 
найбільше за здоров’я та життя 
дітей.

Учасники прес-конференції 
поділились зворушливими спо-
гадами про незабутні зустрічі на 
війні. Донеччани — гостинні лю-
ди. Але за весь час чвертьсто-
літньої історії незалежності 
України ми так і не пізнали одне 
одного. Боляче, що саме жор-
стока війна привернула нас одне 
до одного, згуртувала. “Військо-
ві, що стоять на рубежах Украї-
ни, налаштовані рішуче, а мирні 
люди в тривожному очікуванні: а 
що ж далі?, — наголосив ідеоло-
гічний референт національного 
руху “ДІЯ” Іван Сута. — Тож 
основне завдання громадського 
руху – допомогти кожному жите-
лю Донецького та Луганського 
краю усвідомити себе україн-
цем. Що проблематично, як по-
казав час, зробити владі, те на-
магатиметься виправити грома-
да. І, дякувати Богу, вже є пози-
тивні результати”.

Що не змогла влада —  
зробить громада

Єдина країна ●

Під час прес-конференції (зліва направо): громадський активіст Великих Гаїв Петро Гузьо, 
ідеологічний референт національного руху “ДІЯ” (державна ініціатива Яроша) Іван Сута,  

координатор національного руху “ДІЯ” Дмитро Гайдуцький, голова громадської організації 
“Твоє місто”, волонтер Ірина Іванків, селищний голова смт Копичинці Павло Лосик. 

Випускники Кременецького педагогічного 
училища 1989 року випуску, одногрупники 
глибоко сумують з приводу трагічної смерті 
товариша — заступника директора з виховної 
роботи Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №24  
Михайла Ігоровича Близнюка, який заги-
нув на 46-му році життя, рятуючи учнів, своїх 
вихованців від водяної стихії. Висловлюємо 
співчуття його сім’ї, рідним і близьким.

Тернопільське районне бюро технічної інвентаризації 
надає послуги з реєстрації речових прав на нерухоме 
майно (житлові та нежитлові будівлі, земельні ділянки)  

в Тернопільській області. Звертатися за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Д. Нечая, 27. Телефон: 23-50-02.



Програма телепередачП’ятниця, 17 червня 2016 року

20 червня
Понеділок 

21 червня
вівторок

22 червня
середа

23 червня
четвер

24 червня
П’ятниця

25 червня
субота

26 червня
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 14.00, 
         22.50, 23.20 Погода
06.05, 07.05 АгроЕра
06.10, 07.10, 08.05 Спорт
06.20, 07.50, 08.10 Смакота
06.25, 23.25 Золотий гусак
07.20 Ера будiвництва
07.25, 23.00 На слуху
08.15 Свiт on line
08.35 Паспортний сервiс
08.45 Телемагазин
09.10 Путiвник прочанина
09.25 Х/ф “Святий Фiлiпп. Я вибираю рай”
14.15 Д/ф “Юрiй Рибчинський. 
        Слова i музика”
15.20 Д/ф “Голiвуд над Днiпром. 
        Сни з Атлантиди”
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Орегонський путiвник
17.55 Д/ф “Харкiв 41-43. Життя як воно є”
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.00 Новини
21.50 Подорожнi
23.50 Вiд першої особи

канал “1+1”
07.15 “ТСН-Тиждень”
08.45, 14.00 Х/ф “Подвiйне життя”
19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
20.15 Х/ф “Свати-3”
21.20 Т/с “Нашi панi у Варшавi”
00.10 Х/ф “Ларрi Краун”

інтер
06.10, 05.25 “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 “Батькiвський iнстинкт” 
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 “Одеса-мама” 
23.40 Т/с “Впiзнай мене, якщо зможеш” 

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
07.45, 15.50, 18.50, 21.25 Оголошення.
          Бюро знахiдок
07.50, 18.45 Мiська рада iнформує
08.00 Вiкно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00, 00.40 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Сад, город, квiтник”
11.00, 16.00 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хiт-парад
14.10 Х/ф “Вiдсутня ланка”
17.00 “Калейдоскоп”
17.30 “Про нас”
19.00 “Євромакс”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.40 Дiм книги
21.30 “Сiльський календар”
22.00 Х/ф “Франческо”

ICTV
05.50 М/с “Том i Джерi у дитинствi”
06.10, 19.20 Надзвичайнi новини
06.50 Факти тижня
08.50 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
09.45 Без гальм!
10.25 М i Ж
10.45 Х/ф “Мiстер Крутий”
12.30, 13.15 Х/ф “Година пiк”
12.45 Факти. День
14.50 Х/ф “Флот МакХейла”
16.55 Х/ф “Я, Франкенштейн”
18.45 Факти. Вечiр
20.20 Кримiнальна Україна
21.10 Т/с “Володимирська”
22.05 Т/с “Демони”
23.05 Х/ф “Дiвчина з тату дракона”

стб
06.10, 15.55 “Все буде добре!”
08.10 “Зiркове життя”
10.05 Х/ф “Баламут”
11.55 Х/ф “Тариф на кохання”
13.45, 20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 
        з Павлом Костiциним”
22.35 “Вагiтна у 16”
23.35 “Доньки-матерi”
00.45 “Один за всiх”

новий канал
03.00 Зона ночi
05.00, 06.15 Kids’ Time
05.05 М/с “Кунг-фу Панда: 
          Легенди крутизни”
06.20 Х/ф “Володар перснiв: 
        Братство персня”
10.00 Х/ф “Володар перснiв: 
        Двi фортецi”. (2)
13.30 Т/с “Останнiй iз Магiкян”
19.00 Дешево i сердито
20.10 Ревiзор
23.10 Пристрастi за ревiзором

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультмiкс
10.10 М/ф “Рухай час”
11.35 Х/ф “Загадай бажання”
13.20 Рятiвники
18.50 Одного разу в Одесi
23.00 Вiталька
00.00 Т/с “Свiтлофор” 

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.30 “Велети духу i слави. 
         Українська мiсiя”
10.35 “Назбиране”
10.50, 17.45 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Закувала зозуленька у зеленiм гаї”
11.30 “Подорожнi замальовки”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 17.55 “Вишневi усмiшки”
15.00 “Вiнтаж”
15.15 “Загубленi у часi”
15.30 “Мамина школа”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Сторiнками iсторiї”
17.30 “Просто неба”
18.00 “Смакота”
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.00 “Cад. Город. Квiтник”
19.20 “Край, в якому я живу”
19.30 “Урок... для батькiв”
20.00 “День, як мить”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктивi ТТБ”
21.30 “Нотатки на глобусi”
21.45 “Вони прославили наш край”
22.00 “Зеленi свята”
22.30 “Бiля рiдних джерел”

трк “украЇна”
06.50 Подiї тижня з Олегом Панютою
07.50 Зоряний шлях
08.50 Х/ф “Солдат 
         Iван Бровкiн”
10.45 Х/ф “Iван Бровкiн на цiлинi”
12.40, 15.25 Т/с “Бабуся на сносях”
15.00, 19.00 Подiї
17.00, 19.45 Т/с “Проїзний квиток”
21.50 Футбол. Євро-2016. 
         Словаччина — Англiя
00.00 Прем’єра! Великий 
         футбол Євро-2016

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння” 
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
15.00 “Орел i Решка. 
          Ювiлейний сезон”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.15 “Звана вечеря”
21.00 “Орел i Решка.
         Ювiлейний-2”
22.00 Х/ф “Король вечiрок” 
23.50 “КВН”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.20 “Смiшнi люди”
11.20 “Моя правда”
12.10 Х/ф “Дике серце”
14.00, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
15.50 Х/ф “У квадратi 45”
17.05 Х/ф “Бережiть жiнок”
21.30 Х/с “Мiс Марпл
             Агати Кристi”
23.15 “Бенефiс Юхима 
          Шифрина”

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
06.25, 07.25, 08.20, 09.10, 22.55, 23.20 Погода
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
09.20 Дорога до Рiо-2016
09.45 Уряд на зв’язку з громадянами
10.15 Д/ф “Голiвуд над Днiпром.
       Сни з Атлантиди”
11.55 Перша студiя
12.35 Prime time з Мирославою Гонгадзе
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Мультфiльм “Друзi-янголи”
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Фольк-music
16.20 Путiвник прочанина
16.35 Х/ф “Аничка”
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.40 Т/с “Травма”
20.30 Нашi грошi
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.40 Класики свiтової лiтератури
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
        23.15 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.40, 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, 03.40, 04.25 “Сiмейнi
           мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
          з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.15 Х/ф “Свати-3”
21.20 Т/с “Нашi панi у Варшавi”
00.00, 02.15 Х/ф “Королi вулиць-2”
05.40 “Служба Розшуку Дiтей”

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, 23.40 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 “Одеса-мама” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00 Єдина країна
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 Оголошення.
         Бюро знахiдок
07.35 “Сiльський календар”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подiй
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 “Твiй дiм”
12.40 “Рекламна кухня”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Нелюдь”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Європа у фокусi
20.30 “Євромакс”
21.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
22.35 Х/ф “Брат воїна”

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.45 Т/с “Чужi крила”
11.45, 13.20 Х/ф “Флот МакХейла”
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с “Вiддiл 44”
16.45 Т/с “Викрадення богинi”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с “Володимирська, 15”
22.25 Т/с “Демони”
23.25 Х/ф “Сволота”

стб
06.50, 15.55 “Все буде добре!”
08.50 “Зiркове життя”
09.50 “Вагiтна у 16”
10.50 “Доньки-матерi”
11.50 “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 “Врятуйте нашу сiм’ю-3”

новий канал
05.05, 18.00 Абзац!
06.00, 07.10 Kids’ Time
06.05 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”
07.15 Т/с “Друзi”
11.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”
13.50 Т/с “Щасливi разом”
16.40, 19.00, 20.00 Вiд пацанки до панянки
22.05 Х/ф “Тупий i ще тупiший”. (2)
00.10 Х/ф “Тупий i ще тупiший: 
        Коли Гаррi зустрiв Ллойда”. (2)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультмiкс
10.10 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, 23.00 Вiталька
18.50 Одного разу пiд Полтавою
00.00 Х/ф “ТойХтоПройшовКрiзьВогонь”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Cад. Город. Квiтник”
10.20 “Мальовниче Тернопiлля”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “В об’єктивi ТТБ”
10.50, 17.45 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Нотатки на глобусi”
11.45 “Вони прославили наш край”
14.00 “День, як мить”
14.20 “Смакота”
14.30 “Сторiнками iсторiї”
14.55, 17.55 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Просто неба”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Як це?”
17.30 “Живi сторiнки”
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “Будьте здоровi”
20.35 “Пісня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Крiзь призму часу”
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, 21.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
12.00 Глядач як свiдок
13.40, 15.30 Х/ф “Четвер 12”
16.00 Т/с “Лiкарська таємниця”
18.00 Т/с “Катина любов”
18.50 Футбол. Євро-2016. Україна — Польща
21.50 Футбол. Євро-2016. Хорватiя — Iспанiя
00.00 Прем’єра! Великий футбол Євро-2016

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння” 
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. Ювiлейний-2”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.15 “Звана вечеря”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” 

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.35 “Смiшнi люди”
12.35, 23.15 “Моя правда”
13.25 Х/ф “За власним бажанням”
14.50, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.40 Х/ф “Слiд в океанi”
18.10 Х/ф “Я оголошую
         вам вiйну” (16+)
21.30 Х/с “Мiс Марпл Агати Кристi”
00.05 Х/ф “Дерсу Узала”

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
06.25, 07.25, 08.20, 09.10, 10.50,
         22.50, 23.20 Погода
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.45 Вiд першої особи
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.25 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.20 Д/ф “Харкiв 41-43. Життя як воно є”
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
14.55 Подорожнi
15.45, 02.10 Д/ф “Київ. Початок вiйни”
16.40 Д/ф “Я там був не з власної волi”
18.15 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.40 Т/с “Травма”
20.30 Книга ua
21.30 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
     19.30, 23.15, 02.00 ТСН: “Телевiзiйна 
         Служба Новин”
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”
14.10, 04.20 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.10 “Секрети Величного столiття.
      Як створювався серiал Роксолана”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.30 “Українськi сенсацiї”
21.10 Х/ф “Моя любов”
00.00 Х/ф “Година пiк”

інтер
06.05 “Слiдство вели... з Леонiдом 
          Каневським”
07.00 Марафон “Нiхто не забутий,
          нiщо не забуте”
11.00, 12.25 Х/ф “В бiй iдуть тiльки 
          “старики””
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
13.20, 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 “Одеса-мама” 
23.40 Т/с “Впiзнай мене, якщо зможеш” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
        22.35 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Європа у фокусi
08.00 “Євромакс”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Майстер-клас
           iз Наталкою Фiцич”
12.30 Галицький камерний хор, м. Львiв
14.00 Х/ф “Останнiй бункер”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Твiй дiм”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Невiдома Україна
20.00 “Формула здоров’я”
21.30 “Золоте стремено”
22.40 Х/ф “Братерство друїдiв”

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.45, 16.45 Т/с “Викрадення богинi”
11.45, 13.20 Х/ф “Сволота”
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с “Вiддiл 44”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с “Володимирська, 15”
22.25 Т/с “Демони”
23.20 Х/ф “Сорокоп’ятка”

стб
06.35, 15.55 “Все буде добре!”
08.20 “Зiркове життя”
10.25 “Україна має талант!-7”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
19.00 “Слiдство ведуть 
          екстрасенси”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 
        з Павлом Костiциним”
22.35 “Давай поговоримо про секс”
00.40 “Один за всiх”

новий канал
05.05, 18.00 Абзац!
06.00, 07.10 Kids’ Time
06.05 М/с “Кунг-фу Панда:
         Легенди крутизни”
07.15 Т/с “Друзi”
10.55 Т/с “Останнiй iз Магiкян”
13.50 Т/с “Щасливi разом”
17.00, 18.55, 20.00 Хто зверху
22.00 Х/ф “Супернянь”. (2)
23.45 Х/ф “Супернянь-2”. (2)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
          черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультмiкс
10.10 М/с “Клуб Вiнкс: 
           Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
12.45 Т/с “Та, що говорить 
         з привидами”
14.25 Х/ф “Злодiй 
         та його учитель”
15.30 Х/ф “Залiзний Ганс”
17.10 М/ф “Чарiвний горох”
17.20 М/с “Пригоди Котигорошка
        та його друзiв”
18.30 М/с “Як козаки...”
22.00 Х/ф “ТойХтоПройшов
          КрiзьВогонь”
00.00 Х/ф “Джек — 
            переможець велетнiв” 

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Як це?”
10.30 “Велети духу i слави. 
          Українська мiсiя”
10.35 “Крiзь призму часу”
10.50, 14.55, 17.45 “Пам’ятаємо”
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”
15.15 “Живi сторiнки”
15.30 “Час змiн”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Дiловий ритм”
17.30 “ПрофStyle”
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “На часi”
20.35 “Кобзар єднає Україну” 
          (“Один з нас”)
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, 05.20 Т/с “Лiкарська 
          таємниця”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.00 Реальна мiстика
12.00 Глядач як свiдок
13.40, 15.30 Х/ф “Дружина 
          Штiрлiца”
18.00 Т/с “Катина любов”
19.45 Ток-шоу 
        “Говорить Україна”
21.50 Футбол. Євро-2016. 
          Iталiя — Iрландiя
00.00 Прем’єра! Великий 
         футбол Євро-2016

к1
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
10.00 “Орел i Решка”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” 
01.35 “Нiчне життя”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.30, 23.15 “Моя правда”
13.10 Х/ф “Ти пам’ятаєш”
14.40, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.30 Х/ф “Дiвчинка з мiста”
17.50 Х/ф “Доля людини”
21.30 Х/с “Мiс Марпл
          Агати Кристi”
00.05 Х/ф “Iдiот”

ут 1
06.00 Свiт православ’я
06.30, 07.30, 08.15, 09.15, 11.45, 
        13.40, 20.45, 22.50, 23.15 Погода
06.45 Крок до зiрок
07.35 Свiт on line
08.00 Золотий гусак
08.20 Смакота
08.45 Телемагазин
09.00 Путiвник прочанина
09.30 Д/с “Китай на кiнчику язика”
10.25 Гра долi
11.10 Мистецькi iсторiї
11.50 Спогади
12.25 Х/ф “Пропала грамота”
13.50 Театральнi сезони
14.35 Фольк-music
15.55 Дорога до Рiо-2016
16.30 Український корт
17.05 Д/с “Вудро Вiлсон”
18.40 Т/с “Мафiоза”
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 Паспортний сервiс
23.20 День Янгола

канал “1+1”
06.15 “Однокласники”
07.05 “Українськi сенсацiї”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.40 М/ф “Маша i ведмiдь”
09.55 “Козаки. Футбол”
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00, 11.55, 13.00, 13.55, 14.55, 16.15 
         “Свiт навиворiт-5”
17.20, 18.25 Х/ф “Свати-3”
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 Х/ф “Знахарка”
01.00 Х/ф “Кисневий голод”

інтер
06.45 “Подробицi”
07.15 М/ф “Як козаки сiль купували”
07.20 М/ф “Як козаки олiмпiйцями стали”
07.50 М/ф “Як козаки у футбол грали”
08.10 “уДачний проект”
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. 
         Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.05 Т/с “Одеса-мама” 
18.15 Т/с “Сiльський романс” 
20.00 “Подробицi тижня”
21.30 Т/с “Сiльський романс”
23.15 Х/ф “Два Iвани”

TV-4
06.00 Х/ф “Прекрасна Рита”
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 архіка-
тедрального собору УГКЦ м. Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 М/ф “Пiноккiо”
13.30 Дитяча “Чарiвний ключик”
14.00 “Погляд зблизька”
14.30 “Формула здоров’я”
15.30 “Право на успiх”
16.00 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
16.20 “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 Музична “Гал-клiп”
22.10 Х/ф “Майже iдеальне пограбування”
23.45 Час-тайм

ICTV
06.10 Стоп-10
07.05 Провокатор
07.55 Зiрка YouTube
09.50 Дивитись усiм!
10.50 Без гальм
11.30 М i Ж
11.50, 13.00 Х/ф “Трон. Спадок”
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф “Танго і Кеш”
16.40 Х/ф “Перевiзник-3”
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф “Гонщик”
22.50 Х/ф “Прибрати Картера”
00.55 Х/ф “Людина-вовк”

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
07.00 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.20 “Караоке на майданi”
11.15 Х/ф “Любов не дiлиться на два”
15.10 “Мiстичнi iсторiї-5 
         з Павлом Костiциним”
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
22.55 “Я соромлюсь свого тiла-2”

новий канал
05.45, 09.00 Kids’ Time
05.50 М/с “Дракони: Вершники Йолопа”
09.05 Х/ф “Лабiринт”. (2)
12.50 М/ф “Крутi яйця”
14.50 Х/ф “Напруж звивини”
16.55 Х/ф “Шанхайськi лицарi”
19.00 Х/ф “Куленепробивний”. (2)
21.00 Х/ф “Чорний лицар”
22.50 Х/ф “Дiм з паранормальними
          явищами-2”. (3)
00.35 Х/ф “Дiм з паранормальними
          явищами”. (3)

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 “Золота гуска”
13.20 М/ф “Iгорь”
14.45 Країна У
23.45 Т/с “Свiтлофор” 
00.40 ТЕТ-Iнтернет

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi”
10.50, 17.45 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Учнiвський щоденник”
11.30 “Думки вголос”
11.45, 17.55 “Вишневi усмiшки”
11.50 “Випробуй на собi”
14.00 “Поклик таланту “
15.30 “У країнi Мультляндiї”
15.45 “Iз нашої вiдеотеки” 
        (Кренцилiвськi вапнярки)
16.30 “Театральнi зустрiчi”
        (“Дорога Олена Сергiївна”)
18.00 “Назбиране”
18.15 “Кобзар єднає Україну” 
           (“Дитячий майданчик”)
18.45 “В об’єктивi ТТБ”
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 “Сiмдесятники. 
       Сергiй Параджанов”

трк “украЇна”
06.50 Подiї
07.30 Зоряний шлях
09.30 Х/ф “Iван Бровкiн на цiлинi”
11.25 Х/ф “Четвер 12”
13.10 Т/с “Дочки-матерi”
17.00, 20.00 Т/с “Мати i мачуха”
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
21.50 Футбол. Євро-2016. 1/8 фiналу
00.00 Великий футбол Євро-2016

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.50 Х/ф “Мiльйон на Рiздво”
11.45 Х/ф “Сон Лiппеля”
13.40 “Орел i Решка”
18.10 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
19.10 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Випадковий чоловiк”
22.45 “КВН”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
09.55 “Юхим Шифрин — Легко треба жити”
11.30 “Невiдома версiя. 
        Вечори на хуторi бiля Диканьки”
12.25 Х/ф “Трембiта”
14.00 Х/ф “Два капiтани”
22.00 “Невiдома версiя. 
          Королева бензоколонки”
22.45 “Петросян запрошує...”
23.25 Х/ф “Будинок на дюнах”
00.35 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”

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
06.25, 07.25, 08.20, 09.10, 10.50, 
        18.00, 22.50, 23.20 Погода
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.45 Вiд першої особи
07.30, 23.25 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Клуб пригод”
10.30 Вiкно в Америку
11.00 РЕ:ФОРМА
11.30 Вiйна i мир
12.10 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Як це?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Спогади
15.35 Надвечiр’я. Долi
16.30 Свiтло
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.40 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 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10 “Снiданок
            з 1+1”
07.35 “Козаки. Футбол”
09.30 “Мiняю жiнку-8”
10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-9”
13.45, 14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Секрети Величного столiття. 
        Як створювався серiал Роксолана”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.30 “Українськi сенсацiї”
21.25 Х/ф “Кардiограма любовi”
23.15 “Право на владу”

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, 23.35 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 “Одеса-мама” Заключна серiя

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
         22.30 Оголошення. 
         Бюро знахiдок
07.35 “Формула здоров’я”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Соло”
13.00 В/ф “Казимир Сiкорський.
        Життя на чистовик”
14.00 Х/ф “Миротворцi”
17.30 “Євромакс”
19.30, 21.00 Невiдома Україна
20.00 “Слiдства. Iнфо”
20.40 “Право на успiх”
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.35 Х/ф “Акла” 16+

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00, 16.45 Т/с “Викрадення богинi”
11.55, 13.20 Х/ф “Сорокоп’ятка”
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с “Вiддiл 44”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Т/с “Володимирська, 15”
22.30 Т/с “Демони”
23.30 Х/ф “Обитель зла”

стб
06.15, 15.55 “Все буде добре!”
08.20 “Зiркове життя”
10.10 “Врятуйте нашу сiм’ю-3”
13.40 “Україна має талант!-7”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
19.00 “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
05.15, 18.00 Абзац!
06.00, 07.20 Kids’ Time
06.05 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутизни”
07.25 Т/с “Друзi”
12.10 Т/с “Не родись вродливою”
17.35, 19.00, 20.00 Суперiнтуїцiя
21.25 Х/ф “Ельдорадо”
01.15 Великi почуття

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
          черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультмiкс
10.10 М/с “Клуб Вiнкс: 
           Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
12.45 Т/с “Та, що говорить з привидами”
14.25 Х/ф “Золота гуска”
16.10 М/ф “Як козаки наречених виручали”
16.40 М/с “Лис Микита”
22.00 Х/ф “Президент Лiнкольн: 
         Мисливець на вампiрiв” 
00.00 Т/с “Щоденники 
         Темного 2” 

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Тернопiлля крiзь роки”
10.30 “Велети духу i слави.
        Українська мiсiя”
10.35 “Надiя є”
10.50 “Кобзар єднає Україну” 
        (“Один з нас”)
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”
15.15 “Фабрика iдей”
15.30 “ПрофStyle”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Акценти тижня”
17.30 “Храми Подiлля”
17.45 “Левашовська 
       пустош пам’ятає”
18.15, 20.25, 21.50 “Тернопiль
        сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “Що робити?”
20.35 “Антонiвцi: страдницька
         доля України”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Армiя нескорених”
21.30 “Думки вголос”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00, 16.00 Т/с “Лiкарська таємниця”
07.00, 08.00, 09.00,
           15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.00 Реальна мiстика
12.00 Глядач як свiдок
13.40, 15.30 Х/ф “Соло 
        на саксофонi”
18.00 Т/с “Катина любов”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “ Дочки-Матерi”
00.50 Т/с “C.S.I.. 
        Мiсце злочину Майамi”

к1
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
10.00 “Орел i Решка”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” 
00.45 Т/с “90210: Нове поколiння” 

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.30, 23.15 “Моя правда”
13.10 Х/ф “Дiвчинка з мiста”
14.30, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.20 Х/ф “Доля людини”
18.10 Х/ф “Мачуха”
21.30 Х/с “Мiс Марпл 
         Агати Кристi”
00.05 Х/ф “Два гусари”

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
06.25, 07.25, 08.20, 09.10, 11.50,
          18.00, 22.45, 23.20 Погода
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.55 Чоловiчий клуб. Спорт
10.30 Чоловiчий клуб
12.00 Вересень
12.25 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Театральнi сезони
15.35 Вiра. Надiя. Любов
16.30 Гра долi
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.40 Т/с “Травма”
20.30 План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
21.30 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
22.40 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 
ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10 “Снiданок 
        з 1+1”
07.35 “Козаки. Футбол”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-9”
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 “Двоє” 

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”
08.10 “Право на успiх”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 Дитяча “Чарiвний ключик”
12.10 Музична “Гал-клiп”
12.40, 21.30 “Твiй дiм”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Думки сторiн”
17.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подiй
20.10 “Сiльський календар”
20.40 “Рекламна кухня”
22.35 Х/ф “Все, чого вона хотiла”

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10, 16.45 Т/с “Викрадення богинi”
12.10, 13.20 Х/ф “Трон. Спадок”
12.45, 15.45 Факти. День
15.20, 16.20 Т/с “Вiддiл 44”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25, 22.05 Т/с “На трьох”
23.35 Х/ф “Обитель зла-2. Апокалiпсис”

стб
05.45, 18.30 Т/с “Коли ми вдома”
06.45 “Зiркове життя”
07.40 Х/ф “Весiлля у Малинiвцi”
09.35 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”
11.15 Х/ф “Мати й мачуха”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
20.00 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”
22.35 Х/ф “Я щаслива”
01.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”

новий канал
05.05, 18.00 Абзац!
06.00, 07.20 Kids’ Time
06.05 М/с “Кунг-фу Панда: 
        Легенди крутизни”
07.25 Т/с “Друзi”
10.15 Серця трьох 3
19.00 Х/ф “Повiнь”
21.00 Х/ф “Хвиля”. (2)
23.05 Суперiнтуїцiя
00.35 Х/ф “Хлопчик на трьох”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
       черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультмiкс
10.10 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
18.05 Х/ф “Неймовiрнi пригоди 
        Адель Блан-Сек” 
20.00 Х/ф “Учень чаклуна”
22.00 Х/ф “Джек — переможець велетнiв” 
23.45 Т/с “Свiтлофор” 

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 Д/ф “Всеволод Нестайко. 
        Родом з дитинства”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “7 природних чудес України”
10.50, 17.45 “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, 17.55 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Думки вголос”
15.30 “Хочу бути...”
15.50 “Плекайте мову”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Актуальне iнтерв’ю”
17.20 “Кобзар єднає Україну” 
        (“Косiвська керамiка”)
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
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 “Лiкарська таємниця”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.00 Реальна мiстика
12.00 Глядач як свiдок
13.40, 15.30 Т/с “Непутяща невiстка”
18.00 Т/с “Катина любов”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Ляльки”
00.50 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину Майамi”

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння” 
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00 “Орел i Решка. На краю свiту”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. Ювiлейний-2”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
20.10 “Орел i Решка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 “КВН”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.30 “Смiшнi люди”
11.55, 23.15 “Моя правда”
12.45 Х/ф “Слiд в океанi”
14.10, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.00 Х/ф “Старий знайомий”
17.30 Х/ф “Повернення Василя 
         Бортнiкова”
21.30 Х/с “Мiс Марпл Агати Кристi”
00.05 Х/ф “Бий першим, Фреддi!”

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.15, 07.00, 08.00, 22.35, 23.15 Погода
06.20 У просторi буття
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.15 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак
08.45 Телемагазин
09.00 Мистецький пульс Америки
09.35 Як це?
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.25 Хочу бути
10.45 Школа Мерi Поппiнс
11.00 Казки Лiрника Сашка
11.15 М/ф “Друзi-янголи”
13.20 Х/ф “Будинок для вiдпочинку”
15.20 Чоловiчий клуб. Спорт
16.30 Чоловiчий клуб
17.05 Д/с “Вудро Вiлсон”
18.30 Т/с “Мафiоза”
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.35 Дорога до Рiо-2016
22.00 Х/ф Проект “Україна-25”. 
      Нова українська хвиля. “Вiолончель”
22.40 Мегалот
22.45 Альтернативна музика. Краще
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”
15.35, 21.15 “Вечiрнiй квартал”
17.30, 18.30 “Розсмiши комiка-6”
20.15 “Українськi сенсацiї”
23.30 Х/ф “Кримiнальне чтиво”

інтер
06.30, 20.00 “Подробицi”
07.35 М/ф “Зачарований хлопчик”
08.15 Х/ф “Балада про солдата”
10.05 Х/ф “Доля людини”
12.10 Т/с “Одеса-мама” 
16.40 Концерт “Валерiй Меладзе. Небеса”
18.05, 20.30 Х/ф “Два Iвани”
22.25 Х/ф “Ти будеш моєю”
00.20 Х/ф “Королева бензоколонки-2”

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 “Прекрасна Рита”
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, 14.23, 16.55, 20.05 Тернопiльська
            погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Останнiй з собачого племенi”
14.30 Мультфiльм
15.00 М/ф “Пiноккiо”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
18.00 Нашi вiтання
19.30 “Євромакс”
20.10 Галицький шлягер 2016, 
        м.Iвано-Франкiвськ
22.00 Х/ф “До 17”
23.30 Європа у фокусi

ICTV
05.45 Провокатор
06.40 Кримiнальна Україна
07.35 Секретний фронт
09.35 Антизомбi
10.35 Громадянська оборона
11.35 Iнсайдер
12.35, 13.00 Т/с “Демони”
12.45 Факти. День
16.40 Х/ф “Танго і Кеш”
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.10 Х/ф “Перевiзник-3”
22.10 Х/ф “Людина-вовк”
00.10 Х/ф “Обитель зла-2. Апокалiпсис”

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
11.15 “Самвел i Полiвода у Львовi”
13.10 Х/ф “Весiлля у Малинiвцi”
15.05 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”
17.00 Х/ф “Я щаслива”
19.00 Х/ф “Любов не дiлиться на два”
22.50 “Давай поговоримо про секс”
00.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”

новий канал
05.15 Абзац!
06.05, 08.00 Kids’ Time
06.10 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
08.05 Дешево i сердито
09.35 Ревiзор
12.35 Пристрастi за ревiзором
14.45 Вiд пацанки до панянки
16.55 М/ф “Крутi яйця”
18.55 Х/ф “Напруж звивини”
21.00 Х/ф “Шанхайськi лицарi”
23.15 Х/ф “Дiм з паранормальними
         явищами”. (3)
01.00 Х/ф “Хвиля”. (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”
11.50 М/ф “Iгорь”
13.15 Х/ф “Злодiй та його учитель”
14.20 Х/ф “Залiзний Ганс”
16.00 Х/ф “Неймовiрнi пригоди 
         Адель Блан-Сек” 
18.00 Х/ф “Учень чаклуна”
20.00 Одного разу пiд Полтавою
22.00 Х/ф “Президент Лiнкольн: 
        Мисливець на вампiрiв” 
00.00 Т/с “Свiтлофор” 

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Arte, viva!”
10.30 “Хочу бути...”
10.50, 17.45 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Закохана у небо”
11.30 “Захисник Вiтчизни-рятувальник”
14.00 “На часi”
14.55, 17.55 “Вишневi усмiшки”
15.00 “Абетка здоров’я”
15.30 “Кобзар єднає Україну” 
         (“Косiвська керамiка”)
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Словами малечi про цiкавi речi”
17.15 “Почерк долi”
18.00 “Учнiвський щоденник”
18.15 “Не перший погляд”
18.35 “Мальовниче Тернопiлля”
18.40 “Думки вголос”
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.30 “На вiдстанi душi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “Кулiнарiя вiд Андрiя”
20.30 Соцiальна реклама
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.30 “Поклик таланту”

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10 Зоряний шлях
09.10 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”
11.00 Х/ф “Дружина Штiрлiца”
13.00, 15.20 Т/с “Проїзний квиток”
17.10, 19.40 Т/с “Любов
          без зайвих слiв”
21.50 Футбол. Євро-2016. 1/8 фiналу
00.00 Великий футбол Євро-2016

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Х/ф “Сон Лiппеля”
11.00 Х/ф “Мiльйон на Рiздво”
12.50 “КВН”
16.15 “Розсмiши комiка”
17.20, 22.00 “Орел i Решка”
21.00 “Орел i Решка. 
           Шопiнг-2016”
23.00 Т/с “Красуня та чудовисько” 
00.45 Х/ф “Дикi курочки та життя”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.35 “Петросян запрошує...”
11.15 “Невiдома версiя. 
          Королева бензоколонки”
12.00 Х/ф “Старий знайомий”
13.30 Х/ф “Мачуха”
15.00 Х/ф “Угрюм-рiка”
20.30 Х/ф “Трембiта”
22.05 “Невiдома версiя.
          Вечори на хуторi бiля Диканьки”
23.00 “Юхим Шифрин — 
           Легко треба жити”
00.45 Х/ф “Бий першим, Фреддi!”
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5 П’ятниця, 17 червня 2016 року Ми — українці
Героям слава! ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Обіч дороги від Тернополя 
до Застав’я, по якій везли  
“вантаж-200” з тілом заги-
блого героя на Сході України 
сержанта Миколи Юречка, 
люди запалювали лампадки, 
клали живі квіти. 

Сотні жителів сіл Великогаїв-
ської об’єднаної територіальної 
громади прийшли вшанувати 
пам’ять земляка. Починаючи з 
Великих Гаїв і аж до  Застав’я у 
кожному селі зупинявся траурний 
кортеж. Священики відправляли 
поминальний молебень.

Микола Юречко народився 
18 грудня 1974 року в селі 

Застав’я, проживав тут разом з 
матір’ю та братом. Закінчив Ба-
ворівську  ЗОШ І-ІІІ ступенів. Пра-
цював у ФГ “Бучинський”. У 
2015 році був мобілізований в  
Збройні сили України. Короткі 
рядки біографії хлопця, життя з 
його буднями, роботою, тихими 
світанками  і прохолодними ноча-
ми. Життя, яке було наповнене 
запахом спеченого маминими ру-
ками пшеничного хліба, велико-
дньої паски, вареників з вишня-
ми, що так нагадували Миколине 
дитинство. Він, як усі сільські 
хлопчаки, пас  корів біля берегів 
Гнізної, ганяв футбольного м’яча, 
парубком ходив до клубу.

Застав’я — село невелике, 
близько 120 селянських дворів. 

Кожна людина тут на видноті. А 
особливо ті, хто залишився ві-
рним рідній стороні. Микола 
Юречко відслужив дійсну вій-
ськову строкову службу в танко-
вих військах під Житомиром. Де-
мобілізувавшись, юнак не по-
дався за “довгим” карбованцем 
у далекі краї, не захотів їсти гір-
кий заробітчанський хліб в дале-
кій Іспанії чи Португалії, гарува-
ти на новобудовах багатіїв у 
Росії або Польші. Одразу ж пі-
шов працювати електрозварни-
ком у місцеве господарство. З 
роками шліфував свою профе-
сійну майстерність, став, як ка-
жуть у народі, магом чарівного 
вогню. І на роботі все робив чіт-
ко, акуратно, сумлінно, людям 

допомагав з проведенням водо-
гонів, тепломереж. Микола зна-
вся не тільки на електрозварю-
вальних, слюсарних роботах, 
але й на  тракторах і автомаши-
нах.  

Багато добрих слів почули на 
адресу героя від сусідів — Петра 
Сенькова, якому Микола допома-
гав перекривати покрівлю даху 
на житловому будинку, Василя 
Головатого та Ігоря Скочиляса, 
ровесників — Григорія Бучин-
ського, Василя Заблоцького. Ко-
ли прийшла повістка із військко-
мату, не ховався, не посилався 
на поважні причини (а вони були 
і залишилися), пішов служити в 
93-ту окрему механізовану бри-
гаду. Днями мав прийти на  ко-

роткочасний відпочинок, а скла-
лося так, що додому повернувся 
в цинковій труні. 

На поминальній панахиді за 
загиблим бійцем української ар-
мії Миколою Юречком отець Ми-
кола УПЦ Київського патріархату, 
звертаючись до парафіян, про-
сив пам’ятати чесну і правдиву, 
роботящу людину, якій відібрали 
життя чужинці і найманці, лише 
за те, що, захищав рідну землю, 
територіальну цілісність України 
від посягань агресорів. Поми-
нальну молитву відспівали у 
церкві шість священиків з Архіє-
пископом Нестором 
Тернопільсько-Бучацької єпархії 
УПЦ Київського патріархату.

В останню дорогу бійця АТО 
Миколу Юречка про-
воджали майже усі жи-
телі рідного села й су-
сідніх населених пунк-
тів, депутати Велико-
гаївської сільської ра-
ди об’єднаної терито-
ріальної громади, її 
голова Олег Кохман, 
голова Тернопільської 
районної ради Андрій 
Галайко, голова Тер-
нопільської райдер-
жадміністрації Олек-
сандр Похилий, за-
ступник голови РДА 
Андрій Колісник, пер-
ший заступник голови 
облдержадміністрації 
Іван Крисак, колишні 

воїни АТО, учасники  Революції 
Гідності. На сільському кладовищі 
під звуки похоронного маршу та 
автоматні постріли труну з тілом 
героя, відважного бійця Миколи 
Юречка, опустили у могилу. На 
горбик землі лягли букети живих 
квітів. 

Вічна пам’ять! Герої не вмира-
ють. Вони назавжди залишаються 
у пам’яті нинішнього й прийдешніх 
поколінь.

Пам’яті загиблого учасника АТО 
Миколи Юречка присвятила віршо-

вані рядки завідуюча клубом  
с. Красівка Люба Васусь: 

“Плаче небо за тобою, сину.
Через що і за яку провину?
Ти лежиш сьогодні у цім гробі,
І здається — вся земля 
                         в жалобі.
Біль цієї втрати
Може зрозуміти тільки мати.
Ой, як тільки я б змогла —
Нині замість тебе б тут лягла.
Бо не можу втрату цю нести,
Прости мені, сину мій, 
                         прости…”

Застав’я прощалося з Миколою Юречком

Близько 400 патріотів зібра-
лися на чотирнадцяту 
спортивно-патріотичну тере-
нову гру “Гурби-Антонівці”, 
яка щороку відбувається на 
місці найбільшого бою в істо-
рії УПА — у лісовому масиві 
між Тернопільщиною та Рів-
ненщиною. Цьогорічна гра 
присвячена пам’яті Романа 
Атаманюка, бійця 93-ої окре-
мої механізованої бригади, 
що неодноразово брав участь 
у “Гурбах-Антонівцях” і заги-
нув під Донецьким аеропор-
том у травні 2015 року. Під 
час офіційного відкриття гри 
Роману Атаманюку було при-
своєно звання “Почесний 
член Молодіжного Націона-
лістичного Конгресу”.

Важливою особливістю гри є те, 
що вона єднає молодь з усієї Укра-
їни. Цього рік завдяки тому, що за-
хід організовує Міністерство моло-
ді та спорту спільно з Тернопіль-
ською ОДА, учасникам з південних 
та східних регіонів компенсувалася 
вартість проїзду.

“Для нас пріоритетом є 
військово-патріотичне виховання 
молоді, оскільки триває війна. Са-
ме тому ми підтримуємо заходи 
Молодіжного Націоналістичного 
Конгресу, — зазначив начальник 

відділу національно-патріотичного 
виховання Міністерства молоді та 
спорту Микола Ляхович. Тож серед 
гравців багато представників Хар-
ківщини, Сумщини, Луганщини, 
Миколаївщини, Одещини тощо. Ці-
каво, що участь у грі взяв і пред-
ставник української діаспори з 

Нью-Йорка.
“Я виріс в США і пишаюсь тим, 

що я — українець. Хочу, щоб укра-
їнці об’єдналися не тільки по лівий 
і правий берег Дніпра, а й по оби-
два боки Атлантичного океану”, — 
каже Андрій Щегельський, голова 
осередку “Організації Чотирьох 

Свобід України”.
Захід не тільки єднає патріотич-

но налаштовану та громадсько ак-
тивну молодь, а й популяризує ідеї 
націоналізму та національно-
визвольну боротьбу.

Перед початком гри учасники 
відкрили у Шумську пам’ятну до-

шку Мартину Головатюку, бійцю 
УПА. За словами Юрія Головатюка, 
сина, Мартин Головатюк залюбки 
їздив на відкриття гри “Гурби-
Антонівці”, адже вважав, що її учас-
ники — майбутнє України. “Він не 
помилився: учасники “Гурб-
Антонівців” — це і бійці 14-ої сотні 
Самооборони Майдану, і волонте-
ри мережі “Вільні Люди”, і захисни-
ки України на передових позиціях у 
зоні АТО”, — каже Іван Кішка, голо-
ва Молодіжного Націоналістичного 
Конгресу.

“Гурби-Антонівці” — не тільки 
змагання та випробування під час 
60-годинної гри, а й волонтерська 
робота з впорядкування штабу-
музею УПА “Волинь-Південь”. Час-
тина учасників теренової гри про-
тягом двох днів прибирала могили 
бійців УПА, фарбувала чисельні 
хрести та вивісила в музеї штабу 
інформаційні банери про 
національно-визвольну боротьбу 
на Шумщині.

“Оскільки музей не є дуже відо-
мим місцем, ми встановили та-
блички та інформаційні стенди, з 
яких можна довідатися, як до нього 
доїхати”, — каже Іван Кізюк, керів-
ник проекту “Гурби-Антонівці”. — 
Зараз ми працюємо над переви-
данням книги Олега Тищука “Кві-
тень 1944-го” про події Гурбівської 
битви”.

“Гурби-Антонівці” згуртували  
молодь з усієї України

Теренова гра ●

На чотирнадцяту спортивно-патріотичну теренову гру  
“Гурби-Антонівці” зібралося 400 патріотів з усієї України.

Микола Юречко у 2015 році був мобілізований у Збройні сили 
України, загинув на території Дніпропетровської області.

В останню путь Миколу Юречка  
проводжають рідні та односельчани.

“Вантаж 200” з тілом загиблого героя Миколи Юречка  
зустрічають у Великих Гаях.
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Надія ШТОКАЛО.

На Тернопільщині відкриють 
Логістичний центр, куди бу-
дуть доставлятися медичні гу-
манітарні вантажі, а пізніше їх 
розподілятимуть по лікарнях. 
Його створення ініціювали 
благодійний фонд агрохол-
дингу “МРІЯ” та благодійний 
фонд “Міжнародна асоціація 
підтримки України”, які сис-
темно реалізовують проекти з 
забезпечення обласних та ра-
йонних лікарень необхідним 
медобладнанням. Для ство-
рення Логістичного центру 
Тернопільська обласна рада 
вирішила виділити приміщен-
ня в Збаражі. 

— Відбулася спільна зустріч із 
департаментом охорони здоров’я, 
а також із головами окремих ра-
йонних адміністрацій та лікарями 
районних лікарень. Було прийнято 
рішення, з метою покращення ма-
теріального становища районних 
лікарень і більш якісного забезпе-
чення медичним обладнанням, 
створити на базі Тернопільської 
області Логістичний центр із пере-
везення гуманітарних вантажів. По-
передньо визначено, що це будуть 
складські приміщення, які розта-
шовані в Збаражі. Там можна за-
безпечити належний температур-
ний режим та інший необхідні умо-
ви для якісного зберігання облад-
нання,— зазначив директор благо-
дійного фонду агрохолдингу “МРІЯ” 
Василь Мартюк. 

У Збаражі гуманітарна допомога 
чекатиме на розмитнення, відтак — 
її розподілятимуть серед потребую-
чих закладів. Найбільш виграшною 
ситуація зі створення логістичного 
центру буде для районних лікарень 
Тернопільщини.

До слова, уже шоста партія ван-

тажу з дороговартісним медичним 
обладнанням із Франції прибула на 
Тернопільщину наприкінці травня у 
рамках реалізації спільного соціаль-
ного проекту благодійного фонду 
агрохолдингу “МРІЯ” та благодійно-
го фонду “Міжнародна асоціація 
підтримки України”.

— Це вже шостий гуманітарний 
вантаж для Тернопільської і Черні-
вецької областей. До нього  входять 
багатофункціональні ліжка, наркоз-
ний апарат, операційні лампи та 
меблі, а також меблі для лікарень. 
Вантаж розподілили між Тернопіль-
ською обласною лікарнею, Козів-
ською, Зборівською лікарнями. Та-
кож частину медобладнання пере-
дали в Чернівецький військовий 
госпіталь. Техніку доставили з 
Франції завдяки нашій співпраці з 
Асоціацією медичної благодійної 
допомоги Франції в Україні, — за-
значив операційний директор бла-
годійного фонду “Міжнародна асо-
ціація підтримки України” Тарас 
Дурбак.

Кошти на доставку гуманітарно-
го вантажу із Європи і на його роз-
митнення виділяє “МРІЯ Агрохол-
динг”. За словами директора бла-
годійного фонду “Агрохолдингу 
“МРІЯ” Василя Мартюка, співпраця 
із “Міжнародною асоціацією під-
тримки України” на даний час охо-
плює три області — Чернівецьку, 
Тернопільську та Івано-
Франківську. 

— Компанія “МРІЯ” забезпечує 
транспортні витрати та кошти на 
розмитнення, які склали на цей мо-
мент майже півмільйона гривень. 
Завдяки нашій підтримці вдалося 
доставити вантаж із Франції та Ні-
меччини. Допомога була розподі-
лена між районними лікарнями, а 
також надана для Тернопільської 
обласної лікарні та військового гос-
піталю у Чернівцях, — розповідає 
Василь Мартюк.

У Збаражі  
зберігатимуть допомогу для 

українських лікарень

Софія ПАСІЧНИК.

Добру традицію започатку-
вало приміське мальовниче 
село Гаї Шевченківські — 
гуртувати громаду села шля-
хом організації заходів різ-
номанітного спрямування. 
Щоправда, цього разу збір 
мешканців передмістя від-
бувся дещо в незвичному 
дусі — без надміру забав і 
розваг. 29 травня у селі був 
проведений військово-
патріотичний вишкіл під на-
звою “Захисти своїх”, спря-
мований на підняття патріо-
тичного духу, здобуття вій-
ськових навиків та освоєння 
рівня знань жителів Гаїв 
Шевченківських у військово-
медичній сфері.

Вишкіл організували на терито-
рії стадіону Гаїв Шевченківських, 
цільовою аудиторією стали всі, 
безвідносно до вікового цензу — 
від наймолодших аж до ветеранів 
війни та воїнів УПА. Співорганіза-
торами події виступили представ-
ники ГО “Об’єднання ветеранів — 
учасників бойових дій та інвалідів 
війни”, ГО “Білі берети”, ГО “Логіс-
тичний центр допомоги бійцям 
АТО”, ГО “Спортивно-мистецький 
клуб “Сакура”, ветерани-учасники 
АТО.

Розпочалася військово-
культурна програма стандартно-
урочисто як для патріотично на-
лаштованої верстви населення, 
строго і по-національному — з під-
няття українського стяга, в чому 
надали ініціативу запрошеним 
учасникам бойових дій на Сході 
України Богдану Радецькому та 
Олександру Починку.

З вітальним словом виступив 
сільський голова села Гаї Шевчен-
ківські Богдан Брич. Присутній на 
вишколі перший заступник голови 
Тернопільської районної держав-
ної адміністрації Володимир Ося-
дач привітав усіх присутніх із тим, 
що вони не полінувалися зібрати-
ся та провести день у товаристві, 
в теплому душевному колі великої 
дружної родини села, котра, з йо-
го слів, покликана забезпечити 
розвиток та добробут, зростання і 
бачення в одному напрямку, об-
рамлені сумісною на сьогодні ме-
тою — зміцненням бойового духу 
та здобуттям знань про те, як по-
водитись у випадку воєнних дій. 
Володимир Осядач також зазна-
чив, що організований захід — 
один із перших, які відбуваються в 
Тернопільській області.

Оскільки ця подія — все ж-таки 
вишкіл, що має за основу військо-
вий підтекст з ідеологічним вихо-
ванням, тому формування у по-
тенційних захисників Вітчизни на-
вичок поводження зі зброєю різ-
ного типу стало приводом, з яко-
го, зрештою, всі й зібралися. 
Майстер-клас із розбору і збору 
автомата, техніка кидання гранат, 
техніка пострілу з гранатомета, 
основи диверсійних навиків та ру-
копашного бою — всіх цих азів 
військової справи бажаючих на-
вчали інструктори — представники 

ГО “Спортивно-мистецький клуб 
“Сакура”, члени ГО “Об’єднання 
ветеранів — учасників бойових дій 
та інвалідів війни” — позивний 
“Друг Лесик” та Роман Мельник, 
більше відомий під позивним 
“Друг Мамонт”.

У царину навиків базових знань 
військової медицини, навиків на-
дання екстремальної медичної до-
помоги у військових умовах, в то-
му числі і на полі бою, гаївчан по-
святив тернопільський стомато-
лог, волонтер-медик подій Рево-
люції Гідності на Майдані — Андрій 
Салагорник.

Волонтери ГО “Логістичний 
центр допомоги бійцям АТО” з 
піднесеним ентузіазмом єдиної 
команди готували шашлики, пекли 
“другий хліб” українців — карто-
плю, щиро пригощали канапками 
з паштетом із традиційного укра-
їнського козацького наїдку — сала 
з часником, запрошували поласу-
вати  овочевим салатом і пригото-
ваним на вогні пловом. Все це 
чергувалося із задоволенням не-
втомної спраги — присутні охоло-
джувалися холодним квасом та 
лимонадом. В допомогу організа-
ції польової кухні охоче підхоплю-
валися і місцеві жителі. Дійство 
синхронно поєднувалося із зву-
чанням протягом усього дня укра-
їнських сучасних та повстанських 
пісень.

Ще однією із локацій недільно-
го виїзного містечка була фотозо-
на, де бажаючих одягали у вій-
ськове спорядження, бронежилет, 
каску, берці, в руки давали вико-
ристану “муху” та фотографували 
на фоні танка. За своєрідний “про-
кат” такої амуніції, в якій кожен 
зміг відчути на собі усю вагу за-
хисних пластин та відповідальність 
бійців, охочі кидали у скриньку 
символічну плату. Тож, окрім ра-
дості від благодатної сонячної по-
годи, тішив та зігрівав ще той 
факт, що не обійшлося і без бла-
годійності — всі кошти, виручені з 
продажу смачної їжі та фотогра-

фування біля фотозони, передали 
на потреби бійців АТО. Як наслі-
док, за час проведення заходу 
вдалося зібрати 9 842 гривень!

На цьому велелюдному дійстві 
мали змогу спостерігати і за спор-
тивною грою місцевих гравців фут-
больної команди “Гаї Шевченків-
ські”, які змагалися проти своїх 
сусідів — футболістів села Лозова. 
Бажаючі також мали шанс стати 
учасниками турніру з волейболу.

Українська нація — пісенна! На 
підтвердження цього слухали ви-
ступ зведеного хору сільських 
церков — православної та греко-
католицької, який виконав душевні 
українські народні композиції, піс-
ні про партизанський рух та духо-
вні церковні прославлення. На за-
вершення прозвучала пісня-
славень — вболівання за Україну.

З тяжким і водночас світлим, 
проте зболеним спомином ви-
звольних подій виступив Зиновій 
Сердюк, який, без сумніву, є геро-
єм не тільки села, а й усієї Украї-
ни: учасник національно-
визвольних змагань, громадський 
діяч, колишній стрілець сотні “Бур-
лаки”, який відбув десятирічне 
ув’язнення у вугільних копальнях 
Воркути. Пан Зиновій — поет, ав-
тор шести збірок віршів на по-
встанську тематику, тож він про-
читав кілька своїх поетичних тво-
рів.

У процесі того, як захід добігав 
кінця, найбільш стійкі та витривалі 
організували невелику дискотеку, 
що у вихорі танців різних жанрів 
підхопила та підкріпила організо-
ваність і згуртованість мешканців 
села. Хочеться вірити та сподіва-
тися, що наші молоді Гаї Шевчен-
ківські і надалі рухатимуться в на-
прямку злагодженості, підтримки, 
взаєморозуміння, поваги та любо-
ві одне до одного. Вдячні всім, хто 
розділив цей чудовий настрій і 
збагатився необхідними знаннями 
й навиками прикладних військово-
медичних та тактичних умінь по-
тенційних учасників воєнних дій.

У Гаях Шевченківських вчать 
гартувати бойовий дух

Юне покоління Гаїв Шевченківських уважно  
слідкувало за бойовим вишколом на сільському стадіоні.

У військовому вишколі в Гаях Шевченківських  
“Захисти своїх” брали участь військові, представники  

громадських організацій, учасники АТО. 

Який день вважається днем сплати 
єдиного соціального внеску?

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання (далі — ЄВ) сплачується шляхом перерахування платником без-
готівкових коштів з його банківського рахунку. Платники, котрі не мають 
банківського рахунку, сплачують внесок шляхом готівкових розрахунків 
через банки чи відділення зв’язку.

Згідно з частиною 10 ст. Закону №2464, днем сплати ЄВ вважа-
ється:

1) у разі перерахування сум ЄВ з рахунку платника на відповідні ра-
хунки органів ДФС — день списання банком або казначейською служ-
бою суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування 
на рахунок органу ДФС;

2) у разі сплати ЄВ готівкою — день прийняття до виконання банком 
або іншою установою документа на переказ готівки разом із сумою ко-
штів у готівковій формі;

3) у разі сплати ЄВ в іноземній валюті — день надходження коштів на 
відповідні рахунки ДФС.

Ви консультувались у податковій
— Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб сума 

стипендії, що виплачується студенту з бюджету?
— Відповідно до Податкового кодексу, до складу загального місячного 

(річного) оподаткованого доходу платника податку не включається сума сти-
пендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових на-
вчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’ютанту. Однак, вона не 
повинна бути вищою за суму, що дорівнює сумі прожиткового мінімуму, ді-
ючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помно-
жену на 1,4 та округлену до найближчих 10 гривень (у 2016 році — 1930 грн.). 
Сума перевищення підлягає оподаткуванню під час її нарахування чи випла-
ти за ставкою 18% податку на доходи та 1,5% військового збору. Детальнішу 
інформацію з даного питання можна отримати в Центрі обслуговування 
платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за телефоном: 43-46-10.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Податкові новини ●

Виконавчий комітет Чистилівської сільської ради оголошує кон-
курс на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових 
відходів на території села Чистилів Тернопільського району.

Організатор конкурсу — виконавчий комітет Чистилівської сільської 
ради, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Чистилів, вул. Галиць-
ка, 52. Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого коміте-
ту сільської ради № 18 від 22.03.2016р. “Про умови проведення кон-
курсу з визначення виконавця послуг зі збирання, вивезення та утилі-
зації твердих побутових відходів на території села Чистилів”.

Місце і час проведення конкурсу: приміщення Чистилівської сіль-
ської ради, вул. Галицька, 52, с.Чистилів, 22 липня 2016 р. 14.00 год. 
сільський голова Полотнянко Ігор Миколайович, тел. (0352) 296748. 
Кваліфікаційні вимоги: наявність ліцензії на провадження діяльності у 
сфері поводження з відходами; наявність матеріально-технічної бази; 
наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації; досвід робо-
ти, прийнятна вартість надання послуг.

Характеристика території: територія села Чистилів площею 240,9 га; 
населення — 1050 чол. Характеристика об’єктів утворення побутових 
відходів: житлові будинки — 352, підприємства та організації — 25.

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається по-
штою протягом 30 днів від дня оголошення конкурсу. 

Чистилівський сільський голова І. М. ПОЛОТНЯНКО.
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Анонс ●

громадаОб’єднана Видання Байковецької об’єднаної 
територіальної громади

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

№21

Панорама с. Шляхтинці.

Місцеве самоврядування ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

9 червня Байковецький 
сільський голова об’єднаної 
територіальної громади 
Анатолій Кулик провів 9 по-
зачергову сесію сільської 
ради 7 скликання. На поря-
док денний було винесено 
5 питань.

Депутати затвердили зміни 
до сільського бюджету. Голо-
вний спеціаліст фінансово-
господарського відділу Байко-
вецької сільської ради Андрій 
Курочка зазначив, що в січні-
травні цього року бюджет Бай-
ковецької сільської ради з ура-
хуванням трансфертів виконано 
на 135% — загалом надійшло 
коштів у сумі 21 мільйон 990 ти-
сяч 502 гривні, з них 1 мільйон 
899 тисяч гривень освітньої 
субвенції, 1 мільйон 332 тисячі 
гривень медичної субвенції, 
957 тисяч гривень державної 
субвенції на розвиток інфра-
структури. Завдяки перерозпо-
ділу обсягів фінансування збіль-

шено обсяг видатків із загаль-
ного і спеціального фондів. 
10 тисяч гривень спрямовано на 
амбулаторію загальної практики 
сімейної медицини, 174 тисячі 
гривень — на проведення гео-
дезичних робіт із землеустрою, 
15 тисяч гривень — на виплату 
заробітних плат працівникам 
бібліотек (нарахування 4 тисячі 
гривень), 40 тисяч гривень пе-
редбачено на зарплати праців-
никам закладів культури (нара-
хування 9 тисяч гривень), 3 ти-
сячі гривень спрямовано на 
оплату відряджень мистецьких 
колективів, 20 тисяч гривень — 
на відрядження футбольної ко-
манди і спортивних колективів, 
40 тисяч гривень — на придбан-
ня матеріалів для ремонту за-
кладів культури. 33 тисячі гри-
вень передбачено на заміну ві-
кон в адмінбудинку у Дубівцях, 
141 тисячу гривень — на капі-
тальний ремонт загальноосвіт-
ніх шкіл і дошкільних навчаль-
них закладів, 60 тисяч гривень 
спрямовано до статутного фон-
ду комунального господарства 
“Байковецьке”, 3 тисячі гривень 

— на передплату періодичних 
видань для бібліотек.

Сесія затвердила “Програму 
розвитку пасажирських переве-
зень автомобільним транспор-
том загального користування в 
Байковецькій сільській раді на 
2016-2020 роки”. Зокрема, пе-
редбачено виділення 17 тисяч 
гривень щомісяця з сільського 
бюджету для компенсації пільго-
вих проїздів на маршруті 
Байківці-Дубівці (13,25 грн. на 
пільговика). Байковецька сіль-
ська рада взяла на баланс вули-
ці Проектну і Проектну-бічну для 
проведення незалежної експерт-
ної оцінки. Депутати Байковець-
кої сільської ради встановили 
розмір виплати на харчування 
під час відряджень творчим ко-
лективам і учасникам спортив-
них змагань у розмірі 50 гривень 
на людину. З метою належного 
виконання повноважень в освіт-
ній галузі на сесії прийнято рі-
шення збільшити штатну чисель-
ність відділу освіти Байковецької 
сільської ради, який буде ство-
рено найближчим часом, із 7 до 
12 працівників. 

У січні-травні бюджет 
виконано на 135%

Байковецький сільський голова об’єднаної територіальної громади Анатолій Кулик і депутати 
під час 9 позачергової сесії Байковецької сільської ради 7 скликання. 9 червня 2016 року.

Шановні медичні працівники 
Байковецької об’єднаної 
територіальної громади!

Від щирого серця вітаю Вас із професійним святом і висловлюю 
вдячність за Вашу благородну працю. Споконвіку здоров’я було 
найбільшим багатством. Професія лікаря — одна з найнеобхідніших 
і найшанованіших. Для Вас завжди були, є і будуть пріоритетними 

доброта, гуманність і професіоналізм. Ви да-
руєте людям найдорожче — здоров’я, віру та 
надію. З нагоди свята низький уклін Вам за 
сумлінну та невтомну працю. Нехай сторицею 
повертаються до Вас добро, дароване людям. 
Хай у Ваших домівках завжди панують щастя, 
мир і злагода. Міцного здоров’я, благополуч-
чя, добра Вам та Вашим родинам!

З повагою — Байковецький сільський 
голова об’єднаної територіальної громади 

Анатолій КУЛИК.

8:00 — молебень за здоров’я у церкві  
святих апостолів Петра і Павла.

10:00 — офіційне відкриття турніру.
10:30 — товариський матч за участю  

учасників першого турніру ім. Василя Гоцка і 
Лозівського оздоровчо-спортивного клубу 
“Бескиди”.

11:00 — матчі турніру згідно з календарем.
18:00 — урочистий концерт із нагоди  

Дня Конституції України в будинку культури  
с. Лозова.

19:30 — церемонія нагородження пере-
можців і призерів турніру. Презентація блогу кубка ім. Василя Гоцка. 
Колективний перегляд матчів Євро-2016.

Учасники і гості турніру зможуть взяти участь у спортивних  
конкурсах.

Програма 40-го турніру  
з міні-футболу ім. Василя Гоцка

Від усього 
серця вітаємо з 
днем народжен-
ня заступника 
директора Бай-
ковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. з 
н а в ч а л ь н о -
виховної роботи 
Наталію Рома-
нівну ГУЩИНУ.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою —  
колектив Байковецької 

 ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження молодшого медбрата 
ФП масиву Гаї Ходорівські 
с. Байківці Петра Дмитровича 
ПОДВОРНЯКА.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії.

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з днем народження 
Петра Дмитровича 
ПОДВОРНЯКА з масиву Гаї 
Ходорівські с. Байківці.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить.

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

З любов’ю і повагою — рідні.

Вітаємо з днем народження 
начальника відділу організаційно-
інформаційної роботи Байковець-
кої сільської ради Тетяну Петрів-
ну ЗАМКОВСЬКУ.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

Життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з 50-річчям депутата 
Байковецької сільської ради  
Богдана Володимировича 
ІЛЬКІВА. 

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з днем народження 
молодшу медичну сестру 
КЗ Байковецької сільської рад 
“Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини” Оксану 
Зеновіївну П’ЄХ.

Живіть у здоров’ї, мирі, силі,

Хай проти Вас роки будуть безсилі,

Хай Матір Божа Вас охороняє

І Господь Бог із неба щастя посилає.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо! ●

Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

12 червня відбулися 
матчі чемпіонату Терно-
пільського району з фут-
болу. У вищій лізі ФК “Го-
верла” з Дубівців поступи-
лися на власному полі 
футболістам із Плотичі з 
рахунком 5:0. “Лісма” зі 
Шляхтинців пропустила в 
домашньому поєдинку два 
“сухих” м’ячі від колективу 
з Великого Глибочка. Та-
ким чином, Дубівці з 8 очками 
опустилися на 7 сходинку в тур-
нірній таблиці, за ними йдуть 
Шляхтинці з 7 балами. У першій 

лізі байковецький “Сокіл” на 
власному полі здолав команду 
Пронятина з рахунком 5:3. Ре-
зультативними ударами відзна-

чилися Богдан Бенцал, Адрій 
Лемещак, Микола Станько і 
Володимир Шкодзінський — 
“дублем”. Набравши 6 очок, 
Байківці зайняли дев’яту 
сходинку “турнірки”. Чотири 
м’ячі у ворота Довжанки за-
бив Назар Королюк, який 
приніс команді зі Стегників-
ців перемогу 4:2. Футбольна 
команда “Легіон-Лозова” на 
виїзді поступилася Домамо-
ричу — 1:2. Єдиний гол за 
лозівчан забив Андрій Лясо-
та. Після 5 зіграних матчів із 

10 заліковими балами стегників-
ські футболісти — другі, колек-
тив із Лозової — четвертий  
(7 очок).

Sports news ●

Футбольні баталії 
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(Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник і військовий льотчик)

“Досконалість — це не тоді,  
коли нічого додати, а тоді, коли нічого відняти”

19 червня — День медичного працівника ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Традиційно у третю неділю 
червня професійне свято 
відзначають працівники га-
лузі охорони здоров’я Укра-
їни.  

На території Байковецької 
об’єднаної територіальної гро-
мади працюють 6 фельдшерсько-
акушерських пунктів у Байківцях, 
Дубівцях, Стегниківцях, Лозовій, 
Курниках, Гаях Ходорівських і 
амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини в Шляхтин-
цях. Найкращі традиції медичної 
еліти — лікарську честь, громад-
ську відповідальність, високу 
моральність, інтелігентність, 
працьовитість і професійність у 
громаді примножують 22 медич-
ні працівники, на обслуговуванні 
яких перебуває понад 6 тисяч 
населення. 

Медики опинилися на роздо-
ріжжі нових можливостей, 
завдань та відповідальності, 
адже з початку березня цього 
року первинна ланка медицини 
перейшла на баланс Байковець-
кої об’єднаної громади. За ін-
формацією заступника Байко-
вецького сільського голови 
Віктора Пульки, триває робота 
над формуванням стратегії роз-
витку медичної галузі, основний 
акцент робиться на оновленні 
матеріально-технічної бази ліку-
вальних закладів. Цьогоріч Бай-
ковецькій об’єднаній громаді з 
державного бюджету передба-

чено 2,7 мільйона гривень ме-
дичної субвенції. Станом на сьо-
годні з Байковецького сільсько-
го бюджету на фінансування ме-
дичної галузі виділено 
2 мільйони 20,85 тисячі гри-
вень.

Кожен ФАП Байковецької 
об’єднаної громади отримав ме-
дикаменти для надання невід-
кладної медичної допомоги, інга-
лятори, тонометри для вимірю-
вання артеріального тиску, глю-
кометри для вимірювання цукру в 
крові, сухожарову шафу для сте-
рилізації медичних інструментів, 
тест-смужки, ваги та ростоміри. 
Для надання спеціалізованої ме-
дичної допомоги Байковецька 
сільська рада уклала контракти з 
Тернопільським районним тери-
торіальним медичним об’єднанням 
на суму 1,5 мільйона гривень та з 
лікувальними закладами міста 
Тернополя на 1,3 мільйона гри-
вень. Мешканці громади само-
стійно можуть вибирати, де про-
ходити лікування. Медпрацівники 
Байковецької об’єднаної громади 
отримують необхідні вакцини, 
щомісяця відвідують наради, слу-
хають лекції в ТРТМО. 

Медичним центром громади 
є амбулаторія загальної практи-
ки сімейної медицини в Шлях-
тинцях, яку 6 років очолює лікар 
вищої категорії Володимир Ма-
щак. В амбулаторії працюють 
лікар загальної практики Наталя 
Нагірна, медсестра загальної 
практики Оксана Матковська, 
акушер Наталія Крет, фельдшер 
Марія Гоцко, молодша медсе-

стра Оксана П’єх, педіатр Лари-
са Лазурко, лікарі-стоматологи 
Марія Дребот і Лариса Наумен-
ко. Нещодавно для Шляхти-
нецької АЗПСМ придбали біохі-
мічний аналізатор крові, онови-
ли каналізаційну систему, вста-
новили бойлер, замінили сан-
техніку. 

— З часу, коли первинна лан-
ка медицини Байковецької 
об’єднаної територіальної гро-
мади перейшла на баланс сіль-
ської ради, покращилося фінан-
сування медичної сфери, всі 
медпрацівники стабільно отри-
мують заробітні плати, — зазна-
чив головний лікар комуналь-
ного закладу Байковецької 
сільської ради “Амбулаторія 
загальної практики сімейної 
медицини” Володимир 
Мащак. — Кожен житель грома-
ди може безкоштовно отримати 
необхідні медичні послуги, на 
місці відкрити лікарняне. Спіль-
ними зусиллями розбудовуємо 
медичну галузь, мета якої — 
здоров’я людей. Капітального 
ремонту потребують приміщен-
ня ФАПів, перш за все у Курни-
ках і Стегниківцях. Нещодавно в 
Дубівецькому фельдшерсько-
акушерському пункті було замі-
нено старі меблі, встановлено 
металопластикові вікна. Щиро 
вдячний всім, хто підтримує ме-
дичну галузь Байковецької 
об’єднаної територіальної гро-
мади. Вітаю колег із професій-
ним святом, бажаю міцного 
здоров’я, кар’єрного росту, ми-
ру і затишку в домівках.

“Медицина — найшляхетніша 
з усіх мистецтв”

Учитель фізичної культу-
ри навчально-виховного 
комплексу “Лозівська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад” 
Микола Кітчак — неорди-
нарна особистість. 
Він постійно випромінює 
внутрішню енергію, за-
ряджаючи нею оточую-
чих, з особливим почут-
тям гумору розповідає 
цікаві історії. Про свої 
робочі будні, захоплення 
Микола Іванович розпо-
вів читачам “Об’єднаної 
громади”.

— Миколо Івановичу, 
розкажіть, будь ласка, про 
себе.

— Народився я 19 грудня 
1958 року в Микулинцях Тере-
бовлянського району на Тер-
нопільщині. У 1980 році закін-
чив факультет фізичного ви-
ховання Тернопільського пе-
дагогічного інституту (сьогодні 
Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка — ред.). Здо-
бувши вищу освіту, працював у 
Максимівській школі на Збаражчині. 
З 1983 року викладаю фізичну куль-
туру в Лозівській школі, треную 
шкільну волейбольну команду. В 
цьому навчальному році наші шко-
лярі здобули перемогу у змаганнях 
із волейболу серед шкіл першої 
групи. Цьогоріч у березні доросла 
команда Лозової виграла відбірко-
вий турнір і захищала честь Терно-
пільського району в зональних зма-
ганнях із волейболу на XXVI сіль-
ських спортивних іграх Тернопіль-
щини. Разом з учителем предмету 
“Захист Вітчизни” Андрієм Кулини-
чем ведемо у школі військово-
патріотичний гурток. Протягом ба-
гатьох років виступаємо в обласній 
тереновій грі “Легенда УПА”. Нео-
дноразово ставали переможцями і 
призерами цієї гри. 

— Коли почали захоплюватися 
спортом?

— У шкільні роки я активно за-
ймався легкою атлетикою. У 
9 класі здобув звання чемпіона зі 
стрибків у довжину серед школя-
рів Тернопільщини, входив до 
складу збірної Тернопільської об-
ласті з легкої атлетики. Неодно-
разово ставав призером респу-
бліканських змагань. Був віце-
чемпіоном України з багатобор-
ства, яке китайці взяли за основу 
для фізичного виховання. Багато-
борство, або поліатлон — це 
комплекс змагань зі спринту, бігу 
на 3 кілометри, плавання, кульо-
вої стрільби і метання гранати. Я 
виконав норматив кандидата в 
майстри спорту з поліатлону і ку-
льової стрільби. Виступав на рівні 
області у складі гандбольної і 
баскетбольної команд. У студент-
ські роки грав у футбол за коман-
ду Микулинців. Оскільки мав хо-
рошу швидкість і часто ходив в 
атаку, отримував від суперників 
по ногах. Мій тренер Володимир 
Васильович Іськів казав, що якщо 
я хочу займатися легкою атлети-
кою, мушу відмовитися від актив-
ної гри у футбол, щоб уникнути 
важких травм. 

— Ви — один із засновників та 
активний учасник Лозівського 
оздоровчо-спортивного клубу 
“Бескиди”. Звідки у Вас любов 
до туризму?

— Туризмом я займаюся 30 ро-
ків. Це моє хобі. Свого часу на зма-
ганнях із туризму я виступав за ко-
манду освітян Тернопільського ра-
йону. Мені подобається спортивне 
орієнтування, яке потребує належ-
ної фізичної підготовки і відповідної 
розумової роботи. Раніше проводив 
у Лозовій відкриту першість зі спор-
тивного орієнтування в урочищі біля 
телевізійної вежі. Зараз ці змагання 
тимчасово припинено, адже потріб-
но зробити нову карту Лозівського 
лісу. У 1999 році ми з моїм кумом 
— учителем фізики Михайлом 
Шемелею створили оздоровчо-
спортивний клуб “Бескиди”, у 

2003 році — затвердили його ста-
тут. У Лозовій багато переселенців 
— лемки, ярославці, любачівці, со-
кальці. Назвали клуб на честь гір, в 
яких споконвіку жили ці люди. “Бес-
киди” — незалежна громадська ор-
ганізація, до складу якої може уві-
йти кожен, хто прагне активного 
відпочинку.

— Чим ще, крім туризму, за-
хоплюєтеся?

— У молоді руки я був учасником 
поетичної студії “Сонячні кларнети”, 
якою керував поет Борис Демків. 
Писав вірші, друкувався в районних 
газетах. Мій кум Михайло Шемеля 
— завзятий рибалка, тому іноді мо-
жу скласти йому компанію під час 
риболовлі. 

— Які місця Вам вдалося від-
відати під час туристичних похо-
дів?

— Свої мандрівки “бескидівці” 
розпочали з водних походів по 
Дністру, Сереті, Стрипі. Власноруч 
виготовляли плавзасоби. Згодом 
вирішили підкорювати гірську міс-
цевість. Обходили Карпати вздовж і 
впоперек. Цього року плануємо по-
бувати на Чорногорському і Марма-
роському масивах, відвідати Чив-
чинські гори. Люблю відкривати для 
себе неосвоєні місця. Займаюся 
велотуризмом. Разом із Михайлом 
Шемелею відвідали на велосипедах 
Зарваницю і Почаїв. Завжди нама-
гаємося організувати щось цікаве, 
щоб було веселіше жити, щоб від-
почити від утомливої рутини буднів. 
Залучаю рідних і близьких до занять 
туризмом. Мої сини Юрій і Олег — 
активні учасники походів оздоровчо-
спортивного клубу “Бескиди”. Нео-
дноразово брав із собою у подоро-
жі дружину Наталю, яка працює 
спеціалістом у Байковецькій сіль-
ській раді. Ми брали участь у зма-
ганнях “Тато, мама, я — спортивна 
сім’я”, були призерами змагань 
спортивних сімей в обласних сіль-
ських спортивних іграх.

— Миколо Івановичу, як Вам 
вдається тримати себе в належ-
ній спортивній формі?

— Перш за все, не потрібно 
втрачати оптимізму і віри у власні 
сили. З 13 років я активно треную-
ся, наполегливо працюю над со-
бою. Стараюся щонеділі займатися 
на стадіоні, у спортзалі. Звик до 
рухливого ритму життя, адже хочу 
завжди бути в тонусі. Мій організм 
потребує відповідних навантажень. 
У березні цього року у своїй віковій 
групі я виграв змагання з бігу на 
60 метрів із бар’єрами і потрійного 
стрибка у зимовому чемпіонаті 
України з легкої атлетики серед ве-
теранів спорту в Києві. Наприкінці 
липня планую взяти участь у літньо-
му чемпіонаті України з легкої атле-
тики, а у вересні — в розіграші куб-
ка України з легкої атлетики.

— Дякую за розмову, Миколо 
Івановичу, бажаю Вам успіхів і 
нових перемог!

 
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Микола Кітчак:  
“Головне — не 

втрачати оптимізму  
і віри у власні сили”

Медичні працівники фельдшерсько-акушерських  
пунктів Байковецької об’єднаної територіальної громади.

Медперсонал комунального закладу Байковецької сільської ради “Амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини” з головним лікарем Володимиром Мащаком.

Микола Кітчак з дипломом і медал-
лю зимового чемпіонату України з 
легкої атлетики серед ветеранів. (Гіппократ)



9 “Ти всміхнися отак по-простому, і повернеться щирість утрачена. 
Люди! Все робіть по-дорослому, тільки смійтеся по-дитячому!

На байковецькій кухні ●Культура ●

(Грицько Чубай, український поет)

12 червня цього 
року в місті Тер-
нополі в парку 
імені Тараса Шев-
ченка в рамках 
обласного свята 
народних ремесл, 
фольклору та хо-
реографії “Терно-
пільські обереги” 
організовано об-
ласний конкурс 
виконавців фоль-
клору, народних 
обрядів, звичаїв 
на здобуття пре-
мії імені Володи-
мира Гнатюка та 
обласний конкурс 
ансамблів народ-
них інструментів.

Обласне свято на-
родних ремесл запо-
чатковане у 1977 році, 
з 1980 року проводиться як об-
ласне свято народних ремесл і 
фольклору. Сім років тому цей 
культурно-мистецький захід пере-
йменовано на обласне свято на-
родних ремесл, фольклору та хо-
реографії “Тернопільські обереги”. 
До нього приєдналися колективи 
хореографічного жанру, які про-
пагують перлини місцевих народ-
них танців. Захід проводиться з 
метою підтримки, збереження, 
розвитку традиційного народного 
мистецтва та народних художніх 

промислів, передачі унікальних ху-
дожніх традицій молодшому поко-
лінню, широкого висвітлення ді-
яльності майстрів народного мис-
тецтва, популяризації пісенного, 
музичного, танцювального, сло-
весного фольклору, народних зви-
чаїв, обрядів як важливої складо-
вої національно-культурної спад-
щини українського народу.

Високу виконавську майстер-
ність під час “Тернопільських обе-
регів” презентували колективи 
Байковецької об’єднаної територі-
альної громади: народний ама-

торський фольклорно-обрядовий 
колектив “Горлиця” БК села Лозо-
ва (керівник — Дарія Ткач) і народ-
ний аматорський хореографічний 
колектив “ГлоріяБай” БК села 
Байківці (керівник — Лілія Вель-
ган), які висловлюють щиру вдяч-
ність Байковецькому сільському 
голові Анатолію Кулику за фінан-
сову та моральну підтримку.

 
За матеріалами  

офіційного сайту Байковецької 
сільської ради.

“Тернопільські обереги” — 
свято танцю і народного ремесла

Запальні танці гостям “Тернопільських оберегів” 
дарували учасники народного аматорського хореографічного 

колективу “ГлоріяБай” (керівник — Лілія Вельган).

Народний аматорський фольклорно-обрядовий колектив БК с. Лозова “Горлиця” 
з керівником Дарією Ткач, Байковецьким сільським головою Анатолієм Куликом, начальником 

відділу культури, туризму, молоді та спорту Байковецької сільської ради Романом Сушком.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Важливим компонентом ви-
ховання дитини є дошкільна 
освіта. 10 червня в Байко-
вецькому дошкільному на-
вчальному закладі “Мете-
лик” відбулося свято випус-
кного вихованців старшої 
групи, на яке завітали отець 
Віталій Дзюба, Байковець-
кий сільський голова Анато-
лій Кулик, заступник Байко-
вецького сільського голови 
Віктор Пулька, провідний 
фахівець із соціальної робо-
ти центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 
Байковецької сільської ра-
ди Людмила Кулик. Підготу-
вала захід музичний керів-
ник дитсадка Світлана  
Гусак. 

Ведучі урочистостей — вихо-
вателі Зоряна Гуменна і Христи-
на Борсук — представили ви-
ставку дитячих світлин. Перегля-
нувши фотографії, батьки згада-
ли, як їхні малюки вперше пере-
ступили поріг “Метелика”, вчили 
дітей збирати шкільний порт-
фель. Майбутніх школяриків — 
Даніелу Білецьку, Антона Башня-
ка, Анну Коваль, Аліну Бойко, 
Андріану Гордій, Олександра Му-
дровського, Віталія Левицького, 

Роксолану Паук, Матвія Чикала 
привітали вихованці молодшої 
групи з вихователькою Оленою 
Паращук і подарували барвисті 
книжечки з казковими історіями. 
Зігріті теплом і любов’ю, дітлахи 
співали пісеньки для любих ма-
тусь і бабусь, розповідали вірши-

ки, брали участь у різноманітних 
конкурсах. 

Байковецький сільський голо-
ва Анатолій Кулик пообіцяв, що 
під час літніх канікул у Байко-
вецькому дошкільному навчаль-
ному закладі буде оновлено ди-
тячий майданчик, подарував ви-

пускникам шкільні набори на су-
му близько півтисячі гривень ко-
жен. Завідуюча ДНЗ “Метелик” 
Олена Онишко, батьки дошкіль-
нят висловлюють вдячність Бай-
ковецькій сільській раді за допо-
могу у створенні належних умов 
для виховання дітей.

Cвіт дитинства ●

У “Метелику” — випускний

Випускники Байковецького дошкільного навчального закладу “Метелик”
 з о. Віталієм Дзюбою, Байковецьким сільським головою Анатолієм Куликом, заступником 

Байковецького сільського голови Віктором Пулькою, провідним фахівцем із соціальної роботи 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Байковецької сільської ради Людмилою 

Кулик, завідуючою ДНЗ “Метелик” Оленою Онишко і вихователями.

Допоможемо 
українським 
військовим

Звертаємося до небайдужих 
представників бізнесу, громад-
ськості, релігійних общин із 
проханням підтримати Збройні 
сили України, надавши допомо-
гу у вигляді вітамінних продуктів 
харчування довготривалого 
зберігання, одягу (тонких шкар-
петок, однотонних футболок 
темного кольору), медикамен-
тів (мазі протигрибкові, вітамі-
ни, знеболювальні засоби), по-
стільної білизни, засобів осо-
бистої гігієни (одноразові стан-
ки для гоління, шампунь, мило, 
вологі серветки) рідина для 
миття посуду, ганчірки, губки.

Прийом благодійної гумані-
тарної допомоги учасникам АТО 
проводиться за адресою: 
с. Байківці, вул. Січових Стріль-
ців, 43, каб. 9, 10 з подальшою 
передачею волонтерам із 
с. Чернелів-Руський, які двічі на 
місяць відвозять зібрану допо-
могу бійцям на передову. Кон-
тактні телефони: 29-64-13, 
(096) 745-83-28 (контактна осо-
ба — директор центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та 
молоді Байковецької сільської 
ради Оксана Ігорівна Яріш).

Центр соціальних  
служб для сім’ї, дітей  

та молоді Байковецької 
сільської ради.

Салат із редиски та руколи
Інґредієнти: 200 г редиски, пучок 

руколи, 50 г натурального йогурту, 2 ст. 
ложки оцту, 50 г пармезану, 50 г во-
лоських горіхів, 0,5 ч. ложки цукру, су-
міш перців і сіль за смаком, 1 ст. ложка 
води.

Приготування: руколу і редиску 
промити, обсушити, перебрати і очис-
тити від хвостиків. Руколу порвати ве-
ликими шматками. Редис порізати кру-
жечками. Волоські горіхи обсмажити на 
сухій сковороді і подрібнити. Пармезан натерти на крупній тертці. 
Приготувати соус для заправки салату. З’єднати натуральний йогурт, 
оцет, цукор, сіль, суміш перців, долити трішки води і перемішати.  
Викласти в салатницю руколу, зверху покласти редис і заправити  
соусом. Посипати горішками і пармезаном.

Відчуй смак літа
У спекотну літню днину хочеться чогось легкого, вітамінного і 
приємного. Що може бути кращим за свіжі, дієтичні і корисні 
літні салати? Такі страви не потребують багато часу для при-
готування. 

“Фруктовий мікс”
Інґредієнти: 1 яблуко, 4 персики, 

100 г винограду, 1 апельсин, 0,5 ли-
мона, 2 ст. ложки цукру,130 г нату-
рального йогурту, волоські горіхи.

Приготування: фрукти очистити 
від кісточок. З яблука можна зняти 
шкірку. З апельсинів дістати м’якоть 
і порізати. Яблуко і персики нарізати 
невеликими скибочками. У салатни-
цю помістити нарізані фрукти, вино-
град, посипати цукром, збризнути 
лимонним соком, залити йогуртом і перемішати. Прикрасити “фрукто-
вий мікс” горішками.

Салат “Посмішка літа”
Інґредієнти: пучок салату, 250 г 

сиру фета, 200 г курячого філе, 2 огір-
ки, 1 помідор, 3 ст. ложки оливкової 
олії, 1 ч. ложка оцту, листя зеленої ци-
булі, сіль, перець мелений за смаком.

Приготування: на дно салатниці по-
класти шматки салату, додати нарізані 
великими кубиками огірки, помідор, 
сир, підсмажене філе і дрібно порізане 
листя цибулі. Вимішати оцет, сіль, пе-
рець і полити цією сумішшю салат.

Салат “Молода бульба”
Інґредієнти: 400 г молодої 

картоплі, 200 г малосольних огір-
ків, пучок салату, 8 перепелиних 
яєць, зубчик часнику, 2 ст. ложки 
нерафінованої олії, чорний меле-
ний перець і сіль за смаком.

Приготування: молоду карто-
плю зварити в мундирі до готов-
ності, остудити, почистити і нарі-
зати кубиками. Перепелині яйця 
відварити, остудити, почистити і 
порізати на половинки. Огірки розрізати частинками. Подрібнити 
часник. Порвати листя салату. Змішати у салатниці всі інґредієнти, 
посолити, поперчити, заправити олією.
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“Слухай серце, а не радіо. Дивись в очі, а не на екран телевізора. 
Відкривай душі, а не сторінки в Інтернеті. І будеш знати правду”

Наша 
сторінка

https://www.
facebook.com/
Байковецька-

об’єднана-громада-
156973864500356

Спортивні новини ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 
Фото автора.

Трагічна сторінка насиль-
ницького виселення українців 
з рідних земель, незважаючи 
на 72-річну давнину, досі від-
лунює болем у душах жертв 
депортації. Більше півмільйо-
на українців назавжди поки-
нули рідну землю, майно, 
пам’ятки культури, створенні 
віками, могили близьких та 
рідних. Депортація україн-
ського населення з території 
Польщі — одна з болючих тем 
в історії України. 

Восени 1944 року Тимчасовий 
уряд Польщі уклав з урядом СРСР 
угоду про обмін населенням. 
1947 року під час операції “Вісла” 
українців примусово виселяли з 
їхніх етнічних територій: Лемків-
щини, Посяння, Підляшшя та 
Холмщини. Старше покоління су-
мувало за рідними краями, нато-
мість молодь швидше пристосу-
валася до нового середовища, 
зберігаючи любов до батьківських 
традицій та історії карпатського 
краю. У Лозову переселилися 
близько сотні родин з Ярослав-
ського, Любачівського, Сяноцько-
го та Сокальського польських по-
вітів і Лемківщини.

12 червня з нагоди 72-ої річни-
ці депортації українського народу 
в Лозівському будинку культури 
відбувся урочистий захід “Серце 
моє там, де моя Батьківщина”, 
який організували директор  бу-
динку культури с. Лозова Ніна 
Івахів, заступник директора Ло-
зівської школи з навчально-
виховної роботи Тетяна Іванко, 
шкільний бібліотекар Марія Ясній, 
вчителі початкових класів Марія 
Гриньків і Ольга Гоцко, педагог-
організатор Людмила Климів. На 
урочистостях були присутні по-
страждалі від операції “Вісла”, 
їхні нащадки, жителі села Лозова 
та сусідніх сіл, мешканці Байко-
вецької об’єднаної територіаль-
ної громади. 

Під час перегляду відеофіль-
му “Спогад” очевидці тих страш-
них подій ділились із земляками 
спогадами, пронизаними болем 

і смутком. Чудовою окрасою 
щемливого дійства стали висту-
пи місцевих талантів: дитячого 
вокального колективу “Божий 
Дар” (художній керівник — Інна 
Дозорцева),  музично-
інструментального гурту “Разве-
ниця” (керівник — Ніна Івахів), 
дівочого вокального колективу 
“Солодка нота” (керівник — Ніна 
Івахів). Запальними танцями ті-
шив народний аматорський ан-
самбль танцю будинку культури 
села Байківці “ГлоріяБай” (ху-
дожній керівник — Лілія Вель-
ган). Чарівне танцювальне мис-
тецтво демонстрували дует у 
складі Юрія Гуля та Юлії Бегур, 
колектив “Зорепад” (художній 
керівник — Марія Процик). 

“Сьогоднішній день насичений 
важкими спогадами про часи, ко-
ли українців примусово виселяли 
з рідних домівок, — зазначив під 
час заходу Байковецький сіль-
ський голова об’єднаної тери-
торіальної громади Анатолій 
Кулик. — Серед мешканців Бай-
ковецької об’єднаної територі-
альної громади багато свідків тих 

страшних подій. Я схиляю перед 
ними голову за мужність і терпін-
ня. Дай Бог, щоб таких лихоліть 
на українській землі більше не 
повторилося”. 

Після концертної програми 
учасники та гості урочистостей зі-
бралися біля палаючої ватри, яку 
запалив найстарший із пересе-
ленців Василь Круцько. Звучали 
пісні українською і лемківською 
мовами у виконанні музично-
інструментального гурту “Разве-
ниця”. Кожен міг посмакувати  
польським супом “Журек”, який 
за спеціальним рецептом приго-
тували Ольга Гоцко, Ганна Борей-
ко та Оксана Гордій. “Робили за-
кваску на кілька днів, відварювали 
шинку натурального копчення і 
варили на розсолі. Кидали до су-
пу якомога більше шинки і ковба-
си”, — поділилися кулінарними 
хитрощами господині. До смачної 
страви були запашні, духмяні 
пампушки з часником, які спекла 
Ірина Василюк. 

Громада села Лозова вислов-
лює вдячність натхненникам уро-
чистостей: Тетяні Гураль — за 

спонсорську допомогу, народним 
музикам Ігорю Рибці, Мирославу 
Гордію і Михайлу Круцьку, наймо-
лодшому учаснику урочистостей 
— Стасу Гуралю, ведучим свята 
— Тетяні Іванко та Оксані Стець-
ко, господиням — за смачний суп 
і пампушки, Ользі Янкевич — за 
декорації і подарунки, Юрію Гулю, 
Юлії Бегур і творчим колективам. 

Лозівчани планують відкрити 
музейну кімнату і поставити 
пам’ятник жертвам депортації, 
зробити традиційними вечори 
спогадів, залучаючи переселен-
ців з інших населених пунктів 
Тернопільського району. Багато 
залишилося в минулому, дещо 
стерлося з пам’яті. Залишилися 
спогади, написані болем і криком 
душі, як пересторога, як заклик 
до єдності, до розуміння, для від-
новлення в душі кожного українця 
міцного коріння, яке не можна 
знищити ніякими бідами і лихо-
літтями.

Спогади очевидців примусово-
го переселення українського на-
селення читайте в наступному 
номері “Об’єднаної громади”.

Сторінки історії ●

Серце моє там, де Батьківщина

Музично-інструментальний гурт “Развениця” (керівник — Ніна Івахів) потішив гостей  
урочистостей з нагоди 72-ої річниці переселення українського народу в с. Лозова Байковецької 

об’єднаної територіальної громади українськими і лемківськими піснями.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

9-11 червня відбулася фі-
нальна стадія дитячо-
юнацької футбольної ліги 
Тернопільщини. Загалом у 
змаганнях узяли участь 8 ко-
манд, які було поділено на 
дві групи. У тернопільському 
гідропарку “Топільче” відбу-
лися матчі між дитячо-
юнацькими спортивними 
школами міста Тернополя, 
Теребовлянського, Креме-
нецького і Бережанського ра-
йонів. За звання чемпіона 
змагалися юнаки 2002 року 
народження і молодші.

На футбольному полі в Байків-
цях грали юні футболісти ДЮСШ 
Тернополя, Тернопільського, Ко-
зівського і Чортківського районів. 
По дві найкращі команди з кож-
ної групи боролися за призові 
місця. Честь футбольної команди 
Тернопільського району захища-
ють півтора десятка дітей з Ве-
ликої Березовиці, Великих Бірок, 
Плотичі, Мишкович, Довжанки і 
міста Тернополя. У складі коман-
ди виступає байківчанин Олек-
сандр Крюк. Майбутніх зірок 
футболу привітали голова Терно-
пільської обласної федерації 
футболу Володимир Маринов-
ський, директор Тернопільської 
обласної ДЮСШ Василь Кузем-
чак, завідувач сектору молоді і 
спорту Тернопільської РДА Ва-
силь Заторський, директор 
ДЮСШ Тернопільського району 
Олександр Шум. 

У стартовому матчі Тернопіль-

ський район поступився одноліт-
кам із Козівського району з рахун-
ком 2:1. Єдиний гол за нашу ко-
манду у другому таймі забив Тарас 
Галас із Забойок. На рівних вий-
шов поєдинок із тернопільськими 
юнаками, однак пропущений в 
компенсований час м’яч став фа-
тальним — поразка 3:2. Втративши 
надію на вихід із групи, у третій грі 
команда ДЮСШ Тернопільського 
району поступилася Чорткову з ра-
хунком 5:0, посівши у підсумку 

7 місце. Перше місце вибороли 
футболісти Тернополя, друге — Те-
ребовлянського району. В матчі за 
третє місце команда Чортківської 
районної ДЮСШ переграла Козів-
ську районну ДЮСШ. 

— На жаль, ми не змогли реалі-
зувати гольові моменти, які були в 
нас у першому поєдинку, — каже 
тренер футболістів ДЮСШ Терно-
пільського району Тарас Бутков-
ський. — Це негативно позначило-
ся на психологічному настрої на-

шої команди. Прикрою стала по-
разка на останніх секундах матчу з 
вихованцями тернопільської 
дитячо-юнацької спортивної шко-
ли. Виправимо всі ігрові недоліки, 
щоб у наступних змаганнях здобу-
ти призові місця.

Організатори та учасники фі-
нальної стадії дитячо-юнацької 
футбольної ліги Тернопільщини ви-
словлюють вдячність Байковецькій 
сільській раді за сприяння у підго-
товці змагань. 

Футбольні звитяги юних спортсменів

Футболісти ДЮСШ Тернопільського району з тренером Тарасом Бутковським, директором 
ДЮСШ Тернопільського району Олександром Шумом, головою Тернопільської обласної феде-
рації футболу Володимиром Мариновським, директором Тернопільської обласної ДЮСШ Васи-
лем Куземчаком, завідувачем сектору молоді спорту Тернопільської РДА Василем Заторським, 

методистом Тернопільської обласної ДЮСШ Василем Руцьким на стадіоні с. Байківці.

Конкурсний комітет із  
визначення підприємства 
(організації) для здійснення 
функцій робочого органу кон-
курсного комітету з проведення 
конкурсів на перевезення паса-
жирів автомобільним транспор-
том на маршрутах загального 
користування, які не виходять 
за межі Байковецької сільської 
ради, оголошує конкурс для ви-
значення підприємства (органі-
зації) для здійснення функцій 
робочого органу з організації 
забезпечення роботи і підго-
товки матеріалів для проведен-
ня засідань конкурсного коміте-
ту з проведення конкурсів на 
перевезення пасажирів автомо-
більним автотранспортом на  
автобусних маршрутах загаль-
ного користування, які не вихо-
дять за межі Байковецької сіль-
ської ради.

Для участі у конкурсі претен-
дент повинен подати заяву на 
участь у конкурсі; виписку або 
витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців; копію 
статуту (положення) підприєм-
ства (організації); штатний роз-
пис працівників підприємства 
(організації); довідку з єдиного 
державного реєстру підпри-
ємств та організацій України 
(ЄДРПОУ); копію договору 
оренди чи свідоцтва про право 
власності на приміщення; до-
відку про наявність матеріально-
технічного та програмного за-
безпечення в довільній формі 
за підписом керівника; довідку 
з територіального управління 
Укртрансбезпеки в Тернопіль-
ській області про відсутність/
наявність ліцензії на право пе-
ревезення пасажирів автомо-
більним транспортом. Перера-
ховані  копії документів завіряє 
печаткою підприємства (органі-
зації) та підписує відповідальна 
особа.

Ознайомитись з умовами 
проведення конкурсу, отримати 
документи для участі в конкурсі 
можна у секторі житлово-
комунального господарства, 
транспорту, зв’язку та благоу-
строю Байковецької сільської 
ради щоденно з 9 до 17 год. 
Документи на конкурс щоденно 
приймаються до 11 липня 2016 
року за адресою: 47711, с. Бай-
ківці Тернопільського району у 
секторі житлово-комунального 
господарства, транспорту, 
зв’язку та благоустрою Байко-
вецької сільської ради. Засідан-
ня конкурсного комітету відбу-
деться 18 липня 2016 року о 10 
год. Довідки за тел.: 29-62-24.

Оголошення ●

Байковецька сільська рада 
проводить громадське обго-
ворення містобудівних доку-
ментацій “Детальні плани тери-
торій житлової забудови на 
вул. Коновальця, Мазепи, Ло-
товича, Хмельницького, Орлика 
в селі Байківці Тернопільського 
району Тернопільської облас-
ті”. Громадське слухання відбу-
деться 19 липня 2016 року о 
15 год. у приміщенні Байко-
вецької сільської ради за адре-
сою: Тернопільська обл., Тер-
нопільський р-н., с. Байківці, 
вул. Січових Стрільців, 43. 

Байковецький сільський 
голова А. Р. КУЛИК.
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Традиції ●Нестандартний урок ●

Ольга МАШТАЛЯР,  
учитель фізики  
та інформатики  

Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

26 квітня цього року виповни-
лося 30 років, як відбулася 
наймасштабніша техногенна 
катастрофа за весь час вико-
ристання атомної енергетики 
— аварія на Чорнобильській 
атомній електростанції. 

Згідно з архівними даними,  
26 квітня 1986 року вночі о 1:23 на 
четвертому енергоблоці ЧАЕС в 
результаті серії теплових вибухів 
був повністю зруйнований реак-
тор. Значна кількість радіоактив-
них речовин потрапила в навко-

лишнє середовище. 
Аварія розцінюється як найбіль-

ша у своєму роді за всю історію 
ядерної енергетики як за кількістю 
загиблих та постраждалих від її на-
слідків людей, так і за економічни-
ми збитками. Цього дня в кому-
нальному закладі Острівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. було проведено відкритий 
виховний захід на тему “Чорно-
бильська трагедія — одвічний слід 
на Україні: 30 років потому” під ке-
рівництвом вчителя Надії Володи-
мирівні Крамар та автора цих ряд-
ків.

Активну участь у виховному за-
ході  взяли учні 5 класу Софія Гук, 
Андрій Луцик, Олександр Пікалов, 
Михайло Трач, Юрій Бобрик, Тетя-
на Шунько, Олена Антків і ведучі 

— учні 10 класу Юлія Сойка і Вікто-
рія Лобур. Учні декламували вірші 
про наслідки Чорнобильської тра-
гедії, згадували  поіменно героїв, 
які  загинули під час аварії хвили-
ною мовчання, переглядали відео 
напередодні страшної аварії і на-
слідки вибуху.

Учні 7 класу Яна Вирозуб, Яна 
Антків, Анжела Гладь спільно з ав-
тором цих рядків виконали пісню 
“Мої лелеки, лелеки білокрилі”. Та-
кі дні пам’яті повинні завжди зали-
шатися в наших серцях, щоб по-
стійно нагадували: “Трагедія не 
має права повторитися!”. Ми пови-
нні докласти зусиль, щоб над на-
шою землею було мирне безатом-
не небо, щасливі усміхнені діти і 
наша квітуча Україна.

Нестандартний урок-судовий процес у Товстолузькій ЗОШ І-ІІІ ст.  
провів учитель фізики та інформатики Ярослав Степанович Ярема. 

Чорнобильська трагедія:  
30 років потому

Марія ПЕЛЕХАТА,  
класний керівник 7 класу 

Товстолузької ЗОШ I-III ст.

“Прошу встати, Суд іде! Ні, 
це не телевізійне шоу на те-
леканалі Інтер. Це — урок”, 
— так розпочався урок фізи-
ки у 7 класі Товстолузької 
ЗОШ I-III ст. Нестандартний 
урок-судовий процес провів 
вчитель фізики та інформа-
тики Ярослав Степанович 
Ярема. 

Урок проводився в імпровізо-
ваних рамках судового процесу 
за участю судді, прокурора, адво-
ката, підсудної і свідків. Суддями 
були учні 9 класу Софія Вацко, 
Зоряна Шуповал, Олена Івасечко. 
Протокол судового процесу вела 
Секретар — учениця 9 класу Юлія 
Саламандра, яка попередила 

присутніх про правила поведінки 
під час судового процесу. 

Ось і розпочався процес. Під 
конвоєм супроводжували в клас 
Інерцію (у ролі — учениця 7 класу 
Інна Панькевич), яка коротко роз-
повіла про себе і наголосила, що 
не згідна із обвинуваченням. З 
боку державного обвинувачення 
слухали Прокурора (Зоряна Ри-
мар, учениця 7 класу), яка прочи-
тала обвинувальний лист, у якому 
йшла мова  про ряд скоєних зло-
чинів Інерцією. Перед Судом 
предстали Свідки, які всі в один 
голос звинувачували Інерцію в їх-
ніх бідах. Крім цього, вони пред-
ставляли Великому Суду доку-
ментальні докази, які Секретар 
продемонструвала присутнім. 

Слово надали і стороні захис-
ту — Адвокату (Вікторія Тарнав-
ська, учениця 7 класу), яка спрос-
тувала усі звинувачення. Вікторія 

Тарнавська представила свідків, 
які стали на бік Інерції і принесли 
докази на захист підсудної. Ці 
докази мали можливість пере-
глянути не тільки судді, але усі 
присутні. 

Судді пішли у радчу кімнату, 
щоб зважити усі “за” і “проти” 
щодо Інерції та прийняти рішен-
ня. Тим часом, коли судді ради-
лись, учням 7 класу продемон-
стрували досліди про місце Інер-
ції у нашому житті. 

Час на прийняття рішення за-
кінчився. Судді зайшли у клас. Всі 
із нетерпінням чекали на рішення 
суду. І ось звучить вирок: “Не ви-
нна”, “Відпустити у залі суду”. 

Закінчився урок. Кожен із при-
сутніх почерпнув щось для себе. 
А я зробила висновок щодо того, 
настільки важкий і не всім зрозу-
мілий предмет фізики можна по-
дати так цікаво і захоплююче. 

Суд над Інерцією

Пам’ять ●

Учасники та організатори виховного заходу “Чорнобильська трагедія —  
одвічний слід на Україні: 30 років потому” в Острівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Ірина CЕМИРКО,  
вчитель початкових класів 

Прошівської ЗОШ І-ІІ ст. 
Фото автора.

Протягом останнього тижня 
перед Великоднем матері готу-
ють смачні паски, фарбують яйця, 
розписують писанки. Писанки в 
Україні традиційно дарували ко-
ханим, близьким людям та бажа-
ним гостям. Це вважалось висо-
кою ознакою поваги та любові. 
Тому третьокласники Прошівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів вирішили пода-
рувати своїм батькам на святі 
весни, яке проводила автор цих 
рядків, декоровані писанки, які 
виготовляли заздалегідь на уро-
ках трудового навчання.

Також діти пригадали батькам 
про звичаї і обряди, які колись 

відбувалися у цій порі року на 
Україні. Учні танцювали з віночка-
ми, розігрували сценку “Лісова 
пісня” Лесі Українки, щоб присут-
ні зрозуміли: все, що їх оточує, 
милує зір і слух, дає насолоду — 
це спільне багатство, його треба 
залишити чистим і неушкодже-
ним. Третьокласники вручили 
учням 1-4 класів пам’ятки про 
збереження природи. На святі не 
обійшлося без пісень, жартів, ве-
селощів про весну та поважного 
вальсу квітів у виконанні учнів.

Любов, надія й віра оживають 
навесні. Весна — це цариця, якій 
кориться природа і кожне людське 
серце, яке ще б’ється. Тож бере-
жіть красу кожної квіточки, кожної 
рослинки, кожної травинки, кожної 
комашки. Тоді буде наша земля 
квітучою і завжди прекрасною.

Збережімо  
красу землі

Учні Прошівської ЗОШ І-ІІ ст. на святі весни.

У шкільному залі зібралися бать-
ки, учні, педагоги школи, та всі, хто 
живе біля школи — в цьому куточку 
села це дійсно велика шкільна ро-
дина. Цього свята чекали всі меш-
канці Миролюбівки, бо воно за-
вжди проходить яскраво та цікаво.

Урочисто вийшли на останню 
шкільну лінійку в цій школі 
випускники-четвертокласники — їх 
вивела перша вчителька Маріанна 
Зеновіївна Макар. Скільки здоров’я 
та сил вклали педагоги в цих ім-
пульсивних, невгамовних хлопчиків 
та дівчаток! Був на цьому святі по-
чесний гість — Миролюбівський 
сільський голова Володимир Дми-
трович Криницький. Слово для 
привітання взяла директор школи 
Світлана Георгіївна Барвінок, яка 
від щирого серця вітала всіх з най-
улюбленішим святом Останнього 
дзвоника. Під дружні оплески отри-
мували учні похвальні листи за 
успіхи в навчанні. Дуже зворушли-
во звучали привітання учнів 1 і 3 

класів. Четверокласники зізналися 
в любові до своєї першої вчитель-
ки та подарували їй та всім вчите-
лям квіти. Вони сказали багато 
теплих слів на адресу своїх вчите-
лів, батьків. Все це було дуже те-
пло й зворушливо. Миролюбівські 
джентльмени та леді танцювали 
свій прощальний вальс. Батьки не 
стримували сліз, вчителі також 
крадькома втирали сльози.

 І ось настав час останнього 
дзвоника. Право задзвонити вос-
таннє в цьому навчальному році 
було надано випускникам 4-го кла-
су Миролюбівської ЗОШ І ст.-
садка.

На завершення свята четверто-
класники відпустили в небо синьо-
жовті кульки як символ прощання 
з дитинством. Останній дзвоник 
сповістив учнів про закінчення ще 
одного навчального року. Радістю 
і сумом світилися очі випускників. 
З особливим хвилюванням вони 
чекали цього дня.

Країна знань ●

Останній дзвінок  
у Миролюбівці

Випускники Миролюбівської ЗОШ  І ст.-садка з першою 
вчителькою Маріанною Зеновіївною Макар та батьками.
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Контрольна для дорослих ●

ПРОДАМ
* автомобіль Славута 2007 

р.в. Тел. (050) 33-95-802.
* 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 нату-
ральних кормах. Тел.: (097) 317-
15-23.

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

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к. с.), трактори 
(від 12 к. с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 

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

* хату в с. Чернелів-Руський 
(10 км. від Тернополя), 0,20 га, 
центр села, газ, вода, інтернет, 
є 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
* втрачений державний акт на 

право приватної власності на зем-
лю (серія Р2, № 715272), виданий 
Чистилівською сільською радою 
06.12.2002 р. на ім’я Степана  
Павловича Замкового, вважати 
недійсним.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Статистична панорама ●

Страшними хворобами за-
вершується життя людей, 
які вживають алкоголь, нар-
котики та курять. Про на-
слідки негативних звичок 
розповіли учням Довжанків-
ської школи правоохоронці 
Тернопільщини.

Зустріч відбулася в рамках 
тижня безпеки дорожнього руху. 
Проте говорили з підростаючим 
поколінням на теми різні. За сло-
вами начальника відділу управ-
ління превентивної діяльності 
Петра Тиховича, люди, які поча-
ли курити до 25 років, помира-
ють від раку легень у 5 разів 
частіше, ніж ті, хто закурив після 
25-ти.

— Поліція — це сервісна служ-
ба, яка покликана допомагати 
громадянам. Чи це маленькі як 
ви, чи це дорослі, як ваші батьки, 
дідусі, бабусі. Я би просив допо-
магати нам в цьому. І наскільки 
ми будемо сприяти один одному, 
забезпечувати порядок, настіль-
ки ми усі будемо почуватися без-

печно на наших вулицях.
Дітям наголосили, що безпеч-

них наркотиків немає. Залежність 
і небезпеку несуть усі шкідливі 
речовини. Правоохоронці закли-
кали дітей не вестися на прохан-
ня “спробувати” наркотичні засо-
би, навчитися казати “ні”. Навіть 
перші спроби можуть скінчитися 
звиканням. За останніх 10 років 
смертність від вживання нарко-
тиків збільшилась серед підлітків 
у 42 рази.

 Нагадали учням і про правила 
дорожнього руху, оскільки не ли-
ше водії відповідають за пору-
шення, але й пішоходи. Пору-
шення правил будь-ким — пішо-
ходом чи кермувальником — мо-
же призвести до летальних ви-
падків. Проте не все залежить 
лише від дітей. Велику роль у 
формуванні особистості повинні 
відігравати батьки та вчителі.

— Напередодні літніх канікул 
дітям нагадали про правила по-
ведінки на дорозі, правила для 
учнів, про мінну безпеку, а також 
про права і обов’язки, — розпо-

відає директор Довжанківської 
ЗОШ I-III ст. Тернопільського ра-
йону Ірина Василик.— Питання 
безпеки учнів, профілактики зло-
чинності є актуальними в нашій 
школі і багато уваги їм приділя-
ється в навчально-виховному 
процесі. Ми думаємо, що така 
співпраця і надалі буде продо-
вжуватися, адже ми переживаємо 
за безпеку наших дітей і бажаємо 
їм веселих та безпечних літніх ка-
нікул.

 Дітям показали зброю, маке-
ти вибухонебезпечних речовин, 
розповіли, як себе поводити при 
знахідці підозрілих предметів та 
познайомили з чотирилапим по-
мічником поліцейських на кличку 
Річі. Німецька вівчарка не один 
місяць разом з кінологом Воло-
димиром Машталером провела в 
зоні проведення антитерорис-
тичної операції та допомагала 
бійцям виявляти небезпечні 
предмети.

Сектор комунікації ГУНП  
в Тернопільській області.

Як навчитися казати “ні”
У Довжанківській школі  

зустрічали гостей в погонах

Учні та педагоги Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст.  
під час зустрічі з правоохоронцями Тернопільщини.

* Чисельність населення в Тер-
нопільському районі, за оцінкою, 
на 1 квітня 2016 р. становила 
67472 особи, в т. ч. у міських по-
селеннях — 11630 осіб та сільській 
місцевості — 55842 особи. Упро-
довж січня-березня 2016 р. чи-
сельність населення збільшилася 
на 137 осіб.

* Середньомісячна номінальна 
заробітна плата штатного праців-
ника підприємств, установ, органі-
зацій (з кількістю працюючих 10 
осіб і більше) у січні-березні 2016 
р. становила 3858 грн. і збільши-
лась в порівнянні з січнем-
березнем 2015 р. на 30,6%. Упро-
довж січня-квітня 2016 р. загальна 
сума заборгованості з виплати за-
робітної плати на підприємствах 
Тернопільського району зменши-
лась на 73,6%, або на 92,0 тис. 
грн, і на 1 травня 2016 р. станови-
ла 33,0 тис. грн.

* Обсяг роздрібного товарообо-
роту підприємств, які здійснювали 
діяльність із роздрібної торгівлі, в 
2015 р. склав 428,1 млн. грн, що в 
порівнянних цінах на 7,5% більше 
обсягу 2014 р.

* У січні-березні 2016 р. підпри-
ємствами та організаціями Терно-
пільського району за рахунок усіх 
джерел фінансування освоєно 
102198 тис. грн. капітальних інвес-
тицій, що становить 14,9% загаль-
нообласного обсягу. 

* На 1 травня 2016 р. загальне 
поголів’я свиней в сільськогоспо-
дарських підприємствах Тернопіль-
ського району становило 70,4 тис. 
голів (на 7,8% більше, ніж на 1 
травня 2015 р.), великої рогатої 
худоби — 2,1 тис. голів (на 7,2% 
менше), у т. ч. корів — 0,8 тис. го-
лів (на 7,1% менше). 

Сільськогосподарські підприєм-
ства (крім малих) у січні-квітні 2016 
р. реалізували аграрної продукції 
на суму 256,9 млн. грн., що на 
15,6% менше, ніж у січні-квітні 
2015 р. Станом на 1 травня 2016 р. 
на підприємствах, що здійснюють 
зберігання та переробку зернових 
культур і в сільськогосподарських 
підприємствах (крім малих) було в 
наявності 18,3 тис. т зерна (на 
47,9% менше в порівнянні з 1 трав-
ня 2015 р.), у т.ч. пшениці — 8,6 
тис. т, кукурудзи — 5,4 тис. т, ячме-
ню — 2,4 тис. т. 

* У січні-березні 2016 р. підпри-
ємствами Тернопільського району 

реалізовано промислової продукції 
(товарів, послуг) на 230,7 млн. грн, 
що становить 6,6%  загального об-
сягу реалізованої промислової 
продукції в області. Реалізація про-
мислової продукції на одну особу 
населення в січні-березні 2016р. в 
район становила 3444,0 грн.

* У січні-квітні 2016 р. будівель-
ними підприємствами Тернопіль-
ського району виконано будівель-
них робіт на суму 49,2 млн. грн., 
що становить 17,9% загального 
обсягу в Тернопільській області.

* У січні-квітні 2016 р. підприєм-
ствами автомобільного транспорту 
(з урахуванням вантажних переве-
зень, виконаних фізичними 
особами-підприємцями) виконано 
вантажооборот у обсязі 28,5 млн. 
ткм, що на 27,8% більше, ніж у 
січні-квітні 2015 р. та перевезено 
94,2 тис. т вантажів (у 1,7 раза 
більше). Пасажирським транспор-
том фізичних осіб-підприємців ви-
конано пасажирооборот у обсязі 
9,8 млн. пас. км та перевезено 
538,6 тис. пасажирів, що відповід-
но на 3,5% та 4,7% менше, ніж у 
січні-квітні 2015 р. 

* Обсяг експорту товарів Терно-
пільського району у січні-березні 
2016 р. становив 22,8 млн. дол. 
США, імпорту — 18,6 млн. дол. По-
рівняно з січнем-березнем 2015 р. 
експорт зменшився на 12,5%, ім-
порт — на 15,3%. Позитивне саль-
до зовнішньої торгівлі товарами 
становило 4,2 млн. дол. (у січні-
березні 2015 р. також позитивне 
— 4,6 млн. дол.) Обсяг експорту 
послуг району у січні-березні 2016 
р. становив 6,6 млн. дол. США, ім-
порту — 0,3 млн. дол. Порівняно з 
січнем-березнем 2015 р. експорт 
зменшився на 7,0%, імпорт — на 
41,5%. Позитивне сальдо зовніш-
ньої торгівлі послугами становило 
6,3 млн. дол. (за січень-березень 
2015 р. також позитивне — 6,6 
млн. дол.). Обсяг унесених з по-
чатку інвестування в економіку 
Тернопільського району прямих 
іноземних інвестицій (акціонерного 
капіталу) на 1 квітня 2016 р., стано-
вив 5255,2 тис. дол. США, що на 
3,9% більше обсягів інвестицій на 
початок 2016 р., та в розрахунку на 
одну особу склав 78,7 дол. (в об-
ласті — 46,9 дол.).
Головне управління статистики 

у Тернопільській області.

Основні показники  
соціально-економічного розвитку 

Тернопільського району
Аліна ГРИЦАЄНКО, 

відділ активної підтримки 
безробітних ТМРЦЗ.

У центрі підтримки підприєм-
ницьких ініціатив Тернопільського 
міськрайонного центру зайнятості 
для безробітних відбувся семінар 
“Як розпочати свій бізнес”, у яко-
му взяв участь головний податко-
вий інспектор Тернопільської ОД-
ПІ Державної фіскальної служби в 
області Павло Копча.

— Щоб займатись підприєм-
ницькою діяльністю, необхідно чіт-
ко уявляти свою нішу на ринку 
праці, — сказав він. — Треба розу-
міти, хто потенційно буде вашим 
постачальником і особливо важ-
ливо — хто споживатиме товари і 
послуги, які реалізовуватимете. 
Розуміння цього дасть можливість 
прийняти перше рішення на шляху 
юридичного оформлення підпри-
ємництва і дозволить вирішити, 
яка господарська форма (юридич-

на особа або фізична особа-
підприємець) найбільше підходить 
для вашого бізнесу. 

Головний податковий інспектор 
також надав детальну інформацію 
щодо груп платників єдиного по-
датку і ставки його сплати.

З початку 2016 року в Терно-
пільському міськрайонному центрі 
зайнятості проведено вже 14 ін-
формаційних семінарів “Як розпо-
чати свій бізнес”, якими охоплено 
96 осіб зі статусом безробітного.

Зайнятість ●

Безробітних навчали  
основам бізнесу
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Духовні роздуми ●

День матері ●

Вітаємо! ●

Віталій СЛЕБЕДЮК,  
завідуючий клубом с. Дичків.

Мама… Це найпрекрасніше 
слово на землі, перше сло-
во, яке промовляє дитина. 
Мама, матуся, матінка… 
Скільки спогадів і тепла во-
но таїть, бо так ми звертає-
мось до найближчої, найдо-
брішої, найкращої, найми-
лішої для нас людини.

22 травня цього року у клубі 
села Дичків з нагоди Дня Матері 
відбувся святковий концерт “Дові-
ку матінку шануйте — свій найсвя-
тіший оберіг”. З вітальним словом 
до матерів і бабусь та всіх присут-
ніх звернулася виконувач 
обов’язків старости с. Дичків і 
с. Красівка Наталя Петрівна Бань-

ковська. За дорученням голови 
Великогаївської сільської ради 
об’єднаної територіальної грома-
ди Олега Кохмана в. о. старости 
вручила подарунки і квіти матерям-
героїням і багатодітним матерям.

Після вручення подарунків 
розпочався святковий концерт. 
Для матерів і всіх глядачів звуча-
ли українські пісні “Чорнобривці”, 
“А сорочка мамина”, “Ой рушник, 
рушничок”, “Як тобі живеться, 
рідна мамо”, “За вроду дякую 
батькам”. Учасники танцюваль-
ного колективу “Струмочок” 
представили хореографічні ком-
позиції. Наймолодші учасники 
художньої самодіяльності клубу 
с. Дичків декламували вірші для 
своїх мам і бабусь. Із заключним 
словом привітання до матерів 
звернувся парох с. Дичків і 

с. Красівка о. Олег Леськів.
Щира подяка за допомогу в під-

готовці свята для матерів Мар’яні 
Гринишин, вчителю молодших кла-
сів НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст. — 
ДНЗ” Наталії Галайко, підприємцю 
Людмилі Слебедюк, бібліотекарю 
Катерині Гаврилишин і всім учас-
никам концерту.

Чим більша твоя любов до ма-
тері, тим радісніше її життя. І 
скільки б тобі не було років — 
п’ять чи п’ятдесят — тобі завжди 
потрібна мати, її ласка, її погляд. 
Бережіть своїх матерів, шануйте 
їх. Знайте, що ранню старість 
приносить не стільки праця, як 
сердечні хвилювання.

Мама все вибачить, все пере-
живе — і образи, і біль, і горе, 
але здоров’я мамі не повернеш. 
Бережіть своїх матерів!

Бережіть матерів!

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора.

Про “Трубачів з Підгорбиків” 
хлопці з видавництва “Крок” 
“трубили” в соцмережах ще 
задовго до їхньої появи на 
світ. Через це багато терно-
полян із нетерпінням чекали 
на заздалегідь розрекламо-
ване видання, аби з насоло-
дою зануритись в читання. 
Презентація довгоочікуваної 
книги Зоряни Биндас відбу-
лась у книгарні “Є”, де зі-
бралось багато її друзів та 
шанувальників творчості. 
Поет Юрій Матевощук — не-
змінний модератор подібних 
заходів, запросив поділи-
тись враженнями письмен-
ника Богдана Мельничука, 
який редагував книгу, та ре-
жисера Ореста Савку, у Тер-
нопільському народному 
драматичному театрі-студії 
“Сузір’я”. 

Розповідаючи про творчу “кух-
ню”, Зоряна щиро зізналась, що 
дуже любить українське село, а 
особливо їй подобаються слова-
галицизми, якими щедро рясніє 
мова на Заході України. Отож, 
часті поїздки в село до рідної ба-
бусі у свій час не проминули дар-
ма. Дівчинка “вбирала” їх бук-
вально на клітинному рівні. “Якби 
я жила там постійно, — зізнається 
Зоряна, — то можливо б нічого не 
помічала, призвичаїлась”. Кумед-
ні історії, героями яких виступа-
ють звичайні сільські чоловіки та 
жінки, відбувались перед очима 
школярки, вона не могла їх не 
запам’ятати. Події настільки ре-
альні, що навіть нічого не дове-
лось вигадувати. Тому й не див-
но, що образ головної героїні 
Трубачихи “списала” з рідної ба-

бусі. Цим історіям вже 7 років! 
Але тільки нещодавно дівчина на-
смілилась зібрати їх докупи “під 
одним дахом”. Та й то, дякувати 
Богдану Івановичу Мельничуку, 
який настирливо дзвонив і запи-
тував: “Трубачів дописала?”. 

Новела “Як вмирав Стефцьо” 
у прочитанні молодої письменни-
ці викликала шквал оплесків і 
море позитиву. Відчувалось — 
люди скучили за добрим гумо-
ром. Презентуючи цю книгу, 
Макс Кідрук написав у своїй пе-
редмові: “Ця книга насмішить, а 
ще — що нечасто трапляється під 
час читання — викличе у вас по-
чуття вдячності. Бо то є нормаль-
но дякувати за можливість усміх-

нутися. Я ще не бачив, щоб хтось 
колись дякував за сльози. Осо-
бливо у наш час. Особливо у на-
шій країні. Та що я, зрештою, 
розказую. Просто розгорніть, 
розгорніть “Трубачів” і прочитай-
те перше речення…”. Як тут не 
погодитися з письменником. 
Адже ні для кого не секрет, що 
саме сміх вивільняє організм лю-
дини від стресів та роздратуван-
ня, депресії, натомість продукує 
гормони радості — ендорфіни. 
Тим часом, поки “Трубачі” зцілю-
ватимуть сміхом тернополян, Зо-
ряна Биндас працюватиме над 
новою книгою про подорож до 
Непалу та Гімалаїв, звідкіля вона 
нещодавно повернулася.

Ліричний зошит ●

Нова книжка Зоряни Биндас 
має дивовижну властивість: 

зцілює сміхом

Під час презентації книги “Трубачі з Підгорбиків”  
Зоряна Биндас (зліва), поет Юрій Матевощук,  

письменник Богдан Мельничук.

На сцені клубу села Дичків учасники святкового концерту 
 “Довіку матінку шануйте — свій найсвятіший оберіг”.

о. Богдан 
ЗІНЧЕНКО,  

член 
Національної 

спілки 
журналістів 

України.

За життя 
свого на 
землі ми 
часто ми-
луємося красою природи, і в 
цьому бачимо всемогутню 
силу Творця. І чим більше 
вивчаємо ми творіння, тим 
більше пізнаємо Творця їх, 
мимоволі наш розум схиля-
ється перед Джерелом жит-
тя, великим Творцем всесві-
ту, перед Його втіленим Бо-
жественним Словом, нашим 
Спасителем Ісусом Христом, 
Котрого послав Отець на 
землю ради любові до роду 
людського. Господь справ-
див і пояснив Писання, уси-
новив нас усіх Отцеві Своє-
му. Він відкрив перед нами 
нову путь — путь любові. Він 
усіх кличе прийти до Нього 
— джерела любові й істини, 
йти цим шляхом.

Та скінчилось Його перебу-
вання на землі. Ось Він відходить 
від нас, возноситься до Отця 
Свого, але і тоді Господь Бог не 
покидає людей Своїх. Він через 
улюбленого Сина посилає у світ 
Святого Духа. Його благодаттю 
переповнились серця апостолів, 
Він відкрив розум їх розуміти Пи-
сання, і через них всюди навчити 
людей.

Святий Дух зійшов на апосто-
лів не тільки на те, щоб надихну-
ти їх на благовісницькі труди і 
керувати ними в безприкладному 
в історії Церкви подвигу їх, але і 
щоб залишатися в Церкві Хрис-
товій на всі часи. Апостоли одер-
жали владу подавати благодатні 
дари Святого Духа вірним, пере-
давати цю владу своїм наступни-
кам — єпископам і священикам. 
Кожний із священнослужителів 
Церкви Христової через спадко-
ємність від святих апостолів 
одержав у таїнстві священства 
цю владу подавати віруючим лю-
дям благодатні дари Святого Ду-
ха. І багато, багато разів за своє 
життя ми поповнюємо і збільшу-
ємо в собі ці благодатні дари, 
одержувані нами в церковних та-
їнствах, обрядах, через слово 
Боже і молитву.

Як садок росте і цвіте, дає 
плоди тоді, коли має досить во-
логи, так і душа кожного з нас 
зріє для життя вічного тільки то-
ді, коли її зрошує спасенний дощ 
благодаті Святого Духа. Адже 
Святим Духом всяка душа жи-
виться”. Благодать Святого Духа 
народжує віру в серці людини, 
вона перероджує віруючу душу і 
веде кожного з нас дорогою спа-
сіння. Велика, перероджуюча ду-
ші людські сила Святого Духа 
виявлялась в усі віки історії хрис-
тиянської Церкви, Дух Святий 
відновлює нашу занепалу приро-
ду, відроджує її, створює в нас 
нову людину,”створену за Богом, 
в праведності і святості 
істини”(Єф. 4,24).

Дух Святий — утішитель наш і 
освятитель, бо Його благодатни-
ми дарами освячується наша ду-
ша. В Ньому — наша втіха в усіх 
наших житейських випробуван-
нях. А коли благодать Святого 
Духа така необхідна для віруючої 
людини, що без її допомоги вона 
не може ні знати шляхів до життя 
вічного, ні очиститися від гріхів, 
ні мати успіху в подвигах христи-
янського життя, то нам конче 
треба постійно, невідступно ба-
жати дарів Святого Духа. Ми і 
просимо їх на кожній відправі у 
храмі:”Царю небесний, утішите-
лю, душе істини, прийди і всели-
ся в нас і очисти нас від всякої 
скверни, і спаси, благий, душі 
наші”. Благаймо щоденно, щоб 
Дух Святий оселився в нас, на-
вчаючи і потішаючи нас. І Його 
всесвята благодать нехай за-
вжди буде з нами.

Дух Святий — 
утішитель наш

Вітаємо з днем 
народження хі-
рурга ТРТМО 
Руслана Андрі-
йовича МЕЛЬ-
НИКА, медсестер 
Оксану Ігорівну 
КЛОШНИК, Галину 
Михайлівну САВУЛЯК, 
молодших медсестер На-
талію Дмитрівну БОБРИК, Іри-
ну Миколаївну КИСЕЛИЦЮ, 
Любов Броніславівну НОВАК, 
сестру-господиню Галину Ми-
хайлівну ВОВК, оператора 
комп’ютерного набору Ірину 
Миколаївну МАТВІЇШИН, водіїв 
Петра Михайловича ШАБЛІЯ, 
Петра Володимировича  
ГОРБАТЮКА, акушера ФАПу  
с. Ангелівка Надію Петрівну 
КУЗЬМУ, акушера ФАПу с. Біла 
Ганну Степанівну КОРОБІЙ, сі-
мейного лікаря Великоберезо-
вицької АЗПСМ Михайла Івано-
вича ГОЛОВЕЦЬКОГО.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов. 

Хай Вас обминають невдачі і грози, 

Хай тільки від радості 

з’являються сльози, 

Ми Вам посилаєм ці вдячні слова, 

А Бог хай дарує многії літа! 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
депутата Ігровицької сільської 
ради Зоряну Володимирівну 
МОКРИЦЬКУ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, 

в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

З повагою — депутатський 
корпус, члени виконкому 

Ігровицької сільської ради.

Вітаємо з днем народження 
методиста Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
Наталію Богданівну  
СТРИЙВУС ,  секретаря  
Тернопільського РМК Ірину 
Василівну ПУКАЧ.

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 — відділ освіти 
Тернопільської РДА, 

колектив Тернопільського 
РМК.

Вітаємо з днем народження 
депутатів Тернопільської район-
ної ради Віктора Володимиро-
вича СВЕРБИВУСА та Ігоря 
Ярославовича ОЛІЙНИКА.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля доброю була.

З повагою — депутатський 
корпус Тернопільської 

районної ради.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження вчителя музики Михай-
ла Васильовича КРАВЦЯ.

Сонця променистого на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаєм того, що щастям називається.

Колектив Товсолузької ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з 50-річчям учителя 
української мови і літератури, 
шкільного бібліотекаря Марію 
Кирилівну ПЕЛЕХАТУ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувалися,

Щоб друзі хороші в житті зустрічалися.

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Колектив Миролюбівської 
ЗОШ І ст.-садка вітає з днем на-
родження вчителя інформатики 
Марію Петрівну ОВЧАРИК.

Хай втіляться в життя усі надії,

Здійсняться задуми і заповітні мрії.

Коли довкола все в цвіту буяє,

Нехай душа від радості засяє!
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Гороскоп ●

У першій половині тижня можуть виникну-
ти складнощі на роботі. І вдома не завжди 
зрозуміють вас. Хтось із сторонніх людей 
буде не задоволений  вашими діями. Бага-
тьом прийде цікава ідея, що дозволить змі-
нити сімейний бюджет. Непоганий період 
для операцій з житлом та іншою нерухоміс-
тю.

Відчуватимете велику духовну свободу. 
Одночасно проявиться бажання притягувати 
оточуючих силою свого інтелекту. Тиждень 
сприятливий для тих, хто виступає перед 
аудиторією. Не відволікайтесь від справи, 
яку розпочали. 

У цей час будете випромінювати гармо-
нію і красу, беручи на озброєння чітко сфор-
мульовані думки і слова. Люди творчого на-
прямку будуть мати успіх. Багатьох чекають 
цікаві зустрічі в колі однодумців. Єдиною пе-
решкодою може стати суперечка з батька-
ми, а також людьми, які чомусь вважають 
себе розумнішими за всіх. 

Тиждень можна віднести до спокійних і 
благополучних. Почуватиметесь добре у колі 
рідних і друзів. Менше контактів із незна-
йомцями. У вас буде багато різної роботи, 
можливі додаткові обов’язки. Можуть трима-
ти у напрузі фінансові проблеми. Доведеть-
ся відмовитись від чогось, заощаджуючи 
кошти. 

Стосунки з друзями вже на початку тижня 
можуть зіпсуватися. Це призведе до виму-

шеної розлуки, в окремих випадках можливі 
фінансові неприємності. Друга половина 
тижня сприятлива для ділових людей. Сімей-
ним потрібно проявити гнучкість і поступли-
вість у стосунках з рідними. 

На початку тижня будьте максимально 
стримані на роботі, спілкуючись з началь-
ством, а також з людьми, від яких залежите. 
Ситуація згодом сама собою нормалізуєть-
ся. Ті, хто планує подорожі, отримають нову 
інформацію або документи. Впевнено по-
чуватимуться на роботі більшість представ-
ників цього знаку. Сприятливий час для 
публікацій статей, заміток, реклами. 

Цей тиждень вимагатиме від вас макси-
муму зусиль для подолання перешкод у 
виконанні професійних обов’язків. Керів-
ництво може скептично поставитись до 
ваших ідей та пропозицій. Важко буде зна-
йти підтримку вдома. Лише товариші ви-
ручать вас словом і ділом. Можна сподіва-
тись на фінансову підтримку.

У перші дні тижня перед вами постане 
проблема, вирішуючи яку, витратите бага-
то зусиль та нервів. Не намагайтесь будь-
якою ціною досягнути успіху в суперечли-
вій ситуації. Доцільно більше спілкуватися 
з друзями, зберігаючи при цьому рівні, 
спокійні стосунки. 

На початку тижня будьте готові надати 
допомогу знайомій людині, хоча зробити 
це буде важко через невпевненість у до-
цільності такого кроку. Тиждень принесе 
успіх тим, чия діяльність не суперечить 

усталеним нормам. На успіх не можуть 
розраховувати ті, хто веде свою діяльність 
в напрузі і вона має таємний характер. У 
повсякденному житті вас чекають новини, 
які зобов’язують щось змінити. 

Початок тижня принесе деякі успіхи у 
справах. Можливо, вони не будуть такі 
важливі, але дуже потішать вас. У другій 
половині тижня отримаєте можливість не-
погано заробити при безпосередній під-
тримці людини із найближчого оточення. 

Ніщо не зможе стати вам на перешкоді, 
ви почуватиметесь впевнено і рішуче. Сто-
сунки з діловими людьми піднесуть вас на 
вищий щабель. Дехто матиме труднощі з 
грішми, не зайвий раз буде відмовитись 
від марнотратства і дорогих речей. Спри-
ятливий час для вирішення спірних пи-
тань. 

 
Якщо почуваєтесь невпевнено на роботі 

чи перебуваєте перед загрозою скорочен-
ня або звільнення, бажано не нагнітати 
ситуацію. Більше користі принесе спокій-
ний пошук альтернативних джерел заро-
бітку, або роботи за сумісництвом. Декого 
чекає приємна романтична зустріч.

від Івана Круп'яка з 20 по 26 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 №24 

від 10 червня 2016 року.

Дружина — чоловіку:
— Бачиш людину на фотографії?
— Так.
— У шостій вечора забереш її з дитячого 

садка.

Лікар — пацієнту:
— Щось вас давненько не було.
— Хворів.

У тролейбусі жінка похилого віку намага-
ється поступитися місцем дуже худому 
парубкові:

— Сідай, бідненький, що ж ти такий ху-
дий? Хворієш, чи що?

— Ні, дякую. Студент я.
— Давай хоч плащ твій потримаю.
— Це не плащ, це мій друг Коля.

У пологовому будинку молодий татусь 
фотографує новонароджене немовля то з 
одного боку, то з іншого. Медсестра:

— Це ваше перше дитя?
— Ні, дитя третє, а ось фотоапарат — пер-

ший.

— Чим хороша дружина відрізняється від 
поганої?

— У хорошої дружини чоловік ситий, а в 
поганої — ситий по горло.

Ніщо так не підбадьорює зранку, як непо-
мічений одвірок.

Мама — вчительці сина:
— Як ви могли дати моїй дитині задачу, 

де в умові написано, що пляшка пива коштує 
сім копійок? Мій чоловік цілу ніч не міг за-
снути.

— Дівчинко, твій батько варить самогон?
— Ні, він його сирим п’є.
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Вітаємо! ●Культура ●

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 танця-
ми, сучасними ритмами пораду-
вали присутніх танцювальний 
гурток одинадцятикласників, а 
також Галина Федиш і Тетяна Ко-
бель. Зі святом матерів та ба-
бусь привітала Буцнівський сіль-
ський голова Марія Мац. 

Головною “родзинкою” свята 
стала постановка вистави — ко-
медії “Фараони” Олексія Коло-
мійця колективом місцевих ама-
торів декламаторського мовлен-
ня. Автор ідеї — режисер-
постановник, культпрацівник із 
сорокарічним стажем, директор 
місцевого будинку культури Ми-
хайло Юречко згадує, що дотеп-
них, 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 
Коломійця, який написав двоак-
тівку у 1961 році. З того часу во-
на взяла 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 
Устимівни (Оля Зіньків), Ониська 
(Роман Коляса) показано старше 
покоління, яке дотримується жит-

тєвих принципів і законів сього-
часся. Їхні усталені робочі й не-
формальні норми життя виро-
блені з часом. Грицько (Назарій 
Гальчак), Катерина (Наталія Га-
лайко) належать до молодого 
пагіння українського села, в них 
багато романтизму та оптимізму, 
їх спокушають енергія руху, ро-
боти й ініціативи.

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 
топтали ординці, молодиці, аби 
не віддати вроду, краяли свої 
обличчя — із жертовних крапель 
крові проростала калина. Тепер 
вона є символом краси та діво-
чої вроди. Саме цю квітку дарує 
Микола коханій Катерині. Не 
зважаючи на дрібний сільський 
побутовізм, у “Фараонах” відчут-
но соковитість мови: фразеоло-

гізми, прислів’я, приказки. Всі ці 
моменти, чарівна й переконлива 
гра місцевих аматорів слова, пе-
реконують, що село живе там, 
де є культура, її краса і духо-
вність. 

Буцнівські самодіяльні театра-
ли — відомий драматичний ко-
лектив у Тернопільському районі, 
організований 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, осо-
бливо навесні, актори приходять 
на репетиції, вчать свої ролі. Їм 
допомагає суфлер, бібліотекар 

с. Буцнів Оксана Бандак. Музичні 
ефекти, танцювальні ремікси до-
помогли поставити Василь Дми-
тришин та Наталія Галайко. У 
виставі “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 плану-
ють завітати із виставою “Фарао-
ни” у села Тернопільського райо-
ну, щоб донести до земляків 
щире драматичне слово.

Редакція газети “Подільське 
слово” щиро просить вибачення 
в організаторів заходу за техніч-
ну помилку, допущену в підписі 
до фотографії в матеріалі “Тріум-
фальна хода  “Фараонів” 10 черв-
ня 2016 р. №24.

На самодіяльній сцені ●

Повернення “Фараонів”

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

Уляна ЗОЛОТНИК,  
провідний бібліотекар. 

Галина ІВАНСЬКА,  
завідуюча клубом с. Ступки.

Мама... Вона є для нас усім: 
втіхою у смутку, надією в 
нещасті, силою в слабості, 
джерелом любові, співчуття 
та прощення. У другу неділю 
травня вся земля стає на ко-
ліна перед жінкою, яка дає 
життя майбутньому. 15 трав-
ня у селі Ступки в сільсько-
му клубі пройшло 
літературно-музичне свято 
“Материнська любов — най-
святіша”. Учасники заходу 
зібрались, щоб вшанувати 
трьох матусь, — Пресвяту 
Богородицю, неньку-Україну 
та земну матір. Адже саме 
вони є тими чистими джере-
лами, з яких людина жи-
виться від першого подиху і 
до останніх хвилин свого 
життя.

Дійство розпочалося з виступу 
хору, який виконав п’ять компо-
зицій: “Христос воскрес”, “Дума 
про землю”, “Мати”, “Виростеш 
ти, сину”, “У перетику ходила”.

Важко зараз Україні, війна три-
вожить її душу. Ірина Головата в 
образі України питала в Бога: 
“Скажи, Всевишній, скільки мій 
народ життям за волю буде ще 
платити?” Ми також винні в тому, 
що зараз відбувається, бо “не  чу-
ли, як ти благала нас єднатись”. 
Настя Манза від імені всіх україн-
ців просила вибачення в України 
“за біль, за сльози і страждання”. 

Ангел Божий запевнив всіх, що 
скоро, настане день, коли наша 
країна стане з колін”.

Найбільше теплих і ніжних слів 
пролунало для найрідніших ма-
тусь. Марічка і Андрій Матушинці, 
Вікторія і Владислав Бариловські, 
Емілія Макух, Вероніка Золотник, 
Таня Головата, Юля Петрик, Ар-
тем Чубко, Каріна Михасів, Юля 
Шкодзінська розіграли сценку 
“Хто найсильніший”, а найсильні-
ша у світі. як виявилось, — мами-
на любов.

У виконанні юних артистів про-

звучали пісні “Ти і я” та “Співан-
ка”. Зворушливого вірша “Перед 
Богом мама на колінах” прочита-
ла Юля Качан. Свою поезію при-
сутнім у залі подарували наші 
сільські поети — Оксана Кізлик та 
Михайло Матушинець.

Бабусі — це мами наших ма-
тусь, тому і для них цього вечора 
лунали привітання , а подарунком 
стали пісні “Дякую, бабусю, за 
таку матусю”, “Якщо говорити між 
нами”, “Найкраща бабуся” і “Я 
малюю синє небо” від Каріни Ми-
хасів. Марічки Матушинець, Ве-

роніки Золотник та Віталія Фока.
Захід завершився спільним ви-

конанням пісні “Рідна мати моя”, 
яку розпочали співати Євгенія Ро-
говська та Любов Романюк, а тоді 
весь зал підхопив її. Ступківський 
сільський голова Ігор Радецький 
висловив щиру подяку всім учас-
никам заходу і тим, хто допома-
гав у підготовці та проведенні 
свята. Голова правління ПАТ “Тер-
нопільгаз” Олег Караванський, 
який був присутній на концерті, 
звернувся до односельчан з  
вітальним словом.

Що у світі найсвятіше?

Ступківський сільський голова Ігор Радецький, голова правління 
ПАТ “Тернопільгаз” Олег Караванський з учасниками літературно-музичного

свята “Материнська любов — найсвятіша” в клубі с. Ступки.

З 65-річчям щи-
ро вітаємо дорогу 
матусю, бабусю, 
прабабусю Марію 
Іванівну ГЕВКО з 
с. Баворів Терно-
пільського району.

Ваші роки — 

           то Ваш скарб,

Їм ціни немає,

Кожен рік багато варт,

Всі про це ми знаєм.

Вашу мудрість знаєм ми,

Цінуємо досвід,

Шана в Вас поміж людьми

І поваги досить.

Тож прийміть уклін від нас,

Щирі слова шани,

Всякий день, усякий час

Пишаємось ми Вами

З повагою і любов’ю — дочки 
Оля, Люба, Марія, Наталя, син 

Василь, зяті Роман, Богдан, 
онуки Олег, Юля, Павло, 

Андрій, Володимир, Ірина, 
Галина, Віктор, Оксана, Олег, 
Оля, Андрій, Сергій, правнуки 

Яна, Вероніка, Руслан, Степан.  

Вітаємо з 
днем наро-
д ж е н н я  
заступника 
голови Терно-
пільської РДА 
Андрія Ярос-
л а в о в и ч а 
КОЛІСНИКА.

Хай б’ється 

джерелом життя 

бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

Нехай  в житті  квітує рясно цвіт.

Збуваються  найкращі Ваші мрії,

А доля  посилає  зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії!

З повагою — колектив 
Тернопільської 

райдержадміністрації.

З 55-річчям вітаємо головного  
спеціаліста управління соціального 
захисту населення Тернопільської 
райдержадміністрації Ларису 
Ростиславівну АЗАМАТОВУ. 

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

З повагою — колектив 
управління соціального захисту  
населення Тернопільської РДА.

Щиросердечно вітаємо з  
60-річчям директора будинку куль-
тури с. Великий Глибочок Людми-
лу Іванівну ПАЦІЙ. Бажаємо Вам 
міцного здоров’я, життєвих сил, 
радісних подій і звершень, бадьо-
рості духу й краси! Нехай на Вашо-
му життєвому шляху будуть тільки 
приємні зустрічі, а оточуючі приді-
лятимуть належну увагу Вашій пре-
красній душі, красі й жіночності. 
Хай Господь Бог береже Вас!
З повагою — працівники відділу 

культури Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Вітаємо з днем народження на-
чальника ВОС Великоберезовиць-
кої селищної ради Надію Володи-
мирівну ОЛЬШАНСЬКУ, члена 
виконавчого комітету Великобере-
зовицької селищної ради Тараса 
Богдановича ЧОРНЕНКА.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження  соціального 
працівника Тетяну Йосипівну 
ГУШПЕТ, медсестру Марію  
Андріївну БАСТЮК.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають життям усі найкращі мрії

І доля посилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості й надії.


