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“Медицина — найшляхетніша 
з усіх мистецтв”

  6 стор.

Андрій Галайко:  
“У Дубенському 

районі ми ділилися 
досвідом співпраці 

з об’єднаними 
громадами”.

www.trrada. 
te.ua —  

веб-сторінка  
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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.; 

Юна читачка “Подільського слова” Христина Балабух.  
Фото Андрія ОМЕЛЬНИЦЬКОГО.

  3 стор.
(Гіппократ)

Під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника в Тернопільській обласній філармонії (зліва направо): перший заступник 
голови Тернопільської обласної ради Василь Деревляний, завідуючий хірургічним відділенням ТРТМО, депутат Тернопільської 

обласної ради Володимир Лісовський, завідуюча терапевтичним відділенням ТРТМО Галина Осінчук, голова Тернопільської
 районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, в. о. головного лікаря ТРТМО Ігор Войтович.

5 стор. 

Про що  
розкаже дерево  

життя?

  11 стор.

Валентина Семеняк 
— переможець 
літературного 

конкурсу 
“Коронація слова”.

У “Дивосвіті” 
знають,  

як зберегти 
здоров’я.

  16 стор.
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Сесія ●

З Днем Конституції України!
Шановні краяни! Прийміть найщиріші вітання з великим національним та держав-

ним святом — Днем Конституції України. Основний Закон нашої незалежної держа-
ви ухвалено 20 років тому, 28 червня 1996 року. Це була вагома подія для молодої 
держави, адже Конституція стала визначальним чинником забезпечення державно-
го суверенітету України, базовим актом правового оформлення нових політичних, 
економічних, духовних засад у нашому суспільстві, в центрі яких — людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека.

Неодмінною умовою дієвості Конституції є реалізація її положень у повсякденно-
му житті. Тож щиро бажаємо, щоб дотримання Основного Закону України стало 
життєвим переконанням кожного громадянина, запорукою побудови такої Україн-
ської держави, в якій людина почуватиме себе захищеною. Міцного здоров’я Вам, 
шановні краяни, достатку, людського щастя та реалізації усіх добрих починань.

Андрій ГАлАйко,  
голова Тернопільської 

районної ради.

олександр ПоХИлИй, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

16 червня ц. р. відбулася 
4-та сесія Тернопільської 
районної ради VІІ скликан-
ня, яку провів голова Тер-
нопільської районної ради 
Андрій Галайко. У роботі 
сесії взяли участь голова 
Тернопільської райдержад-
міністрації олександр 
Похилий, начальники 
управлінь і відділів РДА, 
сільські та селищні голови, 
керівники підприємств, 
установ та організацій, 
громадських об’єднань.

Перед розглядом питань по-
рядку денного голова Терно-
пільської районної ради Андрій 
Галайко надав слово голові 
житлово-будівельного коопера-
тиву “Петриків-житлобуд” Ми-
хайлу Оліяру, який попросив 
депутатів прийняти позитивне 
рішення щодо внесення в поря-
док денний питання про пого-
дження проекту часткової зміни 
меж села Петриків. Заступник 
голови районної ради, депутат 
Тернопільської районної ради 
Микола Михальчишин запропо-
нував внести це питання в по-
рядок денний сесії, зважаючи 
на його актуальність. Пропози-
ція викликала дискусію. Свої 
міркування висловили депутати 
районної ради Арсен Чудик, Во-
лодимир Крупніцький, Юрій Ма-
лецький, Ігор Хомко. В цілому 
підтримуючи громаду Петрико-
ва і позицію членів житлово-
будівельного кооперативу 
“Тернопіль-житлобуд”, вони ви-
словили побоювання з приводу 
того, що це питання депутатами 
районної ради попередньо не 
вивчалося і є для них недостат-
ньо зрозумілим, тому запропо-
нували внести розгляд цього 
питання на наступну сесію ра-
йонної ради. 

Депутати розглянули 17 пи-
тань порядку денного. Взяли до 
відома інформацію про підготов-
ку об’єктів соціальної інфра-
структури та господарського 
комплексу району до роботи в 
осінньо-зимовий період 2016-

2017 років, затвердили поло-
ження про помічника-
консультанта депутата районної 
ради, погодили передачу коштів 
у вигляді міжбюджетного транс-
ферту  Острівського сільського 
бюджету (8170 грн.), Байковець-
кого сільського бюджету 
об’єднаної  територіальної гро-
мади (90000 грн.), Плотицького 
сільського бюджету (10000 грн.) 
— Тернопільському районному 
бюджету. Кошти Острівського та 
Плотицького сільських бюджетів 
спрямовуються на харчування 
дітей в дошкільних навчальних 
закладах цих сіл, кошти Байко-
вецького сільського бюджету 
об’єднаної територіальної гро-

мади — на поточ-
не утримання 
працівників тери-
торіального цен-
тру опіки та пі-
клування за 
людьми похилого 
віку, що обслуго-
вують Байковець-
ку об’єднану те-
риторіальну гро-
маду.

Сесією внесе-
но зміни до ра-
йонного бюджету 
на 2016 рік. З 
цього питання ін-
формувала на-
чальник фінансо-
вого управління 
Тернопільської 
райдержадміні-
страції Ольга  
Казимирів. На 
видатки загаль-
ного фонду ра-
йонного бюджету 
на 2016 рік спря-
мовується 968 
тис. грн. вільного 
залишку коштів, 
зокрема, 658,2 
тис. грн. — відді-
лу освіти РДА на 
оплату комуналь-
них послуг та 
енергоносіїв,  300 
тис. грн. — ра-
йонному терито-

ріальному медичному об’єднанню 
на оплату праці, комунальних по-
слуг та енергоносіїв.

Депутати проголосували за 
створення комунального  
підприємства “Архбудінвест” 
Тернопільської районної ради, 
затвердили його статут. Дирек-
тором КП “Архбудінвест” при-
значений Олег Ярославович 
Колісник.

Начальником Фонду кому-
нального майна в Тернопіль-
ському районі призначено Лілію 
Олександрівну Кекіш, її приве-
дено до присяги посадової осо-
би місцевого самоврядування. 

Депутати затвердили норма-
тивну грошову оцінку земельних 

ділянок, на які поновлюються 
терміни дії договорів оренди, 
орендарями яких є ТОВ “Терно-
транс” та СФГ “Солтисяк”, зе-
мельних ділянок, що надаються 
в оренду ФОП Р. Т. Деревляно-
му, гр. А. Є. Бучинському, ТзОВ 
“Добробуд”. Сесія дала згоду 
на отримання спеціального до-
зволу ТОВ “Кооператив “Піщин-
ка” на користування надрами з 
метою вивчення пісків на тери-
торії Байковецької сільської ра-
ди. Прийнято рішення про пере-
дачу автомобіля ВАЗ-21063 з 
балансу ТРТМО на баланс Бай-
ковецької сільської ради —  
Шляхтинецькій АЗПСМ.

Депутати внесли зміни до ра-
йонної комплексної програми со-
ціальної підтримки малозахище-
них верств населення “Турбота”  
на 2016-2020 роки, прийняли рі-
шення “Про зміни щодо розміру 
плати за харчування дітей у до-
шкільних та загальноосвітніх за-
кладах у 2016 році”, згідно з 
яким середньоденна вартість га-
рячого харчування у 2016 році 
одного учня загальноосвітніх на-
вчальних закладів складає 
11 грн., розмір батьківської пла-
ти за харчування дітей у дошкіль-
них навчальних закладах у 
2016 році — 50% вартості харчу-
вання.

Затверджено статут кому-
нального закладу Тернопіль-
ської районної ради Жовтнева 
ЗОШ І-ІІ ст. імені Володимира 
Гарматія в новій редакції. Згід-
но з цим рішенням, затвердже-
но нову назву цього комуналь-
ного закладу районної ради — 
Соборненська ЗОШ І-ІІ ст. імені 
Володимира Гарматія.

На сесії затверджено розпо-
рядження голови районної ради 
та розпорядження голови рай-
держадміністрації, прийнято рі-
шення про надання матеріаль-
ної допомоги, схвалено рішення 
про направлення депутатського 
запиту депутата Д. Й.  Грабаса 
голові Тернопільської РДА  
Олександру Похилому та дирек-
тору ДП “Тернопільський облав-
тодор” Юрію Іваниці.

ІV сесія Тернопільської  
районної ради

Учасники четвертої сесії Тернопільської районної ради VІІ скликання, 16 червня 2016 року.

лілія кекіш — начальник Фонду комунального 
майна в Тернопільському районі.

Біографічна довідка. Народилася 27 липня 
1966 року в м. Борислав на Львівщині. У 1988 р. 
закінчила Львівський політехнічний інститут за 
фахом “водопостачання та каналізація” з квалі-
фікацією “інженер-будівельник”. У 2002 році з 
відзнакою закінчила ТАНГ за спеціальністю “дер-
жавна служба” та здобула кваліфікацію “магістр 
з державної служби”. Працювала в Тернопіль-
ській філії проектного інституту “Діпроцивіль-
буд”, з 1999 р. по червень 2016 р. — у головно-
му управлінні статистики в Тернопільській об-
ласті. Одружена. Мати трьох дітей.

Ярослав БАЧИНСЬкИй.

На Всеукраїнський форум 
аграрних інновацій “Нове Зер-
нятко” — Настасів-2016, який 
відбувся 21 червня ц. р. на го-
ловному підприємстві корпо-
рації “Агропродсервіс” у селі 
Настасів, приїхало понад 
600 керівників, спеціалістів, 
науковців, менеджерів з усієї 
України, Польщі, Чехії і Мол-
дови. 60 міжнародних і вітчиз-
няних компаній партнерів 
представили зразки своєї 
продукції, новітню сільсько-
господарську техніку, засоби 
захисту рослин, добрива.

Інноваціями, масштабністю, ді-
ловитим характером, представни-
цтвом форум у Настасові нагадував 
столичну ВДНГ України. Учасники 
форуму мали практичну змогу озна-
йомитися з європейськими техно-
логіями виробництва зернових, тех-
нічних та зернобобових культур, 
демонстраційних і промислових ді-
лянок, насіннєвих посівів.

Корпорація “Агропродсервіс” є 
насіннєвим елітним господарством 
і займає лідируючі позиції з насін-
ництва не лише у Західній Україні, 
а й у державі. За час існування на-
стасівського елітгоспу на його про-
дукцію не надійшло жодної рекла-
мації. Побудовано високотехноло-
гічний насіннєвий завод “Кімбрія”, 
функціонують лабораторії із сучас-
ним обладнанням та препаратами,  
штат укомплектований досвідчени-
ми спеціалістами, які визначають  
якість, кондиційність, схожість по-
сівного матеріалу. Генеральний ди-
ректор корпорації “Агропродсер-
віс” Іван Чайківський, директор 
ПАП “Агропродсервіс”, заслужений 
працівник сільського господарства 
України Андрій Баран зазначили, 
що сьогодні у Настасові закладено 
надійний фундамент сучасного 
українського насінництва для сіль-
госппідприємств та фермерських 
господарств України. Форум буде 
постійнодіючою школою аграрних 
інновацій. З часом тут з’явиться 
біржа насіння озимих, ярих і техніч-
них культур високих репродукцій.

З вітальним словом до учасни-
ків та гостей форуму звернулися 
голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко, голова Тер-
нопільської райдержадміністрації 
Олександр Похилий, генеральний 
директор корпорації “Агропрод-
сервіс” Іван Чайківський, директор 
ПАП “Агропродсервіс”, заслуже-
ний працівник сільського госпо-
дарства України Андрій Баран.

Детальніше в наступному  
номері “Подільського слова”.

Сільські обрії ●

Форум аграрних 
інновацій  

у Настасові

І водогін,  
і ставок

Ярослав БАЧИНСЬкИй.

Мешканці Серединок виріши-
ли провести централізований 
сільський водогін. Частину необ-
хідного обладнання придбали за 
свої кошти, звернулися за під-
тримкою до керівника філії кор-
порації “Агропродсервіс” Івана 
Лаця. Пан Іван родом з цього 
гарного і мальовничого села. В 
Серединках проживає його ма-
ма. Ініціативу місцевої громади 
підтримало керівництво корпора-
ції, виділивши кошти на при-
дбання труб та цебрин для арте-
зіанської свердловини, бетонні 
кільця та інші спеціальні матеріа-
ли, посприяли технікою, тран-
спортом. Вагомий проект вартіс-
тю майже у півмільйона гривень 
реалізовано завдяки тісній співп-
раці корпорації “Агропродсер-
віс”, Буцнівської сільської ради і 
громади с. Серединки. 

Смачна джерельна вода вже 
потекла до перших будинків жи-
телів. Спільно з жителями орен-
дарі земельних наділів взяли на 
себе відповідальність допомогти 
почистити і зарибнити місцевий 
ставок.

Добрі новини ●
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Станом на сьогодні в Україні 
створено 169 об’єднаних те-
риторіальних громад. Децен-
тралізація в українському ви-
конанні передбачає, перш за 
все, створення повноцінного 
базового рівня місцевого са-
моврядування. Про реаліза-
цію адміністративно-
територіальної реформи в 
Тернопільському районі чита-
чам “Подільського слова” 
розповів голова Тернопіль-
ської районної ради 
Андрій Галайко.  

— Андрію Васильовичу, не-
щодавно Ви очолювали делега-
цію Тернопільського району, яка 
з метою обміну досвідом у про-
цесі впровадження 
адміністративно-територіальної 
реформи відвідала одну з 
об’єднаних територіальних гро-
мад Рівненщини. Що вдалося 
побачити під час цієї поїздки?

— Наприкінці травня делегація 
відділу культури Тернопільської 
райдержадміністрації у складі на-
чальника відділу культури Терно-
пільської РДА Віктора Навольсько-
го, головного бухгалтера централі-
зованої бухгалтерії відділу культури 
Тернопільської РДА Лариси Кор-
чинської, директора Тернопільської 
районної централізованої бібліо-
течної системи Ольги Василюк, 
провідного методиста методично-
бібліографічного відділу централь-
ної районної бібліотеки Любові 
Бик, начальника відділу культури, 
туризму, молоді та спорту Байко-
вецької сільської ради Романа 
Сушка побувала з робочим візитом 
у Привільненській об’єднаній тери-
торіальній громаді — першій у Ду-
бенському районі. Привільненська 
громада об’єднала 2 сільські ради, 
6 населених пунктів. На в’їзді у Рів-
ненську область нас зустрів голова 
Дубенської районної ради Олек-
сандр Козак. Ми побували у двох 
селах новоствореної громади, від-
відали Дубенський замок. На тери-
торії Привільненської громади пра-
цюють 5 автозаправок, які сплачу-
ють до бюджету акцизний податок. 
Цікаво, наприклад, що у Дубен-
ському районі 10 років тому реор-
ганізували бібліотечну систему, 
об’єднавши шкільні і 
публічні бібліотеки, однак тепер із 
метою ефективнішого фінансуван-
ня їх довелося розділити. За мі-
сяць до цього делегація з Рівнен-
щини відвідала Тернопільський ра-
йон, щоб перейняти досвід у роз-
межуванні повноважень громади і 
районної влади, зокрема в галузі 
культури. Привільненська об’єднана 

громада нещодавно створена. Во-
на перебуває на початковій стадії 
формування, у травні в ній відбули-
ся перші місцеві вибори. Наші гос-
ті з Дубно навідалися в заклади 
культури Мишкович, Білої і Великої 
Березовиці, під час “круглого сто-
лу” у відділі культури Тернопіль-
ської РДА обговорили важливі пи-
тання. 

— Як налагоджена співпраця 
між Тернопільською районною 
радою й об’єднаними територі-
альними громадами Тернопіль-
ського району?

— У Тернопільському районі 
успішно функціонують Байковець-
ка і Великогаївська об’єднані тери-
торіальні громади. Вони наділені 
статусом міст обласного значення, 
створюють власні структурні під-
розділи, мають прямі міжбюджетні 
відносини з державою. Об’єднані 
територіальні громади мають усі 
правові механізми для ефективно-
го використання субвенції на роз-
виток і модернізацію інфраструкту-
ри, якої в цьому році з держбю-

джету виділено в розмірі мільярда 
гривень. Чим більша кількість жи-
телів і площа території об’єднаної 
громади, тим більший обсяг суб-
венції. Тернопільська районна ра-
да і Тернопільська районна дер-
жавна адміністрація спілкуються з 
керівниками об’єднаних громад, 
допомагають вирішувати проблем-
ні питання. 

— Яким, на Вашу думку, буде 
завершення процесу створення 
об’єднаних територіальних гро-

мад у Тернопільському районі?
— Діє закон про добровільне 

об’єднання територіальних гро-
мад. Сільські ради комунікують 
між собою, на громадських слу-
ханнях обговорюються варіанти і 
шляхи об’єднань. Центрами но-
вих об’єднаних громад у Терно-
пільському районі можуть бути 
Острівська сільська рада, яка є 
фінансово спроможною, Велико-
бірківська селищна рада, де є на-
лежна інфраструктура. Приклади 
Пронятина і Кутківців підтверджу-

ють негативний варіант приєд-
нання приміських сіл до Тернопо-
ля, коли один депутат представ-
ляє в міській раді інтереси свого 
села, але практично нічого не ви-
рішує. Один із варіантів завер-
шення процесу створення 
об’єднаних громад — населені 
пункти, які не об’єднаються само-
стійно, будуть об’єднані згідно з 
Перспективним планом форму-
вання територій громад області, 
затвердженим Тернопільською 
обласною радою і Тернопіль-

ською облдержадміністрацією. 
При небажанні окремих рад ввій-
ти до громади, передбаченої 
Перспективним планом, не буде 
необхідності вносити зміни до 
Перспективного плану, що потре-
бує часу і провокує політичні су-
перечки. За словами директора 
Інституту розвитку територій Юрія 
Ганущака, розроблено законо-
проект, який експерт називає за-
коном “про олійну пляму”, розумі-
ючи під нею територію, яка відпо-
відно до Перспективного плану є 
спроможною громадою. З точки 
зору методології, Перспективний 
план — ідеальна схема об’єднання. 
Однак виникають ситуації, коли, 
відповідно до плану, в одну гро-
маду мають об’єднатися декілька 
сільських рад. Достатньо одній 
заблокувати це питання, і процес 
зупиниться. Згідно з законом 
“олійної плями”, якщо з цих сіль-
ських рад об’єднається половина, 
або половина їхнього населення, 
або половина площі території, 
уряд оголосить таку новостворе-
ну громаду спроможною і дасть 
необхідні фінансові ресурси. З 
іншого боку, вважаю, що процес 
об’єднання не буде швидким, 
адже в сільських рад зараз 
з’явилося більше ресурсів для 
розвитку територій, ніж було рані-
ше, отже, є сумніви в доцільності 
об’єднання. 

— Андрію Васильовичу, яка 
сьогодні ситуація зі створенням 
у Тернопільському районі 
опорних шкіл?

— Наразі це питання на стадії 
вирішення. В населених пунктах, 
які не входять до складу об’єднаної 
громади, опорними можуть бути 
школи, в яких навчаються від 
360 учнів. Інші школи мають стати 
філіями опорних, кожна з яких по-
винна мати щонайменше три філії. 
З державного бюджету на фінансу-
вання опорних шкіл обіцяють виді-
лити додаткові кошти.

— Над вирішенням яких пи-
тань працює сьогодні Терно-
пільська районна рада?

— Найближчим часом плануємо 
погасити заборгованість в оплаті 
за енергоносії в медичних та освіт-
ніх закладах Тернопільського райо-
ну, провести поточний ремонт шкіл 
і ДНЗ, які цього потребують. Цьо-
горіч у грудні Тернопільський ра-
йон відзначатиме 50-річчя з дня 
свого заснування. Активно готує-
мося до урочистостей з нагоди цієї 
вагомої дати, які плануємо поєдна-
ти з творчим звітом мистецьких 
колективів нашого району 6 грудня 
на сцені ПК “Березіль”, приуроче-
ним Дню Збройних сил України. 

— Дякую за розмову, Андрію 
Васильовичу!

Андрій Галайко:  
“У Дубенському районі ми ділилися досвідом 

співпраці з об’єднаними громадами”

Голова Тернопільської районної ради  
Андрій Галайко в робочому кабінеті.

Делегація Тернопільського району у Привільненській об’єднаній територіальній громаді 
Дубенського району Рівненської області. В центрі — голова Дубенської районної 

ради Олександр Козак і голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко.

У Тернопільській ОДПІ відбув-
ся черговий сеанс телефонно-
го зв’язку – “гаряча” лінія. На 
запитання платників податків 
відповідала начальник відділу 
адміністрування єдиного вне-
ску Сніжана Кравчун. У мате-
ріалі висвітлені актуальні за-
питання телефонного сеансу.

— Фірма виплатила своєму 
працівникові матеріальну допо-
могу одноразового характеру у 
зв’язку із сімейними обставина-
ми. Чи потрібно нараховувати 
єдиний внесок на цю суму?

— Щоб дати відповідь на ваше 
запитання, необхідно звернутись до 
затвердженого Кабміном ще у 2010 
році переліку видів виплат, що здій-
снюються за рахунок коштів робо-
тодавців, на які не нараховується 
ЄВ на загальнообов’язкове  дер-
жавне соціальне страхування (Пе-
релік № 1170). Відповідно до п.14 
цього переліку, матеріальна допо-
мога одноразового характеру, що 
надається окремим працівникам у 
зв’язку із сімейними обставинами, 
на оплату лікування, оздоровлення 
дітей, поховання – не є базою для 
нарахування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування. Матеріальну 
допомогу одноразового характеру 
слід розглядати як одну з форм ма-
теріального забезпечення робітни-
ків, службовців та інших категорій 
працівників у випадках, коли потре-
ба її отримання виникає раптово у 
зв’язку з настанням подій, наслід-
ком яких є підвищені витрати, і роз-
мір якої визначає адміністрація під-
приємства. Належність матеріаль-
ної допомоги до п. 14 переліку 
№1170 підтверджується змістом за-
яви особи або наказу, в яких визна-
чено підставу для надання такої 
матеріальної допомоги. Однак, на-
гадаю, що відповідно до п. 2.3 ін-
струкції зі статистики заробітної 
плати № 5, матеріальна допомога 
систематичного характеру, надана 
всім або більшості працівників (на 
оздоровлення, у зв’язку з економіч-
ним станом тощо), належить до за-
робітної плати, як інші заохочуваль-
ні та компенсаційні виплати, а отже, 
є базою для нарахування єдиного 
внеску.

— Чи потрібно подавати звіт з 
єдиного внеску, якщо немає на-
йманих працівників?

— Юридичні особи та підприєм-
ці, які не використовують працю 
фізосіб на умовах трудового дого-
вору (контракту), звіт з єдиного 
внеску до податкової інспекції за 
найманих працівників не подають. 
Однак, фізичні особи-підприємці та 
особи, які провадять незалежну 
професійну діяльність, – повинні по-
давати звіт за себе, незалежно від 
того, чи ведуть вони підприємниць-
ку діяльність (крім фізичних осіб-
підприємців, які обрали спрощену 
систему оподаткування та є пенсіо-
нерами за віком або інвалідами та 
отримують відповідно до закону 
пенсію або соціальну допомогу). 
Для тих роботодавців, які мають на-
йманих працівників, подання звіту з 
єдиного внеску є обов’язковим.

— Чи затверджена нова фор-
ма звіту з єдиного внеску, та з 
якого часу потрібно його подава-
ти?

— З 1 липня 2016 року звіти з 

єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування за звітний пері-
од “червень 2016 року” необхідно 
подавати уже за новою формою 
згідно з Порядком формування та 
подання страхувальниками звіту 
щодо сум нарахованого єдиного 
внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, який 
затверджено наказом Мінфіну Укра-
їни від 14.04.2015 № 435. З метою 
створення комфортних умов для 
подання суб’єктами господарюван-
ня звітів з ЄВ та на виконання вимог 
Порядку, Державною фіскальною 
службою розроблені електронні 
формати, з якими можна детальні-
ше ознайомитись на сайті ДФС 
України: http://sfs.gov.ua/media-
tsentr/novini/250281.html. Також з 
цього питання можна проконсульту-
ватись й у нашому Центрі обслуго-
вування платників.

— Моя дружина підприємець-
”єдинник”, зараз в декреті. Найма-
них працівників не має. Фонд соці-
ального страхування перерахував 

на її банківську картку грошові ко-
шти як адресну виплату у вигляді 
допомоги по вагітності та пологах. 
Однак, на її мобільний телефон від 
банку надходять повідомлення про 
неможливість отримання вказаних 
коштів, оскільки відсутня сплата по-
датків. Чи правомірно?

— Вважаю, що неправомірно. 
Адже, сума допомоги по вагітності 
та пологах, отримана з бюджету 
або Фонду фізичними особами – 
підприємцями, у тому числі фізич-
ними особами-підприємцями – 
платниками єдиного податку, та 
особами, які забезпечують себе ро-
ботою самостійно та не використо-
вують найману працю, не є базою 
нарахування єдиного внеску. Вра-
ховуючи, що такі звернення до ін-
спекції від підприємців почастішали, 
нами уже направлено відповідний 
лист – роз’яснення одному із вказа-
них  заявниками банків.

 
Відділ організації роботи 

Тернопільської ОДПІ.

Гаряча лінія ●

ЄВ: деякі особливості



Програма телепередачП’ятниця, 24 червня 2016 року

27 червня
Понеділок 

28 червня
вівторок

29 червня
середа

30 червня
четвер

1 лиПня
П’ятниця

2 лиПня
субота

3 лиПня
неділя

ут 1
06.05, 07.05 АгроЕра
06.10, 07.10, 08.05 Спорт
06.20, 07.50, 08.15 Смакота
06.25 Золотий гусак
07.25 На слуху
08.20 Свiт online
08.35 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Д/ф “Павло Загребельний. 
         До запитання”
09.55 Перша студiя
10.40 Д/ф “Дмитро Вiтовський. Шлях до волi”
11.50 План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
12.35 Концертна програма “Пiсня України”
         О. Злотник
14.30 Д/ф “Василь Макух. Смолоскип”
15.40 Д/ф “Капелани”
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Перша студiя. Спецвипуск
17.55 Документальне кiно. 
        Цикл “Декомунiзацiя”
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.00, 01.20 Новини
21.50 Подорожнi
23.05 Концерт “Лише у нас, в Українi”

канал “1+1”
06.40 “Шiсть кадрiв”
07.00 “ТСН-Тиждень”
08.30 Х/ф “Знахарка”
12.30 Х/ф “Ключi вiд щастя-2”
19.30 ТСН: “Телевiзiйна служба новин”
20.15 Т/с “Свати-3”
21.20 Т/с “Чудо”
23.15 Х/ф “Персонаж”

інтер
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, 21.00 Т/с “Впiзнай мене, якщо зможеш”
11.05, 12.25 Х/ф “Ти будеш моєю”
13.25, 14.20 Концерт “Валерiй Меладзе. 
          Небеса”
15.20 “Жди меня”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
00.30 Док.проект “Ризиковане життя. Вода”

TV-4
06.00, 10.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
07.30, 15.50, 19.20, 21.25, 22.30 Оголошення. 
        Бюро знахiдок
07.40, 19.10 Мiська рада iнформує
07.50 “Твiй дiм”
08.10 Вiкно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Сад, город, квiтник”
11.00, 16.00 Дитяча година
12.10, 22.00 “Європа у фокусi”
12.40 “Слiдства. Iнфо”
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Прекрасна Рита”
17.00 “Про нас”
17.30 Ювiлейний концерт Вiктора Павлiка
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.40 Дiм книги
21.30 “Погляд зблизька”
22.35 Х/ф “Примара в глибинi”

ICTV
05.40 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
06.35 Факти тижня
08.30 Х/ф “Чорнильне серце”
10.30 Х/ф “Поросятко Бейб”
12.05, 13.10 Х/ф “Бейб: Поросятко у мiстi”
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф “Прибрати Картера” 
16.20 Х/ф “Гонщик” 
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини
20.20 Кримiнальна Україна
21.10 Т/с “Володимирська, 15” 
22.05 Х/ф “Пiдривник” 
23.50 Х/ф “Глибоке синє море” 

стб
07.05, 15.55 “Все буде добре!”
09.05 “Зiркове життя”
11.55 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”
13.45, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-7 з Павлом Костiциним”
22.35 “Вагiтна у 16”
23.45 “Доньки-матерi”

новий канал
05.30, 07.45 Kids Time
05.32 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.50 Х/ф “Куленепробивний”
09.50 Т/с “СуперМакс”
19.00 Дешево i сердито
21.25 Суперiнтуїцiя
00.50 Х/ф “Люблю твою дружину” 16+

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки 
        мутанти черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
10.10 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”
11.00 М/с “Лис Микита”
14.15, 23.00 Вiталька
16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 20.55, 
       22.00 Одного разу пiд Полтавою
17.15, 18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 
         22.25 Одного разу в Одесi
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.30 “Назбиране”
10.45 Д/ф “Сiмдесятники. Сергiй Параджанов”
11.30 “Подорожнi замальовки”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 17.55 “Вишневi усмiшки”
15.00, 17.45 “Пiснi нашого краю”
15.10 “Плекайте мову”
15.15 “Загубленi у часi”
15.30 “Мамина школа”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Кобзар єднає Україну”
17.40 “Тернопiль у стилi ретро”
18.00 “Мандри Великим Лугом”
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.00 “У народному стилi”
19.30 “Урок... для батькiв”
20.00 “Живi сторiнки”
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 “За Україну! За її волю!”
22.30 “Портрет”

трк “украЇна”
05.50 Подiї тижня з Олегом Панютою
06.50 Зiрковий шлях
08.40, 15.25 Т/с “Єдиний мiй грiх”
15.00, 19.00, 01.30 Подiї
17.00, 19.45 Т/с “Право на любов”
21.50 Футбол. Євро-2016. 1/8 фiналу
00.00 Великий футбол Євро-2016

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння”
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. Ювiлейний-2”
16.00 “Файна Юкрайна”
17.20 “Розсмiши комiка”
18.15 “Звана вечеря”
22.00 Х/ф “Випадковий чоловiк”
23.45 “КВН”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.30 “Невiдома версiя. Вiрнi друзi”
11.10 Х/ф “Табiр йде в небо”
13.00 Х/ф “Похмур-рiка”
18.30 Х/ф “Застава в горах”
20.15 Х/ф “Операцiя “Святий Януарiй”
22.05 “Невiдома версiя. 
         Весiлля в Малинiвцi”
23.05 Х/ф “Тривай, тривай, чарiвносте...”

ут 1
06.05, 07.05 АгроЕра
06.10, 07.10, 08.05 Спорт
06.20, 07.50, 08.15 Смакота
06.25 Золотий гусак
07.20 На слуху
08.20 Свiт online
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Д/ф “Василь Симоненко. Тиша i грiм”
10.00, 01.45 Урочисте засiдання Верховної Ра-
ди України з нагоди Дня Конституцiї України
11.35 Д/ф “Нашi найпершi”
12.25 “Єднаймося!”. Сольний концерт 
        О. Чубарєвої
14.00 Уряд на зв’язку з громадянами
14.30 Prime time з Мирославою Гонгадзе
15.05 Фольк-music
16.35 Подорожнi
17.30 Х/ф “Пропала грамота”
18.55 Про головне. Спецвипуск
19.40 Т/с “Травма”
20.30 Нашi грошi
21.00 Новини
21.50 Вiйна i мир
22.40 Класики свiтової лiтератури
23.05 Концерт “Лише у нас, в Українi”

канал “1+1”
06.00 Х/ф “Година пiк”
08.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна служба новин”
09.00 Х/ф “Екiпаж”
12.00 Х/ф “Ключi вiд щастя-2”
20.15 Т/с “Свати-3”
21.20 Т/с “Чудо”
23.15 Х/ф “Французький поцiлунок”

інтер
06.10, 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, 21.00 Т/с “Впiзнай мене, якщо зможеш”
13.35, 14.20, 16.15 Т/с “Сiльський романс”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
00.30 Док.проект “Ризиковане життя. 
        Морозиво”

TV-4
06.00 Х/ф “У пошуках мiльйонершi”
07.10, 09.15 Ранковий фiтнес
07.30, 15.50, 19.15, 22.00 Оголошення. 
           Бюро знахiдок
07.35 “Погляд зблизька”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 “Калейдоскоп”
10.00 “Любов врятує свiт”. Мунiципальний 
          галицький камерний оркестр
11.00, 16.00 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Твiй дiм”
12.40 “Рекламна кухня”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Полярна буря”
17.00 “Школа домашнього комфорту”
17.30 “Лише у нас на Українi”. Концерт 
         I. Федишин
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Слiдства. Iнфо”
20.30 Європа у фокусi
21.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
22.05 Х/ф “Останнi герої”

ICTV
05.30, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45, 19.20 Надзвичайнi новини
09.00 Т/с “Викрадення богинi” 
10.55 Х/ф “Чорнильне серце”
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф “Поросятко Бейб”
15.00 Х/ф “Бейб: Поросятко у мiстi”
16.50 Т/с “Спецзагiн “Шторм” 
18.45 Факти. Вечiр
21.05 Т/с “Володимирська, 15” 
22.05 Т/с “Демони” 
23.05 Х/ф “Молитва за гетьмана Мазепу” 

стб
06.40, 15.55 “Все буде добре!”
08.40 “Зiркове життя”
09.40 “Вагiтна у 16”
10.40 “Доньки-матерi”
11.35 “Україна має талант!-7”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-7 з Павлом Костiциним”
22.35 “Врятуйте нашу сiм’ю-3”

новий канал
06.00, 08.45 Kids Time
06.02 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
08.47 М/ф “Гладiатори Рима”
10.40 Х/ф “Чорний лицар”
12.35 Х/ф “Погоня”
14.20 Х/ф “Красуня в наручниках”
16.15, 00.10 Х/ф “Назад на Землю”
17.55 Х/ф “Останнiй бойскаут”
20.00 Вiд пацанки до панянки
22.00 Х/ф “Цiлуючи дiвчат”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
10.10 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”
11.00 М/с “Лис Микита”
14.15, 23.00 Вiталька
16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 20.55,
       22.00 Одного разу пiд Полтавою
17.15, 18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 
          22.25 Одного разу в Одесi
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “За Україну! За її волю!”
10.35 “В об’єктивi ТТБ”
10.50, 17.45 “Пiснi нашого краю”
11.00 Муз. програма “Горицвiт”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Нотатки на глобусi”
11.45 “Мандри Великим Лугом”
14.00 “Кобзар єднає Україну”
14.40 “Мальовниче Тернопiлля”
14.55, 17.55 “Вишневi усмiшки”
15.00 “Портрет”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Як це?”
17.30 “7 природних чудес України”
18.00 “Напам’ять”
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.00 “Пiлiгрим”
19.30 “Будьте здоровi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Крiзь призму часу”
21.30 “Європа очима українця”
22.00 “Наодинцi з усiма”
22.30 Д/ф “Свiтова марка патонiвцiв”

трк “украЇна”
06.10, 15.00, 19.00 Подiї
07.00 Зiрковий шлях
09.15 Х/ф “Четвер 12”
11.00, 15.25, 20.00 Т/с “Шлях в порожнечу”
00.00 Музична платформа

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

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
09.50 “Невiдома версiя. 
      Весiлля в Малинiвцi”
10.45 Х/ф “Операцiя “Святий Януарiй”
12.30 Х/ф “Два капiтани”
20.15 Х/ф “Манiя величностi”
22.05 “Невiдома версiя. Вiрнi друзi”
22.45 Х/ф “Остання релiквiя”
00.20 Х/ф “Будинок на дюнах”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
          21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.20 Чоловiчий клуб. Спорт
11.00 Засiдання Кабiнету мiнiстрiв України
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Мультфiльм “Друзi-янголи”
13.55 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
15.05 Вечiр поета Володимира Матвiєнка
15.40 Д/ф “Срiбна Земля. Хронiка 
       Карпатської України. 1919—1939”
17.10 Т/с “Таксi”
18.05 Час-Ч
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 ТСН
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10 “Снiданок
        з 1+1”
07.35 “Козаки. Футбол”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-9”
13.45, 14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан 
        з Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.15 Т/с “Свати-3”
21.20 Т/с “Чудо”
00.00 Х/ф “Летючий загiн Скотланд-Ярду”

інтер
06.10, 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, 21.00 Т/с “Впiзнай мене, 
          якщо зможеш”
13.20, 14.20 “Судовi справи”
15.40, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
00.35 Док. проект “Ризиковане життя.
          Миючi засоби”

TV-4
06.00, 09.55 Х/ф “Чоловiчi iсторiї”
06.55, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.10, 17.30 Програма “Твiй дiм”
07.30, 15.50, 18.50, 21.25,
        22.35 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Слiдства. Iнфо”
08.00 Європа у фокусi
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10, 21.30 “Гал-клiп”
12.35 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
13.00 Галицький шлягер 2016,
         м. Iвано-Франкiвськ
14.00 Х/ф “Термiнове занурення”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
16.40 “Чарiвний ключик”
18.00 Т/с “Панi покоївка”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Соло”
22.40 Х/ф “Доля”

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10, 16.45 Т/с “Спецзагiн “Шторм” 
12.00, 13.20 Х/ф “Пiдривник” 
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” 
22.20 Т/с “Демони” 
23.20 Х/ф “Унiверсальний солдат” 

стб
07.15, 15.55 “Все буде добре!”
09.20 “Зiркове життя “
11.15 “Україна має талант!-7”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-7 
        з Павлом Костiциним”
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”
00.30 “Один за всiх”

новий канал
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с “Кунг-фу Панда: 
        Легенди крутостi”
07.17 Т/с “Друзi”
08.30 Т/с “СуперМакс”
11.40 Т/с “Щасливi разом”
18.00 Абзац!
19.00 Т/с “СашаТаня”
20.00 Вiд пацанки до панянки
22.05 Х/ф “I прийшов павук”
00.05 Х/ф “Цiлуючи дiвчат”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
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, 19.55, 22.00 Країна У
17.10, 23.00 Вiталька
18.50, 20.55 Одного разу пiд Полтавою
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Як це?”
10.35 “Крiзь призму часу”
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 “Європа очима українця”
14.00 “Будьте здоровi”
14.55, 17.55 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Напам’ять”
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 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Надiя є”
21.30 “Iз нашої вiдеотеки”
21.45 “Зроблено в Європi”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00, 11.00 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зiрковий шлях
12.00 Глядач як свiдок
13.40, 15.30 Т/с “Мати i мачуха”
18.00 Т/с “Катина любов”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Мiй капiтан”
01.20 Т/с “C.S.I.: 
        Мiсце злочину маямi”

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

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.20, 23.15 “Моя правда”
11.10 Х/ф “Ось така музика...”
12.40 Х/ф “Тривай, тривай, 
          чарiвносте...”
14.15, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.05 Х/ф “Застава в горах”
17.50 Х/ф “Пам’ятай
         iм’я своє”
21.30 Х/с “Мiсс Марпл
         Агати Кристi”
00.05 Х/ф “Ми - вашi дiти”

ут 1
06.00 Свiт православ’я
06.45 Крок до зiрок
07.35 Свiт on line
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак
09.10 Гра долi
09.40 Мистецькi iсторiї
09.55 Спогади
10.30 Театральнi сезони
11.20 Фольк-music
12.55 Футбол. Чемпiонат Європи.
        Ю-17. Фiнал
15.40 Чоловiчий клуб
16.20 Д/с “Вудро Вiлсон”
17.55, 18.50, 19.50 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”
06.00 “Сватики”
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 “Свiт навиворiт-5”
12.00 Т/с “Чудо”
15.00 Т/с “Свати-3”
19.30 “ТСН-Тиждень
21.00 Х/ф “Несподiвана радiсть”
00.45 “Свiтське життя”

інтер
05.35 “Подробицi”
06.05 Док.проект “Кличко Ф’юрi. 
         Поразка — не варiант”
06.45 “Великий бокс. Володимир 
          Кличко — Тайсон Ф’юрi”
08.10 “уДачний проект”
09.05 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подо-
рож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.00 Х/ф “Погана сусiдка”
14.10 “Ювiлейний вечiр Валерiя та К. Меладзе”
16.10 Х/ф “Торкнутися неба”
18.00 Т/с “Краплина свiтла”
20.00 “Подробицi тижня”
21.30 Т/с “Краплина свiтла” Заключна
23.10 Х/ф “Хронiки зради”

TV-4
06.00 Х/ф “Твої, мої, нашi”
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
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радостi життя
09.30 “Справжня цiна”
10.15 Пряма трансляцiя святої лiтургiї 
      з архікатедрального собору 
       УГКЦ м. Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 М/ф “20000 льє пiд водою”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Сiльський календар”
14.30 Межа правди
15.30 “Слiд”
16.00 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
16.30 “Слiдства.Iнфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.30, 20.30 “Про нас”
18.00 Нашi вiтання
19.00, 00.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.45 Мiська рада iнформує
20.00 Європа у фокусi
21.00 “Гал-клiп”
22.10 Х/ф “Велика порожнеча”
23.45 Час-тайм

ICTV
05.40 Стоп-10
06.40 Провокатор
07.35 Зiрка YouTube
09.20 Дивитись усiм!
10.15 Без гальм
10.50 М i Ж
11.15, 13.00 Х/ф “Останнiй самурай” 
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф “Гудзонський яструб” 
16.35 Х/ф “Меркурiй у небезпецi” 
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф “Хiтмен” 
22.15 Х/ф “Напад на 13-й вiддiлок” 
00.20 Х/ф “Релiкт” 18+

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

новий канал
05.50, 09.25 Kids Time
05.52 М/с “Дракони: Вершники Олуха”
09.27 М/с “Кiт у чоботах”
14.20 Х/ф “Мармадюк”
16.10 М/ф “Що могло бути гiрше”
18.00 Х/ф “Диктатор”
19.45 Х/ф “Iнтерв’ю”
22.00 Х/ф “Секс-вiдео”
23.55 Х/ф “Красуня в наручниках”

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти 
       черепашки нiндзя”
06.20, 09.40 М/с “Дора-мандрiвниця”
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код”
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с “Дора i друзi. Пригоди в мiстi”
11.35 М/ф “Бiонiкл: Вiдродження легенди”
12.50 Х/ф “Бунтарка”
14.50 Країна У
23.50 Т/с “Свiтлофор”

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 “Тернопiль
         у стилi ретро”
14.00 “Поклик таланту “
15.30 “Кулiнарiя вiд Андрiя”
15.45 “Мандри кота Фiнiка”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00, 19.00 “Панорама подiй”
17.30 “Кобзар єднає Україну”
18.00 “Назбиране”
18.15 “Музичний 
        калейдоскоп”
18.45 “В об’єктивi ТТБ”
18.50 “Тиждень. Крок за кроком”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Подорожнi замальовки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Вiдвертi дiалоги”
21.55 “Духовнi скарби України”
22.00 “Загубленi у часi”
22.15 “Телевiзор”

трк “украЇна”
06.50 Подiї
07.30 Зiрковий шлях
08.50 Т/с “Шлях в порожнечу”
14.40 Т/с “Мiй капiтан”
19.00 Подiї тижня 
       з Олегом Панютою
20.00 Х/ф “Там, де 
        є щастя для мене”
21.50 Футбол. Євро-2016
00.00 Великий футбол Євро-2016

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
10.10 Х/ф “Джек та бобове стебло”
12.00 М/с “Мiа та я”
13.20 “Орел i Решка”
18.10 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
19.10 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Супер-8”
23.00 “КВН”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
09.50 “Невiдома версiя. 
        Карнавальна нiч”
10.35 Х/ф “Альошчине кохання”
12.05 Х/ф “Повернення 
       “Святого Луки”
13.40 Х/ф “Чорний принц”
15.20 Х/ф “Версiя 
         полковника Зорiна”
17.00 Х/ф “Шлях в пекло”
20.00 Х/ф “Дiжа Вю”
22.00 “Невiдома версiя. 
         Гусарська балада”
22.45 Х/ф “Безiменна зiрка”
00.35 Х/ф “Повернення 
        Батерфляй”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.20, 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
17.15 Д/ф “Нью-Йоркський вокзал
         Гранд Сентрал”
18.15 Новини. Свiт
19.40 Т/с “Травма”
20.30 Люструвати не можна залишити
21.30 Новини. Спорт
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.25 З перших вуст
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, 00.00 ТСН
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 
        09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Козаки. Футбол”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-9”
13.45, 14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 “Найкращий ресторан з 
         Русланом Сенiчкiним”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.15 Т/с “Свати-3”
21.20 Т/с “Чудо”
23.15, 00.15 “Право на владу”

інтер
06.05, 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, 21.00 Т/с “Впiзнай мене,
         якщо зможеш”
13.20, 14.20 “Судовi справи”
15.40, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
00.30 Док. проект
       “Ризиковане життя. Шампунi”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
       22.30 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Соло”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Формула здоров’я”
13.00 Галицький шлягер 2016, 
        м. Iвано-Франкiвськ
14.00 Х/ф “Уроки водiння”
17.30 “Євромакс”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Межа правди
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.35 Х/ф “Краплi дощу 
         на розпечених скелях”

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00, 16.50 Т/с “Спецзагiн “Шторм” 
11.55, 13.20 Х/ф “Унiверсальний солдат” 
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с “Вiддiл 44” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Т/с “Володимирська, 15” 
22.20 Т/с “Демони” 
23.15 Х/ф “Кiборг” 18+

стб
06.40, 15.55 “Все буде добре!”
08.40 “Зiркове життя”
09.40 “Врятуйте нашу сiм’ю-3”
12.50 “Україна має талант! Дiти”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-7 
        з Павлом Костiциним”
22.35 “Я соромлюсь свого тiла-2”
00.30 “Один за всiх”

новий канал
06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутостi”
07.27 Т/с “Друзi”
09.15 Т/с “СуперМакс”
12.35 Т/с “Не родись вродлива”
18.00 Абзац!
19.00 Т/с “СашаТаня”
20.00 Вiд пацанки до панянки
22.10 Х/ф “Параноя”
00.10 Х/ф “I прийшов павук”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
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, 19.55, 22.00 Країна У
17.10, 23.00 Вiталька
18.50, 20.55 Одного разу пiд Полтавою
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Подорож гурмана”
10.35 “Надiя є”
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 “Iз нашої вiдеотеки”
11.45 “Зроблено в Європi”
14.00 “На часi”
14.55, 17.55 “Вишневi усмiшки”
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”
18.15, 20.25, 21.50 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “Що робити?”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Армiя нескорених”
21.30 “Думки вголос”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00, 11.00 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 04.00 Зiрковий шлях
12.00 Глядач як свiдок
13.40, 15.30 Т/с “Єдиний 
        мiй грiх”
18.00 Т/с “Катина любов”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.50 Футбол. Євро-2016 фiналу
00.00 Великий футбол Євро-2016

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

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.35, 23.15 “Моя правда”
11.25 Х/ф “Фанфан-тюльпан”
13.15 Х/ф “Остання релiквiя”
14.50, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.40 Х/ф “Iдеальний чоловiк”
18.20 Х/ф “Дiти Дон Кiхота”
21.30 Х/с “Мiсс Марпл 
         Агати Кристi”
00.05 Х/ф “Дев’ять днiв
         одного року”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Клуб пригод”
10.30 Д/с “Китай на кiнчику язика”
11.25 Український корт
12.00 Вересень
12.25 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Мультфiльм “Друзi-янголи”
13.55 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Театральнi сезони
15.35 Вiра. Надiя. Любов
16.30 Гра долi
17.10 Музична премiя “Європейський
    прорив-2016”. Церемонiя нагородження
18.15 Новини. Свiт
19.40 Т/с “Травма”
20.30 Х/ф “Вiолончель”
21.30 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
22.40 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
        16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 
        09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Козаки. Футбол”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку”
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
06.10, 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”
13.20, 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 “Iнтердiвчинка”

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 Межа правди
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40, 21.30 “Твiй дiм”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Повiтрянi пiрати”
17.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.10 “Погляд зблизька”
20.40 Програма “Слiд”
22.35 Х/ф “Оператор”

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.55, 16.50 Т/с “Спецзагiн “Шторм” 
11.45, 13.10 Х/ф “Ворог ще ближче” 
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с “Вiддiл 44” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25, 22.00 Скетчком “На трьох”
23.25 Х/ф “Важка мiшень” 

стб
06.25 “Зiркове життя”
07.20 Х/ф “Максим Перепелиця”
09.15 Х/ф “Молода дружина”
11.15 Х/ф “Мати й мачуха”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.00 Х/ф “Дружина за контрактом”
22.35 Х/ф “Вечiрня казка”

новий канал
06.00, 07.20 Kids Time
06.05 М/с “Кунг-фу Панда: 
          Легенди крутостi”
07.25 Т/с “Друзi”
08.20 Т/с “СуперМакс”
11.40, 20.00 Вiд пацанки до панянки
18.00 Абзац!
19.00 Т/с “СашаТаня”
22.00 Х/ф “Астрал”
00.05 Х/ф “10000 рокiв до нашої ери”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
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 “Знову ти”
20.00 Х/ф “Одного разу в Римi”
21.30 Х/ф “За бортом”
23.45 Т/с “Свiтлофор”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “У народному стилi”
10.35 “Кобзар єднає Україну”
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 “Не перший погляд”
17.20 “Слiд”
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, 11.00 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
           19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зiрковий шлях
12.00 Глядач як свiдок
13.40, 15.30 Т/с “Єдиний 
         мiй грiх”
18.00 Т/с “Катина любов”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.50 Футбол. Євро-2016
00.00 Великий футбол Євро-2016

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

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.30, 23.15 “Моя правда”
11.20 Х/ф “Карусель”
12.50 Х/ф “Iдеальний чоловiк”
14.30, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.20 Х/ф “Пам’ятай iм’я своє”
18.10 Х/ф “Альошчине кохання”
21.30 Х/с “Мiсс Марпл
           Агати Кристi”
00.05 Х/ф “У борi брусниця”

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.20 На слуху
06.45, 00.20 Телемагазин
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.15 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35, 23.40 Золотий гусак
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
11.30 Мультфiльм “Друзi-янголи”
12.30 Х/ф “Маленька Фадетта”
14.30 Чоловiчий клуб. Спорт
15.30 Д/с “Вудро Вiлсон”
17.15 Т/с “Мафiоза”
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.25 Дорога до Рiо-2016
22.00 Х/ф Проект “Україна-25”. 
        Українська нова хвиля. 
       “Скажи кукурудза”
22.25 Альтернативна музика
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 Вперед на Олiмп!

канал “1+1”
06.00 “Сватики”
07.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
          служба новин”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00 “Свiтське життя”
11.00 Т/с “Чудо”
15.05, 21.15 “Вечiрнiй квартал”
17.30, 18.30 “Розсмiши комiка-6”
20.15 “Українськi сенсацiї”
23.20 Х/ф заходу до свiтанку”

інтер
07.00 М/ф “Таємниця третьої планети”
07.40 Х/ф “Альошкiна любов”
09.30 Х/ф “Екiпаж”
12.30 Х/ф “Приборкання норовливого”
14.20 Х/ф “Люблю. 9 березня”
16.00 Х/ф “Хронiки зради”
18.00 Х/ф “Погана сусiдка”
20.00 “Подробицi”
20.30 “Ювiлейний вечiр Валерiя 
         та Костянтина Меладзе”
22.30 Док.проект “Кличко Ф’юрi.
         Поразка — не варiант”
23.10 “Великий бокс. 
        Володимир Кличко — Тайсон Ф’юрi”

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 “Твої, мої, нашi”
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00, 23.30 “Слiдства. iнфо”
10.30 Блага звiстка з Р. Реннером
11.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
11.55, 14.25, 16.55, 20.05 Тернопiльська
            погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Будинок,
         який купила Мерi”
14.30 Мультфiльм
15.00 М/ф “20000 льє пiд водою”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
18.00 Нашi вiтання
19.30, 23.00 “Євромакс”
20.10 “Соло”
21.00 Х/ф “Читай по губам”
00.10 Час-Тайм

ICTV
05.15 М/с “Том i Джерi у дитинствi”
06.00 Стоп-10
07.00 Провокатор
07.50 Кримiнальна Україна
08.50 Секретний фронт
10.45 Антизомбi
11.45 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.00 Iнсайдер
14.00 Т/с “Демони” 
16.50 Х/ф “Важка мiшень” 
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф “Меркурiй у небезпецi” 
22.15 Х/ф “Гудзонський яструб” 
00.10 Х/ф “Ворог ще ближче” 

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на Майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
11.00 “Пригоди Самвела 
         та Поливоди у Дзембронi”
13.05 Х/ф “Максим Перепелиця”
15.00 Х/ф “Дружина за контрактом”
16.55 Х/ф “Вечiрня казка”
19.00 Х/ф “Час щастя”
21.05 Х/ф “Час щастя-2”
23.00 “Давай поговоримо про секс-2”

новий канал
06.10, 08.25 Kids Time
06.12 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
08.27 Дешево i сердито
10.00 Хто зверху
14.00 Т/с “СашаТаня”
17.00 Х/ф “Мармадюк”
18.50 Х/ф “Не жартуйте з Зоханом”
21.00 Х/ф “Диктатор”
22.40 Х/ф “Останнiй бойскаут”
00.40 Х/ф “Погоня”

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя”
06.20, 09.40 М/с “Дора-мандрiвниця”
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код”
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с “Дора i друзi. 
            Пригоди в мiстi”
11.35 М/с “Маша i Ведмiдь”
12.20 М/ф “Бiонiкл: 
         Вiдродження легенди”
13.40 Х/ф “Бунтарка”
15.35 Х/ф “Знову ти”
17.30 Х/ф “Одного разу в Римi”
19.00 Х/ф “За бортом”
21.05 Одного разу пiд Полтавою
23.40 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, 15.00, 18.00, 19.00, 
        21.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “7 природних чудес України”
11.30 “Захисник Вiтчизни —
          рятувальник”
14.00 “На часi”
14.55, 17.55 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Слiд”
15.40 “Не перший погляд”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Словами малечi 
         про цiкавi речi”
17.15 “Абетка здоров’я”
18.15 “Учнiвський щоденник”
18.30 “Тернопiль у стилi ретро”
18.40 “Думки вголос”
19.30 “На вiдстанi душi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “Кулiнарiя вiд Андрiя”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.30 “Поклик таланту”

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10, 05.30 Зiрковий шлях
09.10 Т/с “Шлях в порожнечу”
15.20 Т/с “Право на любов”
19.50 Х/ф “Наречена 
         мого нареченого”
21.50 Футбол. Євро-2016
00.00 Великий футбол Євро-2016

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
10.00 М/с “Мiа та я”
11.20 Х/ф “Джек та бобове стебло”
13.10 “КВН”
15.20 “Розсмiши комiка”
17.10, 22.00 “Орел i Решка”
21.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
23.00 Т/с “Красуня та чудовисько”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.45 “Невiдома версiя. 
         Гусарська балада”
11.30 Х/ф “Фанфан-тюльпан”
13.20 Х/ф “Безiменна зiрка”
15.40 Х/ф “Дiти Дон Кiхота”
17.00 Х/ф “Повернення
           “Святого Луки”
18.45 Х/ф “Версiя полковника Зорiна”
20.25 Х/ф “В останню чергу”
22.00 “Невiдома версiя.
          Карнавальна нiч”
22.45 Х/ф “Ми — вашi дiти”

4-13



5 П’ятниця, 24 червня 2016 року Актуально!
Людина і її справа ●

“Медицина — найшляхетніша 
з усіх мистецтв”(Гіппократ)

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Допомагати людям — бла-
городна справа. На сторожі 
людського життя стоять ме-
дики, які дарують здоров’я 
людям, рятують від хвороб, 
а часто і від смерті. Кажуть, 
лікар — посередник між лю-
диною і Богом. Справді, у 
багатьох ситуаціях медпра-
цівник є останньою рятів-
ною інстанцією для хворо-
го. Попри особисті негараз-
ди, “хвороби” медичної ре-
форми, скорочення фінан-
сування системи охорони 
здоров’я медики гідно ви-
конують свої професійні 
обов’язки. Лікар часто лікує 
не лише тіло, а й душу лю-
дини, вселяє в серця віру і 
надію. Медичні працівники 
— це армія в білих халатах, 
яка рятувала людей під час 
кривавих днів Майдану, по-
вертає з фронту додому жи-
вими українських бійців. 
Здоров’я нації — основа 
обороноздатності держави.

Медики — чарівники, які поряд 
навіть тоді, коли зникає остання 
надія. Вони багатогранні і творчі 
особистості. У цьому можна було 
переконатися, завітавши 
16 червня в Тернопільську об-
ласну філармонію, де відбулися 
традиційні районні урочистості з 
нагоди Дня медичного працівни-
ка. У дружній атмосфері профе-
сійне свято відзначили лікарі, 
медсестри, працівники ФАПів, 
амбулаторій. Цьогорічні урочис-
тості розпочалися хвилиною мов-
чання за загиблими під час штор-
му на морі в селищі Затока на 
Одещині тернополянами. Ведучі 
заходу — завідуючий хірургічним 
відділенням ТРТМО Володимир 
Лісовський і завідуюча лікувально-
діагностичним об’єднаним відді-
ленням терапевтичного профілю 
ТРТМО Галина Осінчук у вишука-
них костюмах нагадували шля-
хетних аристократів. Слухаючи 
їх, заглиблюєшся у невичерпні 
криниці людської мудрості і до-
броти. Красиві, спокійні, впевне-
ні, інтелігентні лікарі завжди ви-
кликають у пацієнтів довіру.

Медичне обслуговування на-
селення завжди перебуває в по-
лі зору керівництва Тернопіль-
щини і Тернопільського району. 
Перший заступник голови Тер-
нопільської обласної ради Ва-
силь Деревляний, голова Терно-
пільської районної ради Андрій 
Галайко, голова Тернопільської 
райдержадміністрації Олександр 
Похилий, виконуючий обов’язки 
головного лікаря ТРТМО Ігор 

Войтович адресували медпра-
цівникам щирі слова вдячності 
за щоденну невтомну працю, 
вручили грамоти, подяки та гро-
шові премії. Професійної ви-
тримки і наснаги медикам поба-
жали заступник головного лікаря 
ТРТМО з лікувальної роботи Ві-
талій Сахан, голова профспілко-
вого комітету, завідуюча рент-
генкабінетом ТРТМО Марія Ле-
вицька, редактор газети “По-
дільське слово” Ганна Макух, 
редактор радіокомпанії “Джере-
ло” Галина Юрса. 

Система охорони здоров’я 
Тернопільського району має ба-
гату, самобутню історію. У 
1987 році медичну галузь Терно-
пільського району очолив заслу-
жений лікар України, кандидат 
медичних наук Ігор Вардинець. З 
того часу зміцнено матеріально-
технічну базу, реконструйовано і 
побудовано нові лікувальні за-
клади. 1996 року введено в дію 
центральну районну лікарню в 
місті Тернополі. Три роки тому на 
території ТРТМО з’явився між-
конфесійний храм-каплиця для 
душевного відпочинку. Завдяки 
Ігорю Вардинцю — наголошува-
лось на урочистостях — медична 
галузь Тернопільського району 
стала флагманом медицини Тер-
нопільщини. Тут упроваджуються 
в дію передові медичні техноло-
гії, постійно розвиваються нові 
напрямки і методи лікування.

Яскрава зелень оточує корпу-
си Тернопільської центральної 
районної лікарні. П’янкий аромат 
лип і молочно-білі канделябри 
тінистих каштанів сприяють оду-
жанню хворих, полегшують не 
завжди приємні процедури та 
ін’єкції. Картину природної гар-
монії доповнюють зразковий са-

нітарний стан, чистота, затишок 
у палатах і кабінетах. Чуйне став-
лення, теплі усмішки й увага 
дружнього і працьовитого колек-
тиву лікарні виліковують навіть 
дуже важкі недуги. 

В Тернопільському районному 
територіальному медичному 
об’єднанні працюють 157 лікарів 
і 361 працівник середнього ме-
дичного персоналу. Наші краяни 
отримують спеціалізовану, висо-
кокваліфіковану медичну допо-
могу. Центральна районна лікар-
ня проводить клініко-
діагностичний прийом, консуль-
тацію, обстеження, реабілітацію 
хворих за 29 спеціалізаціями. 
Перш ніж потрапити у стаціонар, 
хворий проходить комплекс клі-
нічних і біохімічних лабораторних 
обстежень. Лабораторія Терно-
пільської районної лікарні осна-
щена найновішою апаратурою. 
Загалом у медичних закладах 
Тернопільського району 215 ста-
ціонарних ліжок. Працюють 
47 фельдшерсько-акушерських і 
фельдшерських пунктів, 6 амбу-
латорій лікарів загальної практи-
ки сімейної медицини (одна з 
них — у Байковецькій об’єднаній 
територіальній громаді). Функці-
онує районне відділення невід-
кладної медичної допомоги з 
двома лікарськими та чотирма 
фельдшерськими бригадами 
екстреної допомоги. Для роботи 
на дільницях підготовлено 31 сі-
мейного лікаря.

У Тернопільському районі 
створено потужну систему охо-
рони здоров’я. Незважаючи на 
“підводне каміння” медичної ре-
форми в Україні, надзвичайно 
важливо не лише зберегти, а й 
примножити здобутки медицини 
нашого краю.

Під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника в Тернопільській обласній  
філармонії медиків Тернопільського району грамотами, подяками та грошовими преміями  

нагороджували перший заступник голови Тернопільської обласної ради Василь Деревляний, 
голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської РДА 

Олександр Похилий, в. о. головного лікаря ТРТМО Ігор Войтович. Крайній зліва — завідуючий 
хірургічним відділенням, депутат Тернопільської обласної ради Володимир Лісовський. 

Зліва направо: завідуюча ФАПом с. Великі Гаї Надія Ходань, 
лікар-педіатр ТРТМО Ганна Юхимчук, 

завідуюча ФАПом с. Івачів Горішній, депутат Тернопільської 
районної ради Марія Лотоцька.

Під час прес-туру, що від-
бувся 16 червня, агрохол-
динг “МРІЯ” продемонстру-
вав результати посівної кам-
панії, які стали можливі за-
вдяки сучасним технологіям 
обробітку землі. Цьогоріч у 
“МРІЇ” сіяли, здебільшого 
використовуючи No-till, Мini-
till, а також розкидним спо-
собом. Загальна площа ярих 
культур у компанії становить 
83 тис. га. За словами опе-
раційного директора агро-
холдингу “МРІЯ” Віктора Ку-
харчука, основним факто-
ром, який вплинув на посів-
ну кампанію цьогоріч, були 
погодні умови. Через ранню, 
затяжну та холодну весну 
довелося змістити посіви. 
Спочатку сіяли соняшник, 
потім кукурудзу та сою. 

“До прикладу, 30% усієї площі 
озимої пшениці ми сіяли розкид-
ним способом і “заробили” тур-
бомаксом. Перевагою розкидно-
го способу, є те, що він розкри-
ває повний потенціал рослини, — 
наголошує Віктор Кухарчук. — На 
сьогоднішній день стан посівів 
відмінний. Сподіваємося на непо-
ганий врожай. Залежно від регіо-
ну, перед посівом озимих ми по 
різному готували ґрунт. Десь до-
велося дискували на 10-15 см 
для того, щоб підняти ґрунт і ви-
рівняти його, десь — використо-
вували сівалки в No-till одразу 

після збору врожаю. Частину 
площ сіяли розкидачами, потім 
робили лущення. Частина соняш-
нику посіяна за технологіями No-
till, Мini-till, частина — за тради-
ційної підготовки. Все, що ро-
блять з допомогою хімічних засо-
бів, ми досягаємо технологічними 
моментами. Але й не було якоїсь 
одної виокремленої системи. Що-
разу ми робимо так, як вимагає 
від нас земля, клімат та сама 
культура. Ми наближаємо кожну 
культури до максимально при-
родніх умови. Розкриваємо по-
тенціал, знаючи фізіологію”.

Операційний директор агро-
холдингу також додав, що в поточ-
ному році температурний режим і 
кількість опадів є більш сприятли-
вими для озимої пшениці.

За підсумками весняної посів-
ної кампанії, в структурі ярих 
“МРІЇ” значну частку займає со-
няшник — 42,6 тис. га. Великі пло-
щі відведені також під ярі ячмінь та 
ріпак — культури, які компанія цьо-
горіч вирощує вперше і якими за-
сіяла, відповідно, 11,2 і 9,8 тис. га. 
Кукурудза посіяна на площі 9,1 
тис. га, соя займає 6 тис. га. Тра-
диційною для “МРІЇ” картоплею 
засадили, як і планували, 2 тис. 
га. Нішевими культурами агрохол-
динг засіяв загалом понад 1,3 тис. 
га, у тому числі це — гірчиця, греч-
ка, квасоля, сорго, горох. А для 
потреб власного тваринництва 
“МРІЯ” засіяла 648 га силосної ку-
курудзи і 122 га люцерни. 

Агробізнес ●

“МРІЯ”: результати 
посівної кампанії

Чисельність населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2016 р. 
становила 1063,8 тис. осіб, у т. ч. у міських поселеннях — 474,9 тис. 
осіб та в сільській місцевості – 588,9 тис. осіб.

Упродовж січня-квітня 2016 р. чисельність населення зменшилася 
на 1867 осіб. Зменшення чисельності населення відбулося за раху-
нок природного скорочення на 1909 осіб, водночас зафіксовано мі-
граційний приріст населення на 42 особи.

Природний рух населення в січні-квітні 2016 р. у порівнянні з від-
повідним періодом минулого року характеризувався зменшенням як 
кількості народжених на 396 дітей, так і кількості померлих на 432 
особи.

Головне управління статистики у Тернопільській області.

Цифри і факти ●

Демографічна ситуація

Проект “Власна марка” вже 
давно є цікавою візитівкою пошто-
вих послуг, адже лише Укрпошта 
як національний оператор пошто-
вого зв’язку пропонує своїм клієн-
там замовити особисту марку, яка 
є повноцінною поштовою маркою 
для пересилання листів. У час, ко-
ли в нашій країні розвиваються 
торговельні підприємства, спілки 
науковців, багато з них, аби при-
вернути увагу споживачів, конку-
рентів, однодумців прагнуть пока-
зати, наскільки важливим є їх 
власний імідж, логотип чи торгова 
марка. Укрпошта у цьому випадку 
пропонує замовити “Власну мар-
ку”, яка в свою чергу дає можли-
вість отримати додаткову рекла-
му, довести надійність та значу-
щість компанії на обраному цільо-
вому ринку.

Замовити “особисту філателіс-
тичну цінність” дуже легко: треба 
звернутися до будь-якого відді-
лення поштового зв’язку, запо-
внити бланк замовлення та мати 

при собі зображення, яке хотілося 
б побачити на марці. Замовлені 
іміджеві конверти та марки можна 
використовувати за призначенням 
– аби пересилати листи в межах 
України чи відправляти у мандри 
світом.

Тематика персоніфікованих по-
штових марок є досить різнома-
нітною, від новорічної тематики до 
державної символіки, як кажуть, 
на будь-яку дату і гаманець (озна-
йомитися з переліком поштових 
марок можна на корпоративному 
сайті Укрпошти за посиланням: 
www. ukrposhta.ua). Робіть такі по-
дарунки як рідним, друзям та ко-
легам, так і собі. Адже поштова 
марка — це класика, яка завжди 
залишається в моді. Пам’ятайте, 
що цими поштовими марками 
можна не тільки милуватися, а й 
розраховуватися за пересилання 
листа.

Адміністрація ТД УДППЗ 
“Укрпошта”.

А ви знаєте? ●

“Власна марка” від 
Укрпошти — крок до успіху 

вашої компанії

Виконком Смиковецької сільської ради оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування: 
спеціаліст 7-ої категорії. Вимоги до кандидатів: освіта за спеціальністю, 
вільне володіння державною мовою та комп’ютером. При проведенні 
конкурсу здійснюється іспит кандидатів на заміщення вакантних посад. 
Особи, які відповідають вимогам і бажають узяти участь у конкурсі, по-
дають до конкурсної комісії такі документи: заяву про участь у конкурсі; 
заповнену особову картку/форма П-2ДС з відповідними додатками; 
копії документів про освіту, декларацію про майно, доходи та 
зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів сім’ї за 2015 
рік; копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України; дві 
фотокартки розміром 4x6; копію трудової книжки.

Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов 
оплати праці надається у Смиковецькій сільській раді. Документи при-
ймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про прове-
дення конкурсу за адресою: с. Смиківці Тернопільського району Терно-
пільської області, вул. Лесі Українки, 1, телефон 49-41-60.

Смиковецький сільський голова В. С. СИДЯГА.
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Професійна проща ● Знай наших! ●

Це важливо ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Професійне свято День жур-
наліста близько півсотні пра-
цівників місцевих та всеукра-
їнських ЗМІ, прес-служб 
установ та організацій Тер-
нопілля відзначили прощею 
до Зарваниці, до Марійсько-
го духовного центру. 

Зініціювали та організували 
першу професійну прощу для жур-
налістів керівники ГО “Тернопіль-
ський прес-клуб” Анджела Карди-
нал і Тетяна Тарасенко. Розпоча-
лася проща архієрейською боже-
ственною літургією в соборі За-
рваницької Матері Божої, яку від-
служив єпископ-помічник 
Тернопільсько-Зборівської єпархії 
УГКЦ владика Теодор Мартинюк. 
Після та під час відправи журна-
лісти змогли висповідатися, при-
йняти причастя, пізніше відбулося 
водосвяття.

— Після скромної прочанської 
трапези владика запросив пред-
ставників мас-медіа на духовну 
науку про їхнє покликання. 
12 апостолів за настановою Ісуса 
Христа несли у світ слово Боже, 
несли інформацію. Вони не мали 

житейських благ та зручностей, 
але вони змінили  світ. “Це мож-
ливо зробити, якщо людина має 
свободу”, — зазначив під час спіл-
кування єпископ. Владика закли-
кав ставитися до професійних 
обов’язків сумлінно, берегти 
сім’ю, близьких людей, котрі нас 
підтримують повсякчас, родинні 
цінності. Мета професійних прощ, 
а вони у Зарваниці започатковані 
десять років тому (першими були 
тернопільські податківці), — по-
стійний пошук цінностей — духо-
вних, виважених, зорієнтованих не 
на чорний піар, а навпаки — добро 
до ближнього, пошану християн-
ських традицій та звичаїв, перео-
смислення своїх дій та вчинків.

Журналісти взяли участь у па-
нахиді за колегами, загиблими 
на Майдані та в зоні АТО, у вій-
ськових конфліктах Європи й сві-
ту. В місцевому храмі Пресвятої 
Трійці та Покрови  Пресвятої Бо-
городиці помолилися перед чу-
дотворною іконою Зарваницької 
Богородиці. Отець Петро Пастух 
розповів прочанам про ікону, чу-
десні зцілення, що відбуваються 
з людьми, котрі приступають до 
неї з вірою. Отець Петро благо-
словив журналістів мощівницею 
з мощами мучеників раннього  

християнства, що мироточать.
Теплого і сонцесяйного не-

дільного дня ми поверталися до-
дому із божими благословенням, 
із чистими помислами душі. Не-
величкий дощик, зненацька ще-
дро окропив тепловою водицею 
ліси й луки, оселі й селянські зе-
мельні наділи. Небеса раптово 
засвітилися веселками над пше-
ничними й ячмінними полями, 
першими сіножатями. Клацали 
затвори фотоапаратів, відеока-
мер, мобільних телефонів, кожен 
на свій носій хотів зафіксувати 
цю миттєвість, яку подарувала 
матінка-природа. Мої колеги і я 
від усього серця дякували влади-
ці Теодору, отцям Олегу Хариши-
ну, Петру Пастуху, усім священи-
кам, заступнику начальника 
управління освіти і науки Терно-
пільської облдержадміністрації, 
голові ОДА Степану Барні, який 
разом з журналістами взяв участь 
у божественній літургії, в скром-
ній прочанській трапезі, колегам 
— Тетяні Тарасенко, Анжелі Кар-
динал, Олегу Удичу, які виступи-
ли організаторами першої про-
фесійної прощі для журналістів, 
яка, віриться, стане традиційною 
і збиратиме журналістів з усієї 
України.

Виміри чеснот
Представники ЗМІ Тернопільщини під час прощі  

у Марійському духовному центрі в Зарваниці, 5 червня 2016 року.

Шкільний меридіан ●

Тетяна ПЛІШКО, 
вчитель історії  

та правознавства 
Малоходачківської  

ЗОШ І-ІІІ ст.

У перші дні літніх канікул учні 
4,5,6 класів Малоходачківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів разом з батька-
ми та вчителями Любою Тадеїв-
ною Саламандрою, Ольгою Тео-
дорівною Борис, Тетяною Томів-
ною Плішко, Олександрою Ми-

хайлівною Стібель здійснили по-
їздку у Дубенський замок. Захо-
плююча розповідь екскурсовода 
повернула нас у далеку епоху 
15-16 століть. Ми дізналися, що 
споруджено його було за ініціати-
ви князя Костянтина Івановича 
Острозького, який володів волин-
ськими землями. Схема будівлі 
замку нагадує птаха, який летить.  
Діти з цікавістю розглядали пор-
трети власників замку, військові 
обладунки, зброю, яку виливали у 

стінах фортеці. Після завершення 
уявної мандрівки в минуле ми ви-
рушили у Рівненський зоопарк, 
який поєднав на своїй території 
мешканців тваринного світу Єв-
разії, Америки, Африки, Австра-
лії. Нас зустріли білі і чорні лебе-
ді, пелікани, єноти, верблюди, 
леви, тигри, кенгуру... Діти були 
приємно вражені від побаченого. 
Під час екскурсії відпочили і по-
повнили свої знання з історії та 
природознавства.

Літо кличе у подорож
Під час екскурсії у Дубенський замок 

школярі Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст. із педагогами та батьками.

На цьогорічному Міжнарод-
ному літературному конкурсі 
“Коронація слова”, урочиста 
церемонія якого нещодавно 
відбулася в Київському театрі 
оперети, нагороджено пере-
можців за найкращі дитячі 
твори, п’єси, кіносценарії, пі-
сенну лірику, романи. Серед 
нагороджених — шестеро на-
ших краян.

Кращим пісенним твором для 
дітей молодшого шкільного віку 
став “Бім і Кеті” тернопільського 
журналіста, заслуженого діяча 
естрадного мистецтва України, 
поета-пісняра Сергія Сірого. Спе-
ціальну відзнаку Центрального бу-
динку офіцерів Збройних сил Укра-
їни отримала кандидат технічних 
наук, доцент Бережанського агро-
технічного інституту Стефанія Білик 
за поезію пам’яті героя Небесної 
Сотні Устима Голоднюка, який був 
студентом цього закладу. У номі-
нації “Кіносценарії” спеціальною 

відзнакою “Вибір генерального 
продюсера 1+1” нагороджені тер-
нопільські письменники Валентина 
Семеняк і Богдан Мельничук за 
твір “Проліскам сніг не страшний”, 
який найближчим часом буде екра-
нізовано.

Крім цього, під час урочистої 
церемонії відбулося вручення літе-
ратурної відзнаки “Золотий пись-
менник України”. ІІ місце в номіна-
ції “Кіносценарії” отримав Михайло 
Шворак із Тернопільської області 
за твір “Бурхливі води”. Серед “зо-
лотих” — колишній мешканець Тер-
нополя Сергій Ухачевський. Від-
знаку “Золотий письменник Украї-
ни”, засновану Тетяною та Юрієм 
Логушами, письменникам-
романістам надає Міжнародний 
благодійний фонд “Мистецька 
Скарбниця”. Його мета — відзна-
чити та вшанувати українських ав-
торів, чиї романи здобули широке 
визнання читачів відповідно до ти-
ражів їхніх творів, які сумарно пе-
ревищують 100 тисяч примірників. 

Серед переможців 
“Коронації слова” — 
шестеро тернополян

Тернопільська письменниця і журналістка Валентина Семеняк  
на урочистостях із нагоди вручення премій Міжнародного  

літературного конкурсу “Коронація слова” в м. Києві.

На гарячу лінію управління мі-
граційної служби в Тернопільській 
області часто надходять запитання 
щодо процедури оформлення за-
прошень іноземцям на отримання 
візових документів для в’їзду в 
Україну. Ось найпоширеніші з них 
разом із порадами фахівців.

1. Хто може оформити запро-
шення іноземцеві?

Із клопотанням про оформлення 
запрошення іноземцеві до мігра-
ційної служби можуть звертатися 
як фізичні, так і юридичні особи.

2. Де оформити запрошення?
У підрозділі міграційної служби 

за місцем реєстрації заявника (фі-
зичної чи юридичної особи, яка за-
прошує іноземця).

3. Вартість послуги?
Для фізичних осіб — 56,52 гри-

вень та державне мито у розмірі 
0,3 неоподаткованих мінімумів до-
ходів громадян, у разі термінового 
оформлення державне мито спла-
чується в подвійному розмірі.

Для юридичних осіб — 169,70 
грн.

4. Які документи потрібно зібра-
ти?

У разі оформлення запрошення 
фізичною особою:

— заяву фізичної особи, яка ви-
ступає приймаючою стороною 
(згідно з Наказом МВС від 
15.11.2013 № 1104 “Про затвер-
дження Порядку оформлення за-
прошень іноземцям та особам без 
громадянства на отримання візи 
для в’їзду в Україну”);

— паспорт громадянина України 
особи, яка виступає приймаючою 
стороною (після пред’явлення по-
вертається) та копію його сторінок 
з особистими даними. Якщо при-
ймаючою стороною є іноземець, 
тоді-посвідку на постійне чи тим-
часове проживання (після 
пред’явлення повертається) та ко-
пію її сторінок з особистими дани-
ми.

— копію сторінки паспортного 

документа іноземця, з особистими 
даними особи, що запрошується, з 
перекладом українською мовою, 
засвідченим у встановленому по-
рядку;

— документ, що підтверджує на-
явність достатнього фінансового 
забезпечення для покриття витрат, 
пов’язаних з перебуванням інозем-
ця на території України.

У разі оформлення запрошення 
юридичною особою:

— клопотання юридичної особи 
(Наказ МВС від 15.11.2013 № 1104 
“Про затвердження Порядку 
оформлення запрошень іноземцям 
та особам без громадянства на 
отримання візи для в’їзду в Украї-
ну);

— копію витягу з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців; 

— копію розпорядчого докумен-
та (наказу, витягу з протоколу, до-
ручення) про призначення праців-
ників, які відповідають за оформ-
лення документів іноземцям та 
особам без громадянства, засвід-
чену в установленому законодав-
ством порядку;

паспорт (після пред’явлення по-
вертається) та копію його сторінок 
з особистими даними керівника 
юридичної особи чи уповноваженої 
особи;

копію сторінки паспортного до-
кумента іноземця або документа з 
особистими даними особи, що за-
прошується, з перекладом україн-
ською мовою, засвідченим у вста-
новленому порядку;

— документ, що підтверджує на-
явність достатнього фінансового 
забезпечення для покриття витрат, 
пов’язаних з перебуванням інозем-
ця та особи без громадянства на 
території України.

5. У який строк можна оформи-
ти запрошення?

У разі звичайного оформлення 
— до 20 робочих днів, у разі термі-
нового — до 10 днів.

Топ-5 запитань — як 
запросити іноземця в Україну
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Вітаємо! ●

Знайомство зблизька ●

громада
Об’єднана Видання Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

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

№22

Панорама масиву Гаї Ходорівські с. Байківці.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

23 червня 36-ий день наро-
дження відзначив заступник 
директора Байковецького 
будинку культури, художній 
керівник жіночого вокально-
го ансамблю “Байківчанка” 
БК с. Байківці Павло Баган. 
Народився Павло Володи-
мирович у селі Перемилів 
Гусятинського району. Про 
українське мистецтво за 
кордоном, свої робочі будні, 
творчі плани Павло Баган 
розповів  читачам 
“Об’єднаної громади”.

— Павле Володимировичу, 
звідки у Вас захоплення музи-
кою?

— Мої батько і дідусь — музи-
канти. Дивно було б, якби я не хо-
тів займатися музичним 
мистецтвом (усміхається — ред.). 
Більше 20 років творимо з батьком 
музику, розуміємося з півслова. 
Моя мама — Галина Володимирів-
на, медик за освітою, теж підтри-
мувала мої музичні починання. Му-
зиці я навчався в Тернопільській 
музичній школі №1 і на духовому 
відділі Тернопільського музичного 
училища імені Соломії Крушель-
ницької. У 2002 році закінчив 
музично-педагогічний факультет 
Тернопільського педагогічного ін-
ституту (сьогодні Тернопільський 
національний педагогічний універ-
ситет імені Володимира Гнатюка 
— ред.). Деякий час у ЗОШ №16 
міста Тернополя, де раніше на-
вчався, проводив гурткову роботу 
із самодіяльності. У Львівському 
регіональному інституті державно-
го управління Національної акаде-
мії управління при Президентові 
України отримав ступінь магістра 
за спеціальністю “соціально-
гуманітарна політика”. Стажувався 
в Києві в міністерстві культури 
України. Побачивши систему 
управління зсередини, коли голова 
не знає, що роблять руки, вирішив, 
що політика — це не моє. 

— Ви — учасник музичного 
гурту “Крута Вежа”. Розкажіть, 
будь ласка, з чого почалося ста-
новлення колективу?

— Свого часу я був учасником 
гурту “Музична скриня” Тернопіль-
ського районного будинку культу-
ри, який сьогодні реалізує себе в 
народному аматорському ансамблі 
народної музики “Настасівські му-
зики” БК с. Настасів. Саме тоді в 
мене з’явилася ідея з назвою гур-
ту. Відчувши актуальність живої 
музики, вирішив створити власний 
інструментальний колектив. Вежа 
— це оборонна споруда козаків, 
яким вдалося зберегти національ-
ну самобутність і водночас праг-
нення новаторства. Вона символі-
зує вершину українського мисте-
цтва. Ми пропагуємо мелодійні 
українські і зарубіжні шлягери, да-
ємо нове життя забутим пісням. За 
4 роки існування склад “Крутої Ве-
жі” неодноразово змінювався. Ро-
бимо ставку на духові інструменти, 

які додають “перцю” композиціям. 
Сьогодні в гурті виступають вока-
лістка Ірина Ковальська, барабан-
щик Анатолій Сорошкевич, бас-
гітарист Василь Кулак-старший, гі-
тарист Валерій Ткаченко, клавіш-
ник Сергій Сілаков, на трубі грає 
Роман Самарик, я — на тромбоні. 
Граємо все — від “folk” до “pop”. 
Слухати один стиль нудно.

— Які маєте творчі плани що-
до жіночого вокального ансамб-
лю “Байківчанка” БК с. Байків-
ці?

— З “Байківчанкою” я працюю 
чотири роки. Це — самобутній ко-
лектив, історія якого налічує біль-
ше 30 років. Перше, що ми зроби-
ли, — відмовилися співати під 
акомпанемент баяну, натомість 
виконуємо пісні під мінусові фоно-
грами. Кілька років тому розпоча-
лося створення студії звукозапису 
в будинку культури села Байківці. 
Однак через складну ситуацію в 
державі цю справу на деякий час 
довелося відкласти. Я запросив 

до роботи досвідченого інженера 
з акустики Андрія Авраменка, який 
проектував звукозаписувальні сту-
дії в Європі. Байковецький сіль-
ський голова Анатолій Кулик і на-
чальник відділу культури, туризму, 
молоді і спорту Байковецької сіль-
ської ради Роман Сушко підтриму-
ють усі мої ініціативи. Сподіваюся, 
до кінця цього року нам вдасться 
відкрити звукозаписувальну сту-
дію. Це дасть можливість створю-
вати нові авторські пісні і якісні 
“мінусівки”. У серпні плануємо ви-
ступити на фестивалі “ДзиґаБай” 
у Байківцях, у грудні — на сцені 
ПК “Березіль” у рамках відзначен-
ням 50-річчя Тернопільського ра-
йону. Маємо запрошення від про-
грами “Фольк-musik”, тож най-
ближчим часом з’явимося і на те-
леекранах. У “Байківчанці” 
10 учасниць, плануємо збільшити 
склад колективу щонайменше до 
15. Двічі на тиждень проводимо 
репетиції, працюємо над оновлен-
ням репертуару. Безмежно вдяч-

ний усім учасницям “Байківчанки”, 
які знаходять час для творчості. 
Наша спільна мета — створити ко-
манду професіоналів, які будуть 
сумлінно працювати на благо Бай-
ковецької об’єднаної територіаль-
ної громади. 

— На “YouTube” можна зна-
йти відео, де Ви з донечкою Га-
линкою виконуєте пісню Андрія 
Кузьменка про маму. Залучаєте 
дитину до музики?

— У школі на святі Дня матері 
вирішили заспівати кавер-версію 
пісні сьогодні, на жаль, покійного 
фронтмена гурту “Скрябін” Андрія 
Кузьменка. До цієї композиції я на-
писав окремий куплет для 
донечки. У дуеті з Галинкою вико-
нуємо пісню “Доня і тато” на мою 
музику і слова Алли Бінцаровської. 
Цьогоріч Галинка з похвальним 
листом закінчила другий клас. З 
чотирьох років вона займається 
вокалом у студії “Краплинки” під 
керівництвом Алли Бінцаровської і 
грою на фортепіано в Тернопіль-
ському музичному училищі імені 

Соломії Крушельниць-
кої. У середині липня 
Галинка виступатиме 
на щорічному музично-
му фестивалі при літ-
ньому дитячому таборі 
“Молода гвардія” в 
Одесі. Реалізовувати 
творчі задуми нам із 
донечкою допомагає 
моя дружина Зоряна.

— Торік Ви побува-
ли у Сполучених Шта-
тах Америки. Які вра-
ження залишилися у 
Вас після поїздки за 
океан?

— Я бував у Польщі, 
Сербії, Німеччині, Італії. 
В Америку поїхав з ко-
ле гою  і 
добрим товаришем 
Павлом Доскочем. Ви-
рішили подивитися, як 
працює у США музична 
індустрія. Мешкали в 
містечку Ґарфілд у шта-

ті Нью-Джерсі, де нас люб’язно 
прийняла українська діаспора. 
Знайшов у Штатах багато нових 
друзів, познайомився з українськи-
ми виконавцями: Оксаною Білозір, 
Павлом Табаковим, Фомою з етно-
гурту “Мандри”, Дзідзьо. За кордо-
ном українці активно підтримують 
та бережуть традиції рідного краю. 
Щонеділі вони у вишиванках ідуть 
до церкви, розвивають українське 
музичне мистецтво, збирають до-
помогу бійцям АТО. Я неодноразо-
во виступав на різноманітних за-
ходах, організованих нашою діа-
спорою. Американці змалечку на-
вчені наполегливо працювати. Як-
би в нас був такий високий рівень 
відповідальності, як в Америці, жи-
ти в Україні було б значно краще.

Колектив редакції газети  
“Подільське слово” вітає Павла  
Багана з днем народження, бажає 
міцного здоров’я, родинного за-
тишку, невичерпного натхнення і 
творчих злетів. 

Павло Баган:  
“наша мета — створити  
команду професіоналів”

Заступник директора будинку культури с. Байківці,  
художній керівник жіночого вокального ансамблю  

“Байківчанка” БК с. Байківці Павло Баган  
із дружиною Зоряною і донечкою Галинкою.

Павло Баган (у центрі) з учасниками  
інструментального гурту “Крута Вежа” БК с. Байківці, 2013 рік.

26 червня цього року 
в будинку культури 

села Лозова відбудуться 
урочистості 

з нагоди Дня Конституції 
України. Початок о 18:00. 

Запрошуємо всіх! 
Вхід вільний.

Шановні жителі 
Байковецької 

об’єднаної 
територіальної 

громади!
28 червня ми 

відзначаємо по-
чаток історії су-
часної неза-
лежної України. 
П р и й н я т т я 
Конституції за-
кріпило пра-
вові основи 
самостійної 
держави, її суверенітет і територі-
альну цілісність, сприяло підви-
щенню міжнародного авторитету 
України на світовій арені. Консти-
туція захищає найцінніше — життя 
людини, її здоров’я, честь і гід-
ність, надає кожному громадяни-
ну можливості для самоорганіза-
ції, свободу слова та віросповіда-
ння. Наш обов’язок — дотримува-
тись Конституції. Тільки так ми 
зможемо забезпечити розвиток 
України як демократичної, рівно-
правної зі світовою спільнотою 
держави. 

Байковецький сільський 
голова об’єднаної 

територіальної громади 
Анатолій КУЛИК.

Колектив Байко-
вецької ЗОШ І-ІІ 
ст. вітає з днем 
народження вчи-
теля української 
мови і літератури 
Галину Мар’янівну 
СЬОМЕР.

Нехай щастить Вам у житті
І вдача буде наполеглива, 
                               завзята,
Хай в колі друзів та сім’ї
Яскравих днів буде багато.
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

Від щирого серця вітаємо з 
80-річчям Зеновію Антонівну 
ЧУЙКО з с. Стегниківці.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,
Хай Вам літ щасливих зозуля накує,
Від землі Вам — сили, від води —
                                          здоров’я,
І добро та радість хай Господь дає.

З любов’ю і повагою — син 
Ярослав з сім’єю, син 

Володимир з сім’єю, дочка 
Марія з сім’єю, сваха Ірина, 

племінники Марія та Іван з 
сім’ями.

Вітаємо з днем народження за-
ступника директора будинку куль-
тури с. Байківці Павла Володими-
ровича БАГАНА, завідувача клубу 
с. Дубівці Світлану Іванівну 
ТКАЧУК.

Ми здоров’я зичимо Вам щиро,
Із небес — опіки, від людей — добра,
Радості й любові, злагоди і миру,
Хай цвіте на щастя золота пора!

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.
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“Таємниця змін полягає в тому, щоб зосередитися 
на створенні нового, а не на боротьбі зі старим”

День кореспондента ●

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Хоч живу на білому світі 
порівняно недовго, проте 
навчилася не вірити проро-
цтвам про погоду. Ще у 
березні говорили, що тра-
вень цього року буде спе-
котним і бездощовим, чер-
вень — дуже посушливим і 
так само без крапельки до-
щу. Тому поспішали госпо-
дарі один перед одним ще 
в березні сіяти городину, 
садити картоплю і навіть 
теплолюбну квасольку. І 
що з того вийшло? Багато 
з них після приморозку, 
який цього переступного 
року залишив садівників 
без вишень, абрикосів, 
персиків та сливок, плачу-
чи та нарікаючи, мусіли все 
пересіювати і навіть пере-
саджувати. 

Земля любить не лише пра-
цьовитих, а в першу чергу — 
мислячих господарів. Буває і 
так, кажуть люди, що хтось і 
особливої праці, зусиль, часу 
не докладе до тої землі, проте 
ні в чому не знає недостатку. 
Таким завжди відповідаю, що не 
все у цьому світі залежить від 
людини, хоча вона — вінець 
природи. Усім керує Господь, 
який любить усіх: і працьовитих, 
і не дуже. Тому не допустить, 
щоб той, хто вірує у нього, від-
чував у чомусь потребу. Голо-
вне — намагатись по можливос-
ті не заздрити нікому, не осу-
джувати, бо кожен має свої ра-
дощі і свій хрест. Якщо кожну 
людину приймати як творіння 
Бога, отже, як свого брата чи 
сестру, набагато простіше ста-
не жити на землі. 

21 червня цього року ми з 
водієм газети “Подільське сло-
во”, а заодно моїм мудрим по-
заштатним консультантом із 
господарських питань Олегом 
Романським, подорожуємо се-
лами Байковецької об’єднаної 
територіальної громади (Шлях-
тинці, Гаї Гречинські, Байківці, 
Лозова, Стегниківці, Курники, 
Дубівці). Нині дуже модно, осо-
бливо серед представників вла-
ди, звітувати про сто днів пере-
бування на посаді, півроку чи 
рік. Задум створити матеріал 
про те, які зміни стались у се-
лах за півроку входження у Бай-
ковецьку об’єднану територі-
альну громаду виник майже 
спонтанно. 22 грудня минулого 
року — офіційний, так би мови-
ти, день народження нового на 
теренах Тернопільського райо-
ну територіального утворення. 
Отже, у ці дні Байковецькій 
об’єднаній територіальній гро-
маді рівно півроку. Тому нас за-
цікавило, чи сталися у селах, 
що увійшли до громади, зміни 
на краще?

Найприємніше,  що одразу 
хочеться відзначити, — всюди 
ремонтують або уже відремон-
товані дороги. Бо це — наша (і 
не лише наша) біда. Реконстру-
йовано автобусні зупинки. Вста-
новлено смітники. Привертають 
увагу нові дитячі майданчики, бо 
помальовані у райдужні кольо-
ри… Але про все за порядком.  

І у Шляхтинцях 
буде вуличне 

освітлення
Багато довелось чути про до-

брі зміни у медицині. На мою 
думку, вони дійсно будуть тоді, 
коли кожна людина, незалежно 
від своїх статків, не хвилювати-
меться за своє майбутнє, зна-
тиме, що в біді (операція, трав-
мування, хронічна важка хворо-
ба тощо) матиме можливість 
отримати якісну медичну допо-
могу. Не маю на увазі повер-
нення до совдепівської безко-
штовної практики, хоча й там 
було дуже багато доброго та 
передового. І владі, і громаді 
треба чітко усвідомити — нічого 
ціннішого за людське життя не-
має. Буде громадянин мудрий, 
освічений, здоровий, — держа-
ва робитиме поступ. З хворим 

народом країни не побудуєш. У 
Шляхтинцях, для прикладу, за-
уважила, хоч ніби на перший 
погляд, невеличкий, проте по-
ступ щодо поліпшення здоров’я 
людей. Маю на увазі придбання 
біохімічного аналізатора крові 
для місцевої амбулаторії за-
гальної практики сімейної ме-
дицини. За кордоном (знаю це 
від своїх добрих знайомих) лю-
ди, незалежно від того, хворі 
вони чи ні, замовляють, крім 
всього іншого, цей аналіз, бо 
він багато дає інформації про 
загальний стан пацієнта. Кожен 
громадянин Байковецької 
об’єднаної територіальної гро-
мади має право безкоштовно 
перевірити свою кров. І цим 
вже скористались більше 80-ти 
осіб. Окрім усього, в амбулато-
рії поміняли каналізацію, зви-
чайні вікна на енергозберігаючі. 
Придбали бойлер, господар-
ський інвентар.

До місцевого клубу на днях 
мають завезти сучасну апарату-
ру. Встановлюють на території 
села сміттєві контейнери. В. о. 
старости Дмитро Федорчук 
ознайомив з проектом вулично-
го освітлення. До кінця року або 
й швидше вулицями сіл Шлях-

тинці та Гаї Гречинські можна 
буде гуляти та їздити вночі. І це 
не лише для романтики. Неза-
баром почнуться роботи щодо 
ремонту місцевих доріг та даху у 
школі. “Зміни на краще разючі, 
— каже Дмитро Михайлович. — 
Може, комусь здається, що все 
робиться надто повільно. Але не 
треба поспішати з висновками. 
Шляхтинці та Гаї Гречинські ли-
ше півроку в Байковецькій 
об’єднаній громаді. Незабаром 
прийматимемо зміни до бюдже-
ту, і знову будуть кошти на все, 
що запланували. Найлегше спо-
стерігати збоку, судити та кри-
тикувати. Тож хай кожен долу-
читься до хороших змін!”

У Лозовій навіть 
злива 

прислужилась
“От ви нензи фалечні, незда-

лі! Коли вам кінець буде?”, — 
почула це в Лозовій на одному 
з обійсть і подумала, що люди 
сваряться або ж нарікають на 
сепаратистів чи москалів, які в 
усі часи пхали свого носа не в 
свої справи. Але насправді все 
виявилось набагато прозаїчні-
шим. Люди проклинали коло-
радських жуків, які розмножу-
ються цього року із шаленою 
швидкістю. Хімія на них мало 
діє. Хтось на цьому, правда, не-
погано заробляє. Але бізнес 
цей нечесний. Адже отруюємо 
себе та природу. У нас дуже ба-
гато мудрих людей. Тому при 
можливості хоч мізерну частину 
наукового потенціалу таки вар-
то спрямувати у русло цілтого 
знищення колорадських жуків. І 

щоб інформацію про них в най-
ближчому майбутньому можна 
було черпати з розповідей ста-
рожилів та в інтернеті як про 
твердокрилих, що колись дуже 
допікали людям, які вирощува-
ли картоплю. Про “колорадів” 
згадала між іншим. Тішило те, 
що ми проїжджали по дорогах, 
які без натяжки можна назвати 
європейськими. Особливо на 
проміжку Лозова-Курники. “Ці 
дороги мусимо зберегти, — ка-
же в. о. старости Лозови та 
Курників Володимир Гуль. — У 
нас недавно злива пройшла ве-
лика. Особливої шкоди вона не 
завдала. Я б сказав навіть до-
помогла. Бо “вималювалися” 
проблемні місця, де вода най-
більше руйнує дороги, поля. То-
му там нині працює техніка. Ро-
бимо канали для стоку води, а 
заодно — кювети вздовж доріг”. 
З Володимиром Миколайови-
чем ми об’їздили та обійшли в 
той день багато. Побачили нову 
зупинку на колії. Це ніби і не 
щось грандіозне. Але, коли зга-
дати, скільки людей з села і дач 
їздить до Тернополя та очікує 
часом, як було колись, під па-
лючим сонцем та проливним 
дощем, то крита зупинка — річ 
дуже потрібна. У Лозовій та 
Курниках сільські вулиці освіт-
лені. Встановлено по одному 
дитячому майданчику в кожному 
селі. У недалекій перспективі 
буде по два. Лозова — село, де 
традиційно проходить відомий 
далеко за межами області чем-
піонат з футболу пам’яті Василя 
Гоцка. 

Продовження на 9 стор.

Одного разу в громаді:

Лаборант амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини у Шляхтинцях Наталя Крет проводить 

біохімічний аналіз крові на новому апараті.

Лозівчани Павло Халак, Максим та Павло Комар: 
“На цих майданчиках бавляться маленькі діти. А такі, як ми, 
обговорюють гру українських футболістів на “Євро-2016”.

У Курниках копають канали для водовідведення.

За грою у настільний теніс Олександра Солонка та Ігоря Павлюка спостерігають Юрій Павлюк, 
завідуюча клубом с. Стигниківці Дарія Карман та в. о. старости Стегниківців Олег Олійник.



9 “Щедрість полягає не стільки в тому,  
щоб давати багато, скільки в тому, щоб давати вчасно”. 

(Жан Лабрюйєр, французький мораліст)

День кореспондента ●

аргументи на користь об’єднання
Продовження.
Початок на 8 стор.

У Курниках біля джерела від-
буваються оздоровчо-духовні за-
ходи із залученням великої кіль-
кості людей. А ще дуже зворуш-
ливі вечори для переселенців. 
Тоді навіть в одному з найбіль-
ших у районі будинків культури у 
Лозовій на 350 місць затісно. Не-
давно до клубу завезли нову 
апаратуру. Тож якість звуку, а за-
одно всіх заходів значно поліп-
шиться. Також заплановано ре-
монт даху у цій обителі культури. 
Гарних змін на краще очікують , 
можливо, до початку нового на-
вчального року у школі. “Лише 
одні безкоштовні обіди для усіх 
учнів багато важать, — каже ди-
ректор НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.-ДНЗ” Ганна Чаповська. — Ко-
шти, які виділяє Байковецька 
сільська рада, забезпечують по-
вноцінне харчування учнів. Мине 
час, і ви подвір’я школи не впіз-
наєте. Тут має бути гарна бруків-
ка. Байковецький сільський голо-
ва об’єднаної територіальної 
громади Анатолій Кулик, побу-
вавши у нашій школі, високо оці-
нив роботу усіх педагогів, осо-
бливо фізиків. Їх очікує гарний 
сюрприз — сучасне обладнання, 
якого сподівались десятиліттями. 
Вражає гарне ставлення до про-
стих людей з боку місцевої вла-
ди. Ніхто з них не кидає слів на 
вітер, обіцяючи, а потім забуваю-
чи. Незважаючи на завантаже-
ність, Анатолій Романович та йо-
го заступники Микола Дума і 
Віктор Пулька бувають практично 
на усіх наших заходах. І не про-
сто приїжджають, щоб побути з 
нами, завжди залишають надію, 
яка через деякий час матеріалі-
зується”. Ще у цей день мене 
дуже вразили слова в. о. старо-
сти Володимира Гуля: “Якби ми 
не об’єднались з Байківцями, то, 
те, що зроблено за півроку, ми б 
не подолали і за два чи більше 
десятиліть”.

Дочекались доріг 
у Стегниківцях
Коли б мене попросили на-

звати еталон абсолютної краси, 
то завагалася б. Потім, трохи 
подумавши, впевнено відповіла: 
“Українські краєвиди”. Вдивля-
єшся у красу природи, ліси, по-
ля, луки, озера, річки, і таке 
щастя тебе переповнює! Осо-
бливо, у селі, де повітря пахне 
травами. Про це розмірковува-
ла, коли проїжджали через 
Стегниківці. Якби моя воля, то 
радила б людям просто прихо-
дити сюди, щоб відпочити, по-
бути на самоті після шаленого 
темпу міста, який інколи не за-
лишає для людини нічого ду-
шевного, трепетного. А Божа 
незаймана природа повертає 
найсокровенніше, закладене у 
нас з раннього дитинства. Вдив-
лялась у прості польові квіти, і 
мені навіть не спало на думку їх 
рвати. Адже це велетенський ві-
нок та тілі землі. Хіба можна 
його нищити? Вік квіточки і так 
малий, то для чого ж його ще й 
вкорочувати?

Коли у Байківцях, Лозовій, 
Курниках раділи, проїжджаючи 
відремонтованими дорогами, у 
Стегниківцях побачили сам про-
цес настеляння дорожнього по-
лотна. На сільській трасі було 
багато техніки, вантажні машини 
привозили щебінь, асфальт. Усе 
рівномірно вкладали. Це лише 
початок, зауважили. З часом і тут 
будуть гарні дороги. Коли раніше 
пісок із місцевого кар’єру могли 
везти через село, то тепер таке 
свавілля заборонене. Кар’єр діє, 
але навантажені машини більше 
не псують доріг, прямують собі 
по об’їзній. Ми бачили кілька ви-
боїн при виїзді з кар’єру, але 
змусити засипати їх тих, хто екс-
плуатує кар’єр, при великому 
бажанні можна.

Сільські вулиці вже освітлені 
завдяки входженню Стегниківців 
до складу Байковецької 

об’єднаної громади. 
Нове у житті села піс-
ля цієї події — це, зо-
крема, грошові допла-
ти пільговим категорі-
ям населення. Не ви-
знають в Україні офі-
ційно учасників націо-
нального підпілля — 
воїнів УПА, яких у Бай-
ковецькій об’єднаній 
територіальній грома-
ді мають за героїв, ви-
плачують додатково 
до пенсії по півтори 
тисячі гривень щомі-
сяця та вважають, що 
і цього ще замало за 
те, що боронили Укра-
їну від ворога та вою-
вали на два фронти, а 
потім відбували тюр-
ми та заслання. Гро-
шову допомогу отри-
мують також багато-
дітні родини, одинокі, 
інваліди І-ІІ груп, учас-
ники АТО. Футбольний 
колектив села Стегни-
ківці отримав гарну 
форму. Спецодяг тепер мають і 
медики. За кошти об’єднаної 
громади зроблено ремонт у міс-
цевій школі. А у клубі села Стег-
никівці встановлено стіл для гри 
у теніс. Сюди кожного дня при-
ходять хлопчики та й дівчатка 
також, щоб пограти або подиви-
тися, як це роблять інші. А зага-
лом мешканці Стегниківців ви-
словили велику довіру новій міс-
цевій владі та сподівання, що з 
входженням села до об’єднаної 
Байковецької територіальної гро-
мади зміни на краще не заба-
ряться. Віру в це вселяють пер-

ші, але впевнені кроки поступу. 
За ними будуть наступні. 

У Дубівцях  
є педагогічні 

вакансії
Щоб людина була щасливою, 

потрібно, кажуть, не так вже й 
багато. Головне — це здоров’я, 
без якого не хочеться ні грошей, 
ні любові. А ще важливо мати ро-
боту, яка б давала душевне і ба-
жано матеріальне задоволення. 
Тернопільщина, згідно з статис-
тичними даними, область, де 

найбільший рівень безробіття та 
найменша зарплата. Тому всіх, 
хто створює нові робочі місця та 
дає людям засоби для життя, 
вартувало б матеріально та мо-
рально заохочувати. Зменшувати 
оподаткування, наприклад, дава-
ти безпроцентні кредити тощо. 
Тоді б і бізнес процвітав, і не бу-
ло б поняття “безгрошів’я, брак 
коштів”. 

З відкриттям дитячого садочка 
“Пізнайко” у Дубівцях  на 
20 місць вісім людей отримали 
роботу. “Це дуже важливо, — 
продовжує думку завідувач до-

шкільного закладу Надія Кінзер-
ська, — адже всі ми з Дубівців. 
Мати роботу на місці мріє кожна 
жінка. Правда, не всі влаштовані 
на повну ставку. Було б більше 
груп, можна б тоді розраховува-
ти і на більше. Але це, надіюсь, 
лише гарний початок. Головне, 
що наші діти мають можливість 
зростати та виховуватись у хоро-
ших умовах. Батьки не хвилю-
ються про харчування. Кожного 
дня малеча отримує м’ясо або 
рибу, молочні продукти, яйця, 
фрукти та овочі. Тобто те, що 
треба для росту та розвитку. Для 
повноцінної роботи нам ще не 
вистачає у штаті практичного 
психолога, завгоспа та інструк-
тора з фізичного виховання. Дя-
куємо усім, хто створив для дітей 
та працівників такі чудові умови”. 
Цей садочок — як казка. Всюди 
затишок, чистота та неймовірна 
краса. Його відкриття стало мож-
ливим завдяки входженню Дубів-
ців до складу Байковецької 
об’єднаної територіальної гро-
мади. 

У селі завершено освітлення 
вулиць. “Чого нам не вистачає, 
це якісних доріг, — кажуть усі, до 
кого ми звертались у цей день. 
— Проїжджаємо новим маршру-
том “Байківці-Дубівці”, зауважує-
мо, що в селах Лозова, Курники, 
Байківці та інших так добре від-
ремонтували дороги. Наступни-
ми, напевне, мають бути наші 
Дубівці?”. Як повідомив перший 
заступник голови Байковецької 
сільської ради об’єднаної тери-
торіальної громади Микола Ду-
ма, ремонт дороги зі Стегників-
ців до Дубівців заплановано на 
цей рік. На цій трасі уже працю-
ють спеціалісти, які вивчають 
стан доріг. Скоро прийде техніка. 
Знаю, що давня мрія Миколи Ан-
дрійовича — це відкриття у Ду-
бівцях зони відпочинку. А для 
цього у селі є всі умови, найпер-
ша — дивної краси природа. І хай 
лише живописні Карпати позма-
гаються з нею. 

Побували ми також цього дня 
у ФАПі, пункті збору (так тепер 
називають приміщення колишніх 
сільських рад). Спеціаліст за-
гального відділу Оксана Козібро-
да розповіла, що тут замінено 
вікна, придбано нові меблі. Щоб 
у селі був ідеальний порядок, бі-
ля місць, де люди бувають най-
більше, встановлено урни для 
сміття. У селі навіть є нова поса-
да — прибиральник. Ця людина 
відповідальна за порядок на сіль-
ських вулицях, благоустрій на 
кладовищі. В його обов’язки вхо-
дить і косити траву вздовж до-
ріг.

Найбільше оцінили Дубівці як 
відпочинкову зону діти. Ті, які 
проживають у місті, мають роди-
чів у цьому селі, залюбки приїж-
джають до них у гості на все літо. 
Село наповнюється дитячими го-
лосами. Тут встановлено два ди-
тячих майданчики, де можна гар-
но та цікаво побавитись.

P. S. Щоб надати своєму ма-
теріалу вагомості, мої колеги ду-
же часто говорять мовою цифр. 
Це і мені було б зробити несклад-
но. Але спеціально не вдавалась 
до такого прийому, бо вважаю 
себе журналістом, а не статис-
том. Пишу не для звіту, а для то-
го, щоб статтю прочитали прості 
люди, для яких, власне, працює 
команда Байковецької сільської 
ради об’єднаної територіальної 
громади, і ті, хто вагається, хто не 
вірить у реформи. Важливе, що 
почерпнула в першу чергу для се-
бе, побувавши у Байківцях, — це 
те, що тут працюють не випадкові 
люди. Вони мають чітко визначе-
ну мету — зміни на краще в усіх 
селах, що увійшли до Байковець-
кої об’єднаної територіальної 
громади. Щось їм вдається одра-
зу, щось зробиться з часом. Го-
ловне для них — щоб кожна лю-
дина почувала себе комфортно, 
мала можливість розвивати свої 
здібності. А ще було б добре, 
щоб в українських законах не бу-
ло протиріч.

 Фахівець соціальної роботи Галина Дума (зліва) та спеціаліст 
загального відділу Оксана Козіброда з Дубівців.

На канікули до дідуся у Дубівці приїхали Назар 
та Володимир Флисники. Тренування з другом Святославом Оскобойним.

У Стегниківцях прокладають дорогу.
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“Єдиний спосіб робити великі справи — любити те, що ви робите”

На шкільній орбіті ●

Офіційний сайт Байковецької об’єднаної 
територіальної громади:  

http://bsr1653.gov.ua

Життя прожити... ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 
Фото автора.

Страшним було минуле століття. 
Українцям довелося пережити дві 
світові війни, голод, примусове пе-
реселення. Жителі села Лозова Бай-
ковецької об’єднаної територіальної 
громади, які зазнали депортації, з 
болем у серці згадують своє важке 
дитинство і нелегку долю.

“Це було  
не переселення,  

а вигнання”
М а р і я  

РАТУШНЯК у 
Лозову приїха-
ла з Холмщи-
ни, із села Це-
блів. Розпові-
дати їй про той 
важкий період 
часу вкрай 
важко, це було 
не життя, а му-
ки. “Коли нас 
переселили на 
т е р и т о р і ю 
УРСР, мені пі-
шов 9 рік, — каже жінка. — Село було не-
велике, там проживали майже всі україн-
ці, було лише два поляки в зятях. У селі 
була початкова школа, греко-католицька 
церква і читальня, в якій ставились виста-
ви українською мовою, концерти, звучали 
українські пісні”. За словами жінки, важ-
ливу роль відіграв жіночий монастир, при 
якому була захоронка (так називали тоді 
дитячий садочок), там і навчили пані Ма-
рію монашки побожних пісень, добра, лю-
бові, молитов. “Коли прийшли нас пере-
селяти, люди не хотіли покидати рідні 
домівки. Це було не переселення, а ви-
гнання. Люди чинили опір, на допомогу 
прийшов кількатисячний загін “УПА-Захід”, 
їх називали партизанами, виловлювали їх. 
Нас називали рубахами, стріляли в нас 
запальними кулями, будинки були 
дерев’яні, все палало. Сказали, що за 
певний час маємо забратись, того, хто за-
лишиться, розстріляють на місці. Тоді в 
селі нам сказали, що виселяють на півро-
ку. Люди закопували все, з собою нічого 
не брали”.

“…Сумую за тобою,  
мій лемківський краю”
Марія БУЧОК, 

уродженка села 
Велика Верхо-
мля виховува-
лась у багатодіт-
ній сім’ї, яка на-
лічувала шесте-
ро дітей, най-
старшою була 
пані Марія. Бать-
ки були прости-
ми селянами. 
Коли була ма-
ленькою, любила 
ходити в гори, де жив її дідусь, який мав 
власну кузню. Ходила і дивилась, як тече 
струмок, як плавають рибки, як птахи літа-
ють попід небесами. Пригадує історію з 
дитинства: “У мого діда було багато гу-
сей. Одного разу над його хатою проліта-
ли “ключем” журавлі і всі вони прилетіли 
на дідове подвір’я, там, де паслися гуси. 
Одна з гусей полетіла з ними. А пізньої 
осені, граючись біля дідової хати, чую як 
летять лелеки “ключем”. Першою летіла 
наша гуска. Вона спустилась на подвір’я, 
а всі за нею. Це було загадково і незабут-
ньо”. 

Той злощасний весняний день 1945 
року пані Марія ніколи не забуде, згадує 
його, як страшний сон, від якого мураш-
ки по шкірі. “Мені було 9 років, я гралась 
на подвір’ї, коли до нашої домівки приї-
хав поляк і сказав, щоб ми забиралися з 
хати. Я була мала, злякалася, побігла 
спершу до річки, тоді у яблуневий сад, 
де плакала кажучи: куди ми їдемо?”, — 
схлипуючи промовляє жінка. Тоді її сім’ю 
та інших жителів села зібрали на станції, 
де тримали два тижні під відкритим не-
бом. Їсти вони не мали що, як пригадує 
жінка, поляки кидали в них квасолею, а  
люди збирали і їли. Після цього всіх від-
правили у Ворошиловоград (тепер — це 
Луганськ), везли два місяці. Поселили їх 
у селі Підгірне, в так званий амбар. “Ви-
глядало як хата, але не було перегоро-
док. Там і народилась моя сестра Ольга, 
— розповіла пані Марія. — Жити в цій 

місцевості було не комфортно. Ми жили 
в горах, а тут була болотяна місцевість”. 
Марія Бучок із родиною жила у Сталіно 
(зараз Донецьк), тоді вони поїхали у 
Львівську область, в місто Рудки, були і 
в Дрогобичі, поселились у селі Колбає-
вичі Львівської області. “У Колбаєвичах 
життя було не просте, люди були не при-
вітні, нас обзивали лемками”, — зазна-
чила жінка. Після цього сім’я Ігнатович 
(Бучок по чоловікові) переїхали жити у 
село Бісковичі на Львівщині. “Тут було 
жити весело, односельці були привітні, 
дружні, — розповіла пані Марія. — Були 
відведені дні, коли лунала в селі музика 
— молодь так веселилась. Після роботи і 
я туди ходила”. Марія Бучок працювала в 
полі, яке знаходилось на краю села. В 
колгоспі, познайомилась зі своїм чолові-
ком Миколою. “Біда біду завжди знайде, 
як сонце зайде”, — з посмішкою каже 
жінка. 15 лютого 1959 році Микола та 
Марія Бучок стали на весільний рушник, 
святкування проходило у Бісковичах. 
Після одруження, в березні, молода сім’я 
переїхала в село Лозова Тернопільсько-
го району. Пані Марія жила тут, але за-
вжди думками поверталась на Батьків-
щину. “У 2006 році я вперше поїхала, в 
2009 їздила туди, де зросла, де любила 
гратись, де було у мене все, — схвильо-
вано розповідає Марія Бучок. — Заїхала 
в село, його я відразу впізнала. Там піш-
ла в церкву, до школи, побувала на мо-
гилах рідних, де поховані сестра і бабця. 
Знаходитись там було важко. Я так пла-
кала, серце стискалося від болю, душа 
плакала”. Любов і сум за рідним краєм 
Марії Костянтинівни бачили своє відо-
браження у поетичних рядках: “Гори ж, 
мої гори, мій рідненький краю. Сумую за 
тобою, мій лемківський краю”. 

“Плакали всі,  
бо не знали, куди їдемо”

Переселен-
ка із села Част-
ковичі Ярос-
лавського по-
віту Северина 
ХОВРАТ: “Ко-
ли нас пересе-
ляли, ми були 
першими жерт-
вами операція 
“Вісла”. Нам 
трішки повез-
ло, бо дозво-
лили брати 
щось із собою. 
Перевезли нас до Пшеворська. Їхали ми 
у товарняках, плакали всі, бо не знали, 
куди їдемо. Нас завезли до Денисова, 
тоді в село Забойки. Ми жили в добрих 
господарів, українців. Пробули там рік. У 
1949 році помер мій батько, ми залиши-
лися з мамою, сестрою і братом”. Оче-
видці розказують, що жили вони там за-
можно. Хати в них були великі, тримали 
велику господарку: коней, корів, овець. 
Мали великі поля, сади, луги, пасовище, 
ліс, в якому росли чорниці.

“Жили в хаті  
без вікон і дверей”

М а р і я 
ШУЛЬ, пе-
реселенка із 
села Полня-
тичі Ярос-
л а в с ь к о г о 
повіту роз-
повіла: “4 
грудня був 
с і л ь с ь к и й 
празник. Нам 
у церкві ска-
зали, щоб 
ми забира-
лись звідси. 

— Люди вийшли з церкви, плакали, крича-
ли — це було страшно. Вивезли нас усіх у 
поле і там залишили. Згодом повезли до 
Ярослава. Була зима, але з нами їхала 
худоба, вона дихала, від чого ставало те-
пло. Поїзд зупинився біля одного села, де 
була криниця. Всі з товарняка повибігали 
напитись води, а моя мама вийшла попра-
ти пеленки. Не згледілась, як поїзд ру-
шив. Люди здійняли ґвалт, щоб поїзд зу-
пинився. Мама бігла зі слізьми на очах. 
Машиніст зупинив поїзд, і мати поверну-
лася до мене. Довезли нас до Денисова, 
відчепили вагони, а те, що везли люди, 
вкрали. Тоді ми поїхали в Забойки, Драга-
нівку. Після цього односельчани допомо-
гли нам поселитись у Лозовій. Ми жили в 
хаті, без вікон і дверей”.

І біль, і пам’ять — 
крізь роки

Тетяна ІВАНКО,  
заступник директора  

з навчально-виховної роботи 
НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”.

Добіг кінця навчальний рік. Перегор-
нуто ще одну сторінку літопису Ло-
зівської школи. Прийшов час пре-
красної пори для учнів — час літніх 
канікул. Упродовж навчального року, 
що минув, новими знаннями збагати-
лися 130 учнів нашої школи. Школярі 
проходять навчальну практику, від-
відують екскурсії, випускники 9 кла-
су готуються до державної підсумко-
вої атестації. 18 лозівських школярів 
закінчили початкову школу з висо-
ким рівнем навчальних досягнень, за 
що отримали похвальні листи.

У Лозівській школі щороку оновлюється 
банк даних “Обдаровані діти”, створені 
необхідні умови для розвитку здібностей 
дітей. Широкий спектр спецкурсів, фа-
культативів та гуртків — невід’ємна скла-
дова успіху в підготовці школярів до учас-
ті у всеукраїнських олімпіадах із базових 
предметів, міжнародних конкурсів. На свя-
ті Останнього дзвоника нагороджено пе-
реможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад 
із базових дисциплін. Дипломи ІІ ступеня 
отримали учень 7 класу Владислав Калі-
щук (з фізики) та дев’ятикласник Олек-
сандр Кошулинський (з трудового навчан-
ня (технічна праця). Дипломом ІІІ ступеня 
нагороджено восьмикласника Віталія Кре-
ту (фізика) та одинадцятикласника Олек-
сандра Скрипника (трудове навчання). 
Грамоти відділу освіти Тернопільської 
райдержадміністрації отримали учениця 3 
класу Тетяна Заяць за ІІІ місце у ІІ етапі 
XVI Міжнародного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика, учениця 11 класу 
Анастасія Копінська — за ІІІ місце у стар-
шій віковій категорії районного етапу кон-
курсу читців поезії “Тарасовими шляха-
ми”, учень 11 класу Степан Янкевич — за 
перемогу в районному фестивалі-конкурсі 
патріотичної пісні, прози і поезії, творів 
образотворчого мистецтва “Свята Покро-
ва”, присвяченого Дню захисника України 
і Дню Гідності та Свободи. Грамотами від-
значено ученицю 9 класу Юлію Климів за 
ІІІ місце в цьому конкурсі та за ІІ місце у 
районному виставці-конкурсі “Замість 
ялинки — зимовий букет” (номінація “Різд-
вяна атрибутика”), семикласниць Уляну 
Климів та Юлію Крет — за ІІ місце у район-
ній виставці-конкурсі “Замість ялинки — 

зимовий букет” (номінація “Дідух”), учнів 
5 класу — за ІІІ місце у районній виставці-
конкурсі “Замість ялинки – зимовий бу-
кет” (номінація “Галицький сувенір”). 
Окрім цього, грамотою нагороджено еко-
логічний колектив “Еколог” за І місце у 
районному етапі XV Всеукраїнського кон-
курсу “Земля — наш спільний дім”, експе-
диційний загін 6 класу (керівник — Галина 
Логін) — за ІІ місце у районному етапі Все-
української експедиції учнівської та сту-
дентської молоді “Моя Батьківщина — 
Україна” (номінація “Географія рідного 
краю”).

Команда волейболістів Лозівської шко-
ли під керівництвом учителя фізичної 
культури Миколи Кітчака здобула перемо-
гу у змаганнях із волейболу в залік 
XX спортивних ігор школярів Тернопіль-
ського району, за що нагороджена грамо-
тою відділу освіти і сектора молоді та 
спорту Тернопільської РДА. За участь у 
Міжнародному природничо-
інтерактивному конкурсі “Колосок осінній-
2015” учні 2-4 класів отримали 32 золоті 
сертифікати. 7 учасників Всеукраїнської 
українознавчої гри “Соняшник” нагоро-
джено дипломами ІІ ступеня всеукраїн-
ського рівня, 6 учнів отримали дипломи І 
ступеня регіонального рівня, 7 учнів — ІІ 
ступеня регіонального рівня, 8 — сертифі-
кат учасника. У конкурсі з англійської мо-
ви “Гринвіч” взяли участь 25 учнів Лозів-
ської школи, з них шестеро отримали 
срібний сертифікат, троє — бронзовий 
сертифікат. Дивують своїми дослідами та 
експериментами юні винахідники школи. 
Дипломом відзначено востмикласника Ві-
талія Крета, винесено подяку його настав-
нику — вчителю фізики Михайлу Шемелі 
за ініціативу та наполегливість, проявлену 
у міжнародному проекті “IV Наукові пікніки 
у місті Тернополі”, за вагомий внесок у 
розвиток науки та освіти Тернопільщини.

Грамоти відділу освіти Тернопільської 
РДА отримали класний керівник 7 класу 
Лозівської школи Олена Бучок — за ІІІ 
місце у районному етапі всеукраїнського 
конкурсу “Класний керівник-2015” і вчи-
тель фізики Михайло Шемеля — за висо-
кі показники в роботі з обдарованими 
дітьми. Вчитель хімії та біології Галина 
Солонинка, вчитель початкових класів 
Марія Гриньків, учитель математики Оле-
на Бучок, учитель географії та економіки 
Галина Логін успішно пройшли дистан-
ційні курси, взяли участь у вебінарах, на-
укових конференціях, за що отримали 
відповідні сертифікати.

Фінішна пряма: 
здобутки і досягнення

Лозівські школярі — переможці та призери предметних олімпіад і конкурсів.

Байковецька сільська рада проводить громадське обговорення містобудівної  
документації “Детальний план території житлової забудови в селі Байківці Тернопільсько-
го району Тернопільської області, провулок Євгена Коновальця”.

Громадське слухання відбудеться 26 липня 2016 року о 15 год. у приміщенні Байко-
вецької сільської ради за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Байківці, 
вул. Січових Стрільців, 43. 
Байковецький сільський голова об’єднаної територіальної громади А. Р. КУЛИК.
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Вітаємо! ●

Цікаві зустрічі ●

Клуб “Гармонія” ●

Галина ЮРСА – ТРР “Джерело”. 
Фото автора.

Коли нині говорять про успіш-
них людей, то мають на увазі 
в першу чергу тих, хто дожив-
ся до великих статків, має 
славу чи владу. Врешті решт, 
до цього прагнуть дуже багато 
людей. А досягнувши, запиту-
ють: “А чи в цьому щастя і чи 
варто було для того витрачати 
час і сили?” Напевне, що ні. 
Щастя  не галасливе. Воно ла-
гідне, тихе, добре. Справді 
щасливим ніхто не заздрить. 
Ці люди всього досягають 
важкою щоденною працею, 
вони дбають більше про ін-
ших, ніж про себе. Ніколи не 
скаржаться на долю, не осо-
бливо мудрують про зміст 
життя і своє місце у ньому. З 
такими людьми особливо до-
бре та затишно як рідним, так 
і чужим. 

Марія Іванівна Бучинська (з дому 
Цибульська) народилася 22 травня 
1946 році у селі Застав’я в селян-
ській родині. Це благодатна пора 
літнього Миколая. З дитячих літ до-
помагала батькам, які працювали у 
місцевому колгоспі. Це були часи 
важкі, повоєнні. Людям, бувало, не 
завжди вистарчало харчів, не було 
чим в хаті напалити, проте батьки 
Марії турбувалися, щоб вона та 
брати Вячеслав і Михайло не знали 
нужди. З дитинства Марія 
запам’ятала батьківську науку: “Хто 
працює, той голодним ніколи не бу-
де”. А ще мати й батько виховували 
дітей у повазі до старших, вчили 
бути чуйними до людського горя, 
щирими та зичливими. Як згадує 

нині пані Марія, батьки не мали часу 
сидіти зі своїми дітьми та вчити їх. 
Вони своїм гідним прикладом ви-
ховували в них найкращі людські 
риси. 

Свою долю Марія зустріла там, 
де сама працювала, у колгоспі. Ме-
ханік Євген Бучинський був, гарний, 
розумний, працьовитий. Побрали-
ся, у подружжя народилось троє 
дітей – Анатолій, Надія та Любов. 
Мине час, і коли у її сина — успіш-
ного у краї сільськогосподарського 
підприємця, мецената, депутата 
Тернопільської районної ради Ана-
толія Бучинського запитають, кому 
він завдячує своїми успіхами, він 
скаже: “У першу чергу – батькам, які 
навчили любити рідну землю та 
чесну працю”.

“Себе без роботи не мислю, — 
каже сімдесятирічна Марія Бучин-
ська, — не розумію тих, які скуча-
ють, кажуть, що роботи нема. Як 
нема? Скільки землі навколо. Це ж 
наше основне багатство. Бог на-
становив людей ту землю догля-
дати”. Як згадує колишній голова 
колгоспу “Комунар”  Ярослав 
Дерев’яний”, де б не була ця жін-
ка: в полі чи згодом на фермі, усе 
в її руках горіло. Вона сама багато 
працювала і нікому сидіти не дава-
ла. Завдяки і її праці господарство 
із відстаючих у 1983 році вже було 
шостим із 23-ох у районі. З цього 
приводу згадується такий випа-
док. Були у розпалі жнива.  Ми 
везли збіжжя повз ферму, де тоді 
працювала Марія Іванівна. Поба-
чивши, що машини гублять коло-
ски, вона разом з доярками ви-
збирала їх усіх по дорозі та полі. 
Не можу сказати, як нині пишуть, 
про якийсь економічний ефект з 
цієї справи. Але Марія не допусти-

ла, щоб пропало даремно навіть 
мале, так важко вирощене люд-
ськими руками. Якби Марія Іванів-
на Бучинська мала можливість 
здобути вищу освіту в ті важкі по-
воєнні часи, то змогла б стати 
успішним керівником. Вона за-
вжди була вимогливою перш за 
все до себе. Там, де була ця жінка, 
все ладилося. Вона і нині, кажуть, 
вдома не всидить, приходить на 
ферму, де колись працювала, 
спілкується з людьми, допомагає, 
радить”… 

Марія Бучинська встигала і вдо-
ма, і на роботі. А як тішилася, коли 
в Застав’ї прокладали дорогу, про-
водили газ до осель селян, зводили 
бетонний міст коло млина, посвячу-
вали церкву, для організації будів-
ництва якої доклала чимало влас-
них зусиль. Коли запитала Марію 
Іванівну, чи брала участь у художній 
самодіяльності, вона лише усміхну-
лась: “Співати дуже любила, але 
коли треба було заміняти на фермі 
доярку, яка  бігла на репетицію до 
клубу, то доїла корівок за неї”. Вона 
і нині радіє всьому, що робиться 
для людей. І цьому разом із чолові-
ком навчила своїх дітей, які всі ви-
росли гідними людьми.

На сімдесятилітній ювілей до 
Марії Іванівни Бучинської прийшла 
вся родина, працівники господар-
ства, яке нині очолює її син Анато-
лій Євгенович, друзі та люди, з ким 
працювала колись. Юні артисти з 
Застав’я та Баворова подарували 
іменинниці пісні, танцювальні ком-
позиції, Надія Салабай представила 
опоетизований життєвий опис юві-
лярки. Хай доля подарує ще багато 
гарних весен цій чудовій жінці, 
здоров’я буде міцним, а дні погід-
ними.

Пора літнього Миколая

Марія Іванівна Бучинська (в центрі) зі своїми гостями  
та родиною: Надією Салабай, Ярославом Дерев’яним, Лідією 

Кучер, сином Анатолієм та невісткою Оксаною.

Талановиті земляки ●

День пам’яті українського поета, уродженця села Серединки Тернопільського району  
Степана Йосиповича Алича (справжнє прізвище Мокрій) в с. Серединки. Панахиду відправив  

о. Петро Глібчук. Присутній був український науковець, письменник, громадський  
діяч Олег Герман, завідуюча бібліотекою-філією Марія Колоденна, жителі села, рідні та близькі поета. 

Захід розпочався із панахиди біля могили, продовжився в сільській бібліотеці. 
На фото: о. Петро Глібчук та учасники відзначення дня пам’яті Степана Алича в с. Серединки.

Працівники від-
ділу культури Тер-
нопільської РДА, 
Тернопільського 
районного будин-
ку культури, Терно-
пільської централь-
ної районної бібліоте-
ки, Тернопільська ра-
йонна організація проф-
спілки працівників культури щиро 
вітають з днем народження бухгал-
тера відділу культури Тернопіль-
ської РДА Світлану Миколаївну 
МАРЧУК. У цей святковий день, 
Світлано Миколаївно, прийміть 
найщиріші вітання, найтепліші по-
бажання міцного здоров’я, сімей-
ного благополуччя, сили і наснаги 
в роботі. Нехай завжди збуваються 
всі Ваші мрії і бажання, а затишок 
рідної оселі надійно захищає від 
усіляких негараздів. 

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем 
народження заступника директора 
з навчальної роботи Любов Ярос-
лавівну РОСЯК, учителя матема-
тики Марію Богданівну БЕДРІЙ, 
вчителя історії Ірину Степанівну 
ГЛАДКУ, вчителя української мови 
і літератури Ірину Богданівну 
ЗВІР.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціального 
працівника Надію Борисівну 
ПРОЦАЙЛО.

Бажаємо Вам щастя і достатку,

Ясного неба, сонця, тепла,

В житті щодень 

               лиш злагоди й порядку,

Щоб доля Ваша світлою була.

Колектив Миролюбівської 
ЗОШ і ст.-садка вітає з днем на-
родження вихователя Ірину  
Петрівну ЗУБ.

Нехай вирують почуття,

Хай буде казкою життя,

Нехай дивує кожна мить,

Нехай у всьому Вам щастить.

Вітаємо з ювілеєм заступника 
Великоберезовицького селищного 
голови Володимира Романовича 
ОЛІЙНИКА, з днем народження 
депутата Великоберезовицької се-
лищної ради Івана Григоровича 
ПРИШЛЯКА.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості й надії.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з 55-річчям  медсестру 
травматологічного відділення ТРТМО 
Галину Станіславівну РУДУ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

З повагою — колеги по роботі.

Вітаємо з ювілеєм завідуючу 
дитячим ясла-садком “Барвінок” 
с. Товстолуг Лілію Ярославівну 
ДУРАЙ.

У цей святковий світлий день,

Коли настав Ваш ювілей,

Ми щиро Вас вітаємо,

Добра і щастя Вам бажаємо.

На довгий вік, на многії літа,

На шану від людей, тепло родинне,

Стелися, доле крізь усе життя,

Лише добром для доброї людини.

Нехай старання Ваші і труди

Помножать успіх в нашім колективі,

Живіть у добрі і радості завжди,

Та будьте все життя щасливі.

З повагою — працівники 
дитячого ясла-садка “Барвінок” 

с. Товстолуг.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження водія-
комбайнера Віктора Васильови-
ча ШУГЕТУ, штукатура Олега Ан-
дрійовича МЕЛЬНИКА.

Бажаємо Вам у роботі натхнення,

У колі сім’ї — тепла і доброти,

Серед друзів — любові і поваги,

У житті — здійснення мрій.

Петриківська сільська рада проводить громадські обговорення 
містобудівної документації “Детальний план забудови земельної ді-
лянки загальною площею 0,1241 га під будівництво житлового бу-
динку Новосада М. І., кадастрові номери 6125286700020011119, 
61252867000200126163”.

Громадські слухання відбудуться о 15 годині 25.07.2016 року в 
приміщенні Петриківської сільської ради.

Петриківський сільський голова В. М. КОРОЛЬ.

Інна ЛІСОВСЬКА,  
відділ активної підтримки 

безробітних ТМРЦЗ.

“Вплив емоційного інтелекту на 
успіх  людини” — тема чергового 
засідання жіночого клубу “Гармо-
нія”, що діє при Тернопільському 
міськрайцентрі зайнятості. Гостею 
клубу була сертифікований спеціа-
ліст та аналітик з питань емоційного 
інтелекту, коуч-тренер Олена Чи-
жик. Присутні отримали масу ціка-
вої інформації про те, що таке емо-
ції, дізналися про причини їх виник-
нення, емоційні реакції  і як вони 
впливають на життя та кар’єру лю-
дини. Йшлося і про визначення рів-
ня IQ особистості.

“Рівень особистих досягнень лю-
дини великою мірою визначається 
не класичним показником інтелекту 
IQ, емоційними здібностями — зау-
важила Олена Чижик. — Бути ро-
зумним — не означає бути успіш-
ним. Тільки баланс цих інтелектів 
зробить людину спражньо щасли-
вою, успішною, комунікабельною та 
життєрадісною”.

”Останнім часом багато гово-
риться про емоції: які вони, як ви-
глядають емоційні та беземоційні 
люди? Якщо читати статті, є поміт-
ним те, що важливу роль у текстах 
відіграє  саме опис емоцій. Такі ви-
слови як: “емоції зашкалюють”, “це 
незабутні емоції”, “не можу переда-

ти вам свої емоції” є свідченням 
того, що будь-які події у житті люди-
ни супроводжуються тим чи іншим 
емоційним фоном. Також доволі 
часто ми зустрічаємо людей, котрі 
не стримують своїх емоцій. Інколи 
ми потрапляємо під їхній  шквал і не 
відразу нам вдається  швидко огов-
татися... Для мене тема емоцій ці-
кава і близька, її актуальність не 
зникне ніколи. Тому я обрала таку 
спеціалізацію, як емоційний інте-
лект. Я допомагаю людям зрозуміти 
себе, даючи можливість кожному 
власноруч будувати своє життя”, — 
відзначила  Олена Чижик.

Впродовж зустрічі  учасники 
отримали масу цікавої інформації: 
що таке емоції, причина їх виник-
нення, емоційні реакції та їх роль у 
житті та кар’єрі людини, визначення 
рівня IQ особистості. 

До слова, поняття “емоційний 
інтелект” (EQ) в психології з’явилося 
відносно недавно, і з кожним днем 
інтерес до нього зростає. Напри-
клад,  сучасні роботодавці все біль-
ше схильні брати на роботу тих 
спеціалістів, які швидко орієнтують-
ся у життєвих ситуаціях, професій-
них проблемах, активні, ініціативні, 
оптимістично налаштовані на успіх, 
сміливо і виважено підходять до 
планування і здійснення роботи, 
здатні довести справу до логічного 
завершення, перелаштуватися, як-
що того вимагають обставини. 

Що таке  
емоційний інтелект
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ПРОДАМ
* автомобіль Славута 2007 р.в. 

Тел. (050) 33-95-802.
* плуг 4-корпусний, по запчас-

тинах 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. Тернопіль 
(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 (потужністю 
від 4 до 15 к. с.), трактори (від 
12 к. с.), мототрактори, двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання. Гарантія, з/ч, безко-

штовна доставка. Знайдете де-
шевше — 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 докумен-
ти на нове будівництво. Тел.: 29-33-
17 (після 19 год.), (096) 686-72-23.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: ав-

тоелектрик, автослюсар. Зарп-
лата відповідає кваліфікації. 
Тел.: 51-00-97, 067-700-55-02.

* потрібні електрики, тракторис-
ти, різноробочі, обвалювальники 
м’яса. Тел.(068)148-48-18.

ПОСЛУГИ
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 

вул. 15 квітня, 44) ремонтує двигу-
ни, коробки передач, ходову части-
ну, гальмівну систему, систему охо-
лодження, паливної і вихлопної 
систем легкових і бусів.  Тел.: 067-
700-55-02, 51-00-97.

* здам в оренду на СТО бокс з 
обладнанням для автоелектрика. 
Тел.: 51-00-97, 067-700-55-02.

* надаю консультації щодо ви-
рішення правових питань в інших 
країнах. Тел.: (067) 254-95-06, 
(095) 037-80-89.

* лікування на бджолиних вули-

ках, бджолоужалення, інгаляція, 
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).

* ремонт промопор до тракторів 
Т-150, виготовлення борон до трак-

торів Т-40, МТЗ. Виготовлення брам, 
огорож, лавок, дашків. Тел. 49-22-
51, 49-23-31, (067) 382-67-94.

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

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Оголошення ●Змагання ●
До уваги власників автотранспорту

Тернопільська районна державна адміністрація (організатор переве-
зень) оголошує конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на 
внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування в 
звичайному режимі руху.

Перелік об’єктів конкурсу:

Періодичність виконання рейсів — щоденно.

Умови конкурсу
Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загаль-

ного користування проводяться відповідно до Закону України “Про авто-
мобільний транспорт” та Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. 
№1081 (зі змінами), Правил надання послуг пасажирського автомобіль-
ного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 18.02.1997 №176 (зі змінами).

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів 
на автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфорт-
ності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та 
режимів руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України від 12 
квітня 2007 р. № 285, на маршрутах протяжністю до 150 км допускається 
використання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна 
маса більше 5 т). Клас автобусів: на приміських маршрутах І, ІІ, ІІІ.

Обов’язкове надання в якості конкурсної пропозиції на кожен об’єкт 
конкурсу, що містить приміські маршрути, щонайменше одного тран-
спортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими 
фізичними можливостями. Наявність у перевізника-претендента необхід-
ної кількості резервного рухомого складу відповідної місткості згідно з 
підпунктом 4 п.12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажи-
рів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 3.12.08 №1081 (із змінами);

Забезпечення державних соціальних нормативів у сфері транспортно-
го обслуговування пасажирів. Перевезення громадян пільгових категорій 
згідно з чинним законодавством. Забезпечення виконання вимог чинного 
законодавства, що регулює роботу автомобільного транспорту. Дотри-
мання трудового законодавства України, забезпечення належних умов 
праці. Документи для участі у конкурсі приймаються у закритому конвер-
ті з позначкою №1 та конверті з позначкою №2, який містить документи 
з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу надає документи 
перевізник-претендент.

Документи на конкурс приймаються до 12 липня 2016 року включно з 
9 год. до 17 год. за адресою м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, Філія “Тер-
нопільавтотранссервіс” Українського державного підприємства по обслу-
говуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів “Укрінте-
равтосервіс”. З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів 
на маршруті, бланків документів для участі в конкурсі, а також за довід-
ками звертайтесь телефонами: 52-15-79, 52-45-90, за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 9 год.  до 17 год. Філія 
“Тернопільавтотранссервіс” Українського державного підприємства по 
обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів 
“Укрінтеравтосервіс” (Робочий орган конкурсного комітету) та 43-58-74, 
за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, щоденно в робочі дні з 8 
год. до 17 год. 15 хв. відділ розвитку інфраструктури Тернопільської ра-
йонної державної адміністрації. Конкурс відбудеться 28 липня 2016 року 
о 10 год. в приміщенні Тернопільської районної державної адміністрації, 
каб. 310. Плата за один об’єкт конкурсу внутрішньорайонного примісько-
го автобусного маршруту складає — 1241 грн.

Реквізити для перерахування коштів Філія “Тернопільавтотранссервіс” 
Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та 
вітчизняних автотранспортних засобів “Укрінтеравтосервіс”: код 38916338, 
ПАТ АКБ “Львів” р/р 2600459804 МФО 325268.

Конкурсний комітет з перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

Тернопільського району.

№№ 
рейсів 
номер 

маршруту

Назва 
маршруту

Про-
тяжність  
марш-
руту 
(км)

Час відправл. з 
пунктів к-сть 

обор. 
рейс.

мін.
к-сть
авт.

почат кінцев.

15-16 Тернопіль   — 
Скоморохи

25 5-50 20-20 7 2

15-22/1 Тернопіль 
– Острів – 1 11 6-40 21-40 11 2

15-22/2 Тернопіль 
– Острів – 2 11 7-10 22-10 11 2

15-23/3
Буцнів (Се-

рединки) – 
Тернопіль

12,5 7-00 21-15 10 2

15-25/1 Тернопіль 
– Підгороднє 8 6-40 20-35 9 2

Софія ЖАВОРОНКО,  
заступник президента шкільного 

парламенту Почапинської  
ЗОШ І-ІІІ ст.

Наприкінці навчального року 
на спортивних майданчиках 
комунального закладу Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. відбула-
ся спартакіада допризовної 
молоді Тернопільського райо-
ну. Організаторами змагань 
виступили сектор молоді та 
спорту Тернопільської РДА, 
відділ освіти Тернопільської 
РДА та адміністрація Почапин-
ської школи.

Головною метою проведення 
спартакіади є формування здорово-
го способу життя, залучення молоді 
до систематичних занять фізичною 
культурою та спортом. Це надасть 
змогу розвивати та виховувати фі-
зичні, моральні, вольові якості, які 
дуже потрібні майбутньому захис-
нику Вітчизни, визначити рівень під-
готовки юнаків до служби в Зброй-
них сил України. Адже саме зараз, у 
нелегкий час, Україна як ніколи по-
требує патріотів-захисників.

Урочисте відкриття спартакіади 
розпочалося звучанням Державно-
го Гімну України, який в єдиному 
патріотичному пориві виконали 
представники 12 навчальних закла-
дів району. Зі словами вітання до 
учасників звернулися директор По-
чапинської ЗОШ І-ІІІ ст. Галина 
Щепна, завідуючий сектором моло-
ді та спорту Тернопільської РДА 
Василь Заторський, начальник від-
ділу освіти Тернопільської РДА Ва-
силь Цаль, начальник відділу комп-
лектування управління кадрового 
забезпечення головного управління 
Національної поліції в Тернопіль-
ській області Петро Гаврон, колиш-
ній випускник Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст., переможець спартакіади до-
призовної молоді Тернопільського 
району 2004 року. Вони побажали 
учасникам чесної, безкомпромісної 
спортивної боротьби і висловили 
надію, що юнаки Тернопільського 
району під час спартакіади та ви-
вчення шкільного предмету “Захист 
Вітчизни” cформують та удоскона-
лять життєво необхідні знання, вмін-
ня, навички, морально-психологічні 
якості справжніх патріотів та захис-
ників рідної неньки України. Події, 

які відбуваються на сході України 
вимагають від кожного з нас силь-
ної волі, стійкого характеру, добро-
го, щирого серця та чистої совісті. 
Організатори висловили впевне-
ність, що Україна переможе, буде 
вільною та незалежною державою, 
бо ми — велика, сильна європей-
ська нація.

До програми спартакіади входи-
ли 4 види спорту: підтягування на 
перекладині, біг на 100 метрів, крос 
на 1000 метрів і метання ручної гра-
нати. За підсумками змагань, І міс-
це з результатом 6750 очок здобула 
команда Почапинської  ЗОШ І-ІІІ ст, 
на ІІ місці — команда Довжанків-
ської ЗОШ І-ІІІ ст, яка набрала 6435 
очок. ІІІ місце виборола команда 
Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст. із резуль-
татом 6035 очок. В особистому за-
ліку переможцем став Андріан Та-
расенко, учень Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст., який набрав 1840 очок. ІІ і ІІІ 
місця відповідно в учнів Почапин-
ської ЗОШ  І-ІІІ ст. Станіслава Яцеч-
ка (1800 очок) та Віталія Телеха 
(1720 очок). Переможці та призери 
нагороджені грамотами відділу у 
справах молоді та спорту Терно-
пільської РДА.

Будь патріотом!

Методист Тернопільського РМК Микола Піговський (крайній зліва), директор 
Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. Галина Щепна, заступник директора Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

з виховної роботи Віталій Ковальчук, заступник директора Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ст. з навчальної роботи Василь Фандалюк з учасниками заходу.

Розпочався купальний се-
зон. З початку року на водо-
ймах в Україні загинуло 386 
осіб, з яких 42 дітей, в черв-
ні — 88 осіб, серед них 12 
дітей. На території Терно-
пільської області у 2016 ро-
ці трапилось 12 надзвичай-
них подій на воді, внаслідок 
яких 10 людей потонуло, з 
них 2 дітей.

Правильний вибір і обладнання 
місць для купання, навчання дорос-
лих та дітей плаванню, суворе до-
тримання правил поведінки під час 
купання і катання на плавзасобах, 
постійний контроль за дітьми з боку 
дорослих є основними умовами 

безпечного відпочинку на водоймах. 
Відпочинок на воді допускається 
тільки у спеціально відведених міс-
цевими органами влади та облад-
наних для цього місцях. Безпечні-
шим є перебування на воді у світлу 
пору доби. Купатися дозволяється в 
спокійну безвітряну погоду при тем-
пературі води не менше +18, пові-
тря не нижче +24.

Відпочиваючи на воді, пам’ятайте: 
не заходьте у воду в незнайомому 
місці; уникайте швидкої течії; не за-
ходьте у воду напідпитку; ніколи не 
плавайте наодинці, особливо якщо 
не впевнені у своїх силах; купаю-
чись на “дикому пляжі” чи у незна-
йомому місці, не пірнайте з берега, 
гірки, чи дерева; у воду слід входи-
ти неспішно, обережно пробуючи 

дно ногою;
— купатися краще там, де є ря-

тувальні служби; уважно слідкуйте 
за дітьми, їхня поведінка у воді не-
передбачувана; до плавок потрібно 
прикріпляти шпильку; якщо далеко 
від берега судома зведе руку чи 
ногу, укол шпилькою допоможе від-
новити еластичність м’язів; утриму-
ватись від далеких запливів, пере-
охолодження — головна причина 
трагічних випадків; на рівнинних річ-
ках є багато ям і вирів. Вони під-
ступно зустрічаються біля піщаних 
кіс, під берегом, де особливо по-
любляють купатися діти.

Тернопільський РВ УДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Служба 101 ●

Безпека на воді

Виконавчий комітет та депутати Миролюбівської сільської  
ради висловлюють щирі співчуття Миролюбівському сільському 
голові Володимиру Дмитровичу Криницькому з приводу тяжкої  
і непоправної втрати — смерті батька Криницького Дмитра  
Семеновича. Світла пам’ять і вічний спокій!
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На прийом до лікаря ●

Професія — медична сестра ●

Лідія ПОТІХА, 
районний 

дерматовенеролог.

За останній період 
спостерігається по-
частішання випад-
ків звернення паці-
єнтів до дермато-
лога зі скаргами на 
наявність почерво-
ніння, плямистих та 
в у з л и к о в о -
гнійничкових виси-
пань на шкірі об-
личчя, що пов’язано 
з підвищенням естетичних ви-
мог до зовнішнього вигляду і 
які впливають на соціальну 
дезадаптацію пацієнтів.

Найчастішою причиною звер-
нень стають такі хронічні дерматози 
шкіри обличчя, як себорейний дер-
матит, вугрова хвороба, розацеа, 
навколоротовий дерматит. Ці хво-
роби часто провокує кліщ, який по-
селяється в сальних залозах шкіри, 
живиться шкірним салом і злущени-
ми клітинами шкіри. Мова йде про 
кліщ демодекс, а захворювання, яке 
він викликає, – демодекоз.

Демодекоз – прогресуюче за-
хворювання, яке важко піддається 
навіть довготривалому лікуванню. 
Частіше захворювання виникає в 
молодому віці після 25-30 років, 
найактивніший розвиток припадає 
на віковий період 40-60 років, пере-
важно у жінок, найчастіше у блонди-
нок і шатенок. У чоловіків захворю-
вання має важчий перебіг, це 
пов’язано з голінням, оскільки прак-
тично щодня знімається ороговілий 
шар шкіри.

Виникнення демодекозу 
пов’язують з патологією травного 
каналу, дисфункцією ендокринної 
системи, психосоматичними імун-
ними порушеннями. У жінок хворо-
ба загострюється під час вагітності, 
клімаксу, перед місячними. Особли-
ву роль відіграють порушення нер-
вової регуляції на кровоносні суди-
ни шкіри обличчя, що призводить 
до застою крові в судинах обличчя.

Певною мірою на розвиток за-
хворювання впливають алкоголь, 
гарячі напої, прянощі, які спричиня-
ють розширення судин шкіри об-
личчя, а також тривале сонячне 
опромінення, захоплення сауною і 

лазнею, тепло і хо-
лод можуть погіршу-
вати перебіг демо-
декозу. Крім того, 
використання кос-
метичних засобів, 
що містять гормо-
нальні препарати, в 
багатьох жінок при-
зводить до виник-
нення демодекозу: 
гормональні та по-
живні речовини в 
кремах – це улюбле-
на їжа кліща.

Кліщ виявляють у 
90% населення (відносять до 
умовно-патогенного). Кліщі можуть 
бути виявлені і в осіб з неураженою 
на вигляд шкірою, без будь-яких 
проявів. Це можна пояснити умов-
ною патогенністю паразитів, здат-
ною виявлятись за певних обста-
вин. В  даний час вважається, що 
виявлення кліща у осіб зі здоровою 
на вигляд шкірою, – це малосимп-
томна форма демодекозу, яка пе-
редує появі клінічних проявів.

Діагностику демодекозу прово-
дить лаборант. Він вивчає зішкріб 
шкіри з висипань пацієнта під мі-
кроскопом і визначає кількість клі-
щів демодекс. Якщо воно не пере-
вищує допустимої норми, то діагноз 
від’ємний. Якщо ж показник біль-
ший, то це  вказує на наявність за-
хворювання.

Захворювання часто починаєть-
ся з транзиторних припливів до шкі-
ри обличчя. Ці реакції з’являються 
частіше, ніж звичайний рум’янець. 
Емоційні стреси, вживання алко-
гольних напоїв, гострої їжі, інсоля-
ція, температурні коливання можуть 
бути пусковим механізмом усіх спа-
лахів. Спочатку почервоніння три-
ває від кількох хвилин до декількох 
годин, супроводжується відчуттям 
жару та зникає безслідно. Такий 
стан може повторюватись місяці 
або роки. Протягом цього часу роз-
ширюються судинки, стають поміт-
нішими, почервоніння стає з си-
нюшним відтінком. Дальший розви-
ток захворювання характеризується 
появою окремих вогнищ почерво-
ніння з лущенням у центральній 
частині обличчя – (у Т-зоні: чоло, 
ніс, щоки), на крилах носа, носо-
губному трикутнику. Хворі відчува-
ють свербіж та повзання мурашок 
постійно або після застосування то-

ніків, вмивання холодною водою.
Надалі можуть спостерігатись 

окремі або згруповані рожево-
червоні вузлики, горбики, вкриті 
лусочками, потім деякі вузлики пе-
ретворюються на гнійники і уража-
ється все більша поверхня шкіри. 
Патологічний процес може поши-
рюватись на навколоорбітальні ді-
лянки, хворих турбує свербіння по-
вік, печіння, болючість, світлобо-
язнь.

Особливим варіантом впливу де-
модекозу є ускладнення периораль-
ного дерматиту – ураження шкіри 
навколо рота, що зустрічається пе-
реважно у молодих жінок. Виник-
ненню його передує обтяжний 
алергологічний анамнез, застосу-
вання фторованих зубних паст, гор-
мональних мазей, прийом гормо-
нальних протизаплідних засобів, 
супутні захворювання травного 
тракту. Самовилікування від демо-
декозу не зустрічається, самоліку-
вання — недопустиме.

Сучасні напрямки лікування де-
модекозу мають включати препа-
рати, які діють на всі ланки етіопа-
тогенезу захворювання і повинні 
бути спрямовані не тільки на усу-
нення зовнішніх запальних елемен-
тів, але і на боротьбу з причинами, 
які викликали підвищену активність 
кліща.

В лікуванні демодекозу багато 
залежить не тільки від лікуючого лі-
каря, але і від пацієнта. Якщо змен-
шити рівень стресу, скорегувати 
свій раціон і гігієну, виздоровлення 
стане швидшим. Гостра їжа, смаже-
ні, солені страви, солодощі і алко-
голь – подразники, які ведуть до 
підвищення саловиділення і агре-
сивного розповсюдження кліща.

Тому дерматологи скеровують 
пацієнтів на проведення загальних 
аналізів крові, УЗД шлунково-
кишкового тракту та інші обстежен-
ня, рекомендують консультації су-
міжних спеціалістів (часто у пацієн-
тів з шкірними хворобами виявля-
ються проблеми з печінкою, жов-
чним міхурем, тоді хворих направ-
ляють до гастроентеролога). Це 
допомагає узгодити комплекс ліку-
вання.

Якщо на обличчі видно капілярну 
сітку, — треба приймати засоби, що 
зміцнюють стінки капілярів. В літню 
і зимову пору обов’язково треба ви-
користовувати сонцезахисні креми.

Демодекоз: як позбутися?

Коли твоє серце 
спитає...

Якщо хочеш виправити близьку 
тобі людину, ніколи не сором її. 
Навпаки, похвали її добрі риси, 
підбадьор. І в приязній бесіді роз-
кажи про свої вади, але так, щоб 
думка про них спала їй на гадку. 
Цю думку донось поступово, щоб 
вона просочувалася в неї, як вода, 
якою людина час від часу освіжає 
свій рот. І тоді твоя порада допо-
може близькій людині виправити-
ся. Так і дітей виховуй. Дуже важ-
ливо, щоб дитина не росла жадіб-
ною. А жона передовсім має дума-
ти про свого чоловіка.

Будь завжди готовий, щоб не 
зазнати сорому, коли твоє серце 
спитає. Пам’ятай про це, коли го-
туєшся щось робити.

Світ такий, яким ти його бачиш, 
а не такий, яким його бачить сусід 
і показує телевізор. Вір своїм очам 
і своєму розуму. Нехай не бенте-
жать твоєї душі й не путають твоїх 
ніг чужі погляди. Живи своєю голо-

вою. Але правду і мудрість здобу-
деш лише в розмовах і роздумах з 
іншими людьми. Це розвиває ро-
зум більше, ніж книжки. Той, хто 
слухає, має вісім вух. Той, що спо-
стерігає збоку, має вісім очей. 
Будь відкритий. Дивися людям в 
очі. Це зневолює навіть звірів.

Ніколи не завершиться твій 
Шлях, якщо будеш кожного дня 
рухатися вперед, стаючи умілі-
шим, ніж учора і сьогодні. І при 
цьому будеш пам’ятати про свої 
вади і не матимеш пихи. Ніколи не 
думай, що ти досяг успіху. Сми-
ренно йди за ним до кінця. Пере-
магай не інших, а себе. Людяність 
— це коли ти ставиш себе на міс-
це інших і враховуєш передусім 
їхні інтереси.

Пізнавайте дух часу, щоб не від-
ставати від нього. Але при цьому 
живіть моментом, будьте вірні од-
ній меті моменту. Живіть одною 
думкою в один момент. Не треба 
робити нічого іншого, розкидатися. 
Тоді не буде другорядних справ, 
переживань і невдач.

Скарбниця мудрості ●

Як жити довго  
в щасті та радості

Заповіді 104-річного Андрія Ворона

Медична сестра онкологічного кабінету поліклініки  
Тернопільського районного територіального медичного 

об’єднання Анастасія Кондратик.

Ось і почався “шашли-
ковий сезон”. Перед-
чуваючи задоволення 
від трапези на приро-
ді, ми старанно мари-
нуємо м’ясо, прагнучи 
приготувати найсмач-
ніший шашлик і тим 
самим здивувати дру-
зів і рідних. Купувати 
для шашлика зі свини-
ни слід ошийок або 
шийку — такий шаш-
лик буде м’яким і со-
ковитим. Прекрасно 
підходять також і ко-
рейка, і поперекова частина, 
і грудинка. Жиру в м’ясі по-
винно бути небагато, але бу-
ти присутнім він повинен, 
щоб м’ясо не вийшло занад-
то сухим.

Шашлик  
з білим вином

На 1 кг м’яса:
200-250 мл білого сухого вина
200-250 мл рослинної олії
1 морква
2 великих цибулини
1 долька часнику
1/2 лимона (чи 250 мл оцту)
1 невеликий пучок зелені  

петрушки
2 лаврових листки
Чорний перець горошком.
Моркву, цибулю і часник наріза-

ти тонкими кружечками.
М’ясо порізати великими куби-

ками, покласти в каструлю і полити 
рослинною олією.  М’ясо засипати 
нарізаними овочами, зеленню пе-
трушки, лавровим листом і чорним 

перцем, полити вином, потім со-
ком лимона (оцтом) і залишити 
маринуватися від 2 годин до 1 до-
би.

Маринади для шашлика  
(на 2 кг зі свинини):

* 6 цибулин великих, дві столові 
ложки трав (кінза, базилік, майо-
ран), одна чайна ложка солі, чер-
воний та чорний мелений перець 
— маринувати 6-12 годин;

* 5 цибулин великих, 100 мл во-
ди мінеральної, три столові ложки 
рубаної петрушки, дві столові лож-
ки рубаною кінзи, 1/2 лимона (сік), 
по одній чайній ложці крупної солі, 
червоний та чорний перець — ма-
ринувати 3 години;

Як не пересушити шашлик:
* не ріжте м’ясо занадто дрібно 

— шашлик вийде сухим, тому що 
м’ясо втратить свої соки;

* не повертайте шампури над 
вугіллям занадто часто;

* якщо при смаженні над вугіл-
лям з м’яса виділяється сік, який 
капає на вугілля, то шашлик по-
трібно періодично збризкувати ма-
ринадом.

Смачного! ●

На шашлики!

Мама, мамочка, матуся. 
Скільки ніжності і тепла, 
ласки і любові в цьому сло-
ві. Слово “мама” росте з 
нами тихо, як тихо ростуть 
дерева, світить сонце, роз-
цвітає квітка і гладить по 
голівці рідна рука. Але цю 
мить не вловити, як і не 
вловити дня, коли вперше 
над колискою нахилилась 
мати. Це — мить, це — ві-
чність, бо мама живе з нами 
вічно.

У клубі села Товстолуг від-
бувся святковий концерт, при-
свячений Дню матері. Парох се-
ла о. Василь Собчук розпочав 

свято молитвою. Ведучими за-
ходу були директор Товстолузь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів Оксана 
Поврознік та учениця 10-го кла-
су Катерина Поврознік.

Учасники концерту у віршах і 
піснях дарували любов, теплі 
слова подяки для єдиних на сві-
ті матерів та бабусь. Пісні у ви-
конанні дуету Вікторії Тарнав-
ської та Інни Панькевич, Галини 
Депутат та Іванни Коляси, На-
талії Васусь, Діани Тарнавської, 
Вероніки Коляси, сімейного тріо 
— Олесі, Вікторії та Марії Яре-
мів, жіночого ансамблю “Журав-
ка” у складі Ольги Сопільник, 
Наталії Бути, Іванни Коляси, Га-
лини Депутат, Юлії та Вікторії 

Бутів. Глядачі щедро аплодува-
ли учасникам танцювального 
колективу клубу села Товстолуг 
“Флайм” (мистецький керівник 
— Надія Собчук). Діти показали 
таночки “Лелеки”, “Донечка 
Вкраїни”, “Зайченята”, “Оптон-
фанк”. 

Із вітальним словом до гос-
тей і запрошених звернувся 
староста Товстолуга і Застінки 
Юрій Присяжний і вручив пода-
рунки багатодітним матерям та 
матерям-героїням. Завідуюча 
клубом села Товстолуг Галина 
Депутат подякувала учасникам і 
гостям заходу. Завершилося 
свято спільним виконанням 
“Многая літа”.

Традиції ●

Квіти пахнуть, листячко зелене
Учасники відзначення Дня матері у с. Товстолуг.
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Гороскоп ●

Ви візьметесь за нову справу і виявите не-
бувалу активність і завзятість. Однак ви знову 
не схильні прислухатись до думки інших, то-
му виберете свій індивідуальний шлях. Недо-
лік такої активності — багато зайвого. У на-
вчанні і під час ділових контактів вразите іншу 
сторону своєю інформацією. Постарайтеся 
контролювати себе, не переводьте всі теми 
на особисті інтереси.

У кращому разі знову почнете обдумувати 
незрозумілі факти, в гіршому — почнете шу-
кати каверзу і приховані наміри в особистих 
стосунках. Якщо зайняті наукою, економічним 
аналізом, або вивченням попиту, дійдете 
приголомшливих висновків і свіжих ідей. Під-
хід до справ і розв’язання проблем — чисто 
інтуїтивний процес. Декому доведеться усу-
вати проблеми, пов’язані зі здоров’ям близь-
ких і допомогою чужим людям.

Знову можете знайти того, хто допоможе 
реалізувати ваші плани і мрії. Підете з одного 
колективу в інший, доведеться звертатися в 
державні установи за новими документами і 
необхідною інформацією. З’явиться нова по-
жива для розуму, а слідом —  нові знайомі. 
Можливо, знову доведеться щось переро-
бляти, перереєстровувати, або переоформи-
ти.

Нова інформація або документи сприяти-
муть змінам у діяльності. Якщо ви втратили 
надію на чиєсь заступництво, або на благо-
получний кінець справи, то зараз усе повер-
неться іншим боком, з’явиться нове завдання 
та інший заступник. Для роботи, як і раніше, 
характерна нерегулярність, але це дає мож-
ливість маневрувати. Зараз старайтеся нае-
братися за великий обсяг роботи.

Якщо у вас виникатимуть складнощі, вмій-
те їх долати без особливих переживань. У 

вас будуть виникати різні варіанти, щось за-
хочеться приховати, а про щось комусь роз-
повісти, але ні одне, ні друге не потрібно 
особливо обнародувати. Нових справ не роз-
починайте, особливо юридичних, бо вони 
можуть затягнутися і не будуть на вашу ко-
ристь. Якісь вісті від далеких родичів надих-
нуть на переміни. 

Щось витратите, а щось абсолютно нове 
придбаєте. Отримаєте несподівану звістку і 
опинитесь у нестандартній, або навіть екс-
тремальній ситуації. Дійте швидко, довго не 
роздумуючи. Перевірятимуть на міцність ваші 
зв’язки, договори, контракти. Все непотрібне 
відпаде, залишиться найактуальніше і най-
перспективніше. Знову станеться зміна в до-
ходах, або взаєморозрахунках з діловими 
партнерами.

Через несподівану подію можете обгово-
рювати проблему, яка виникла у вас минулої 
осені і зараз знову стає актуальною. Можли-
во, виникне нова ділова співпраця, або по-
чнеться спільна поїздка. Одночасно з цим 
буде припинено інший договір, який виник 
нещодавно. Доведеться докласти зусиль і 
змінити погляди на деякі речі, щоб підлашту-
ватися до нового партнера і його ідей. 

У вас буде неспокійний тиждень, а, мож-
ливо, навпаки, — такий, що струсить вас. До-
ведеться відвернутися від звичних справ і 
порушити звичний режим дня. Намагайтеся 
суворо не дотримуватись наміченого плану. 
Тоді легко впораєтесь з непередбачуваними 
ситуаціями. З’являться справи, пов’язані з 
постійними переміщеннями, засобами зв’язку 
і інтернетом. Можливо, поміняєте робоче 
місце, або підлеглих. 

Виникне критична або непередбачувана 
ситуація, пов’язана зі справами близьких лю-
дей, або зі стосунками з коханою особою. 
Прийняте зараз рішення хоч і буде виріше-

ним, але не принесе емоційного задоволен-
ня. Можливо, близькі люди якимось чином 
віддаляться від вас, і ви будете належати са-
мі собі. Для творчих людей це період хоро-
ших, дієвих задумів.

Знову вас буде непокоїти те саме завдан-
ня щодо сім’ї, яке ви вирішували в червні. 
Потрапите у метушливу ситуацію, якщо спро-
буєте продати житло, або переїхати на нове 
місце проживання. З’являться інші варіанти 
та інші умови. Укладати угоди та переїжджати 
краще наприкінці тижня. На домашні справи 
дуже вплинуть нові знайомі та родичі. Очікує 
нелегка розмова з рідними.

Почнете думати про те саме, що і три-
чотири місяці тому. Знову дізнаєтесь щось 
про оточуючих, або про свого партнера, що 
кардинально змінить ваше уявлення і знання 
про них. Ухваліть остаточне рішення щодо 
вашого особистого життя і ділових зав’язків. 
У сферу вашої уваги увійдуть нові інтереси, 
справи і люди. Будете більше рухатися і спіл-
куватися. Можлива ситуація, пов’язана з не-
обхідним переінакшенням.

Вас буде цікавити тільки грошова пробле-
ма, оскільки прагнете збільшити свої доходи. 
Не виключено, що знову одне із джерел до-
ходів відпаде, замість одного з’явиться кілька 
нових. Питання про оплату праці, яке ви на-
магаєтесь вирішити протягом літа, повер-
неться новим боком. З’являться інші умови, і 
це буде остаточний варіант. Усі зустрічі цього 
тижня, навіть невеликі придбання, — тільки 
ділового характеру.

від Івана Круп'яка з 27 червня по 3 липня

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 №25 

від 17 червня 2016 року.

— Любий, у нашого сина талант! Він 
сьогодні намалював на столі муху, я всю 
руку відбила, намагаючись її вбити!

— Це ще нічого, я вчора побачив у ван-
ній намальованого крокодила і вибіг через 
намальовані двері.

Новини спорту. Учора після матчу Девід 
Бекхем, роздаючи автографи, випадково 
підписав контракт із ФК “Львів”.

Зайшла в магазин. Продавчиня, усміха-
ючись, питає:

— Що пані хоче?
Відповідаю:
— Пані хоче “Мартіні”, але прийшла по 

хлібчик.

В автомобілі Михайлик слухає, як бать-
ки сваряться. Згодом питає:

— Тату, а хто казав тобі, як треба вести 
машину, коли ти ще не був одружений?

— Щоб сьогодні в камері все блищало! 
— наказує наглядач в’язниці. — Сюди при-
буває начальник.

— А його за що?

Напередодні срібного весілля:
— Як ми відзначимо цей день?
— Може, хвилиною мовчання?

— Ти не знаєш, чому Микола живе так 
розкішно?

— Бо поки що бракує доказів.

Перед операцією хворий питає:
— Лікарю, я житиму?
— Так, особливо, якщо ви вірите в жит-

тя після смерті.
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Вітаємо! ●До джерел ●

Соломія ШАЛАЙ. 
Фото автора.

15 червня учні та вчителі 
НВК “Великобірківська 
ЗОШ-ІІІ ст.-гімназія імені 
С. Балея” святкували День 
здоров’я у пришкільному 
дитячому таборі
“Дивосвіт”. Своє ставлен-
ня до здоров’я та власного 
життя таборяни спішили 
продемонструвати не ли-
ше своїм друзям, але й 
гостям свята.

Школярі розпочали свято з 
ранкової гімнастики, запевнив-
ши, що без доброї розминки 
зранку не може розпочинатися 
жоден день. Основою святку-
вання став тематичний квест: 
учасники поділилися на чотири 
команди і разом виконували 
завдання, які підготували для 
них вчителі на різних “станці-
ях”. Тут діти мали змогу по-
вправлятися на стежині пере-
шкод, зібрати лікарські трави, 
надати першу долікарську до-
помогу при опіках та обморо-
женнях, а також скласти власне 
дерево життя, яке стало симво-
лом здоров’я і благополуччя.

Підтримати учасників літньо-
го табору завітали голова Тер-
нопільської районної організа-
ції Товариства Червоного Хрес-
та України Ольга Нижник та 
методист Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
з навчальних дисциплін “За-
хист Вітчизни” та “Медико-
санітарна підготовка” Микола 
Піговський. 

— Такими заходами ми хоче-
мо навчити дітей правильно на-
давати допомогу в разі нещас-
тя, щоб зберегти життя потер-
пілого, а також прищепити 
школярам доброту, гуманізм та 
милосердя в ім’я попереджен-
ня людських страждань, врахо-
вуючи принципи Міжнародного 
руху Червоного Хреста та Чер-
воного Півмісяця, — розповіла 
голова Тернопільської районної 
організації ТЧХ України Ольга 
Нижник. — Навчити дитину ша-
нувати добро, милосердя, бути 
гуманним — основний девіз 
свят здоров’я, які проводяться 
в пришкільних відпочинкових 
таборах. Що посієш в серцях і 
головах дітей за шкільними 
партами, те й будеш пожинати, 
коли вони підуть в доросле 
життя. 

До слова, цьогоріч у Терно-

пільському районі функціонує 
9 пришкільних відпочинкових 
таборів, сприяння яким нада-
ють Тернопільська райдержад-
міністрація, районна рада, від-
діл освіти райдержадміністрації 
і РО Товариства Червоного 
Хреста України. 

Перемогу у спортивно-
пізнавальному квесті здобула 
команда “Адреналін”, проде-
монструвавши спритність та 
кмітливість у змаганнях. На за-
вершення свята діти провели 
флешмоб “Червоний Хрест”, 
аби закріпити отриманні знання 
та навички добрим настроєм.

У літньому таборі при Вели-
кобірківській школі-гімназії від-
почивали 40 дітей. Можливість 
провести частину літа приємно, 
з користю та під наглядом ква-
ліфікованих педагогів отримали 
діти з малозабезпечених та ба-
гатодітних сімей, діти з обме-
женими можливостями, а також 
учні, які беруть активну участь 
в житті школи. За словами на-

чальника табору, вчителя фі-
зичної культури Сергія Касіяна, 
табірне життя подарувало дітям 

змогу побувати на екскурсіях в 
цікавих місцях району та згур-
туватися під час командних 
спортивно-патріотичних ігор. 

Адже саме у форматі ігор шко-
лярі найкраще та найефектив-
ніше засвоюють нові знання та 
вміння.

У бібліотеці-філії с. Дома-
морич відбулася екскурсія 
для учнів 1-4 класів Дома-
морицької ЗОШ І-ІІ ступе-
нів під керівництвом клас-
них керівників Марії Дми-
трівни Дзюбатої та Наталії 
Богданівни Ткач. 

Книгозбірня чекала на своїх 
маленьких читачів. Провідний 
бібліотекар використовувала 
сучасні методи та технології бі-
бліотечної роботи: підготувала 
конкурси, загадки, прислів’я, 
скоромовки. Учні прочитали ві-
рші, які вони складають само-
стійно. Бібліотекар спілкувалася 
з маленькими користувачами, 
хто чим займається у вільний 
час. Маленьким користувачам 
дуже сподобалася маленька 
книжкова виставка, що була 
оформлена у бібліотеці. Вони 
оглядали малюнки, читали каз-
ки, із захопленням розглядали 
нові книги. Найменшим учням 
сподобалася екскурсія, і вони 
вирішили стати читачами біблі-
отеки. Усі учасники екскурсії 
отримали маленькі подарунки.

Книгозбірня — для маленьких читачів

Учнів 1-4 класів Домаморицької ЗОШ І-ІІ ст. зі своїми  
наставниками у бібліотеці-філії с. Домаморич.

У “Дивосвіті” знають,  
як зберегти здоров’я

Літо-2016 ●

Медична сестра НВК “Великобірківська  
ЗОШ-ІІІ ст.-гімназія імені С. Балея” Галина Крупська  

з учасниками літнього пришкільного табору “Дивосвіт”.

Організатори та учасники Дня здоров’я у літньому пришкільному таборі “Дивосвіт”  
НВК “Великобірківська ЗОШ-ІІІ ст.-гімназія імені С. Балея”. 

Колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. 
вітає з днем наро-
дження вчителя ні-
мецької мови  
Галину Ігорівну 
КОРОЛИШИН, учи-
теля біології Окса-
ну Богданівну ПРАЦІНЬ, учителя 
початкових класів Наталію Богда-
нівну КОЛЯСУ, з 35-річчям учите-
ля основ здоров’я Євгенія Воло-
димировича ІВАНЮТУ.

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.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-лаборанта ТРТМО Ольгу 
Миколаївну ЦЬОНЬ, медсестру 
Галину Станіславівну РУДУ, мо-
лодшу медсестру Олександру 
Василівну РЕМЕЗ, молодшу 
медсестру ФП с. Почапинці Оль-
гу Іванівну ДОРОЖКО, медсе-
стру Ступківської АЗПСМ Галину 
Володимирівну ГИД, завідуючу 
ФП Константинівка Ольгу Васи-
лівну ЛОЗІНСЬКУ, акушера  
ФАПу с. Малий Ходачків Наталію 
Василівну САЛАМАНДРУ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з 
90-річчям жи-
тельку с. Сми-
ківці Ірину 
Миколаївну 
ЧУЧМАН. Ірині 
Миколаївні ви-
пала важка до-
ля. Жінка була 
з в ’ я з к о в о ю 
УПА, відбула 
ув’язнення і 
роки таборів суворого режиму. 
Бажаємо іменинниці міцного 
здоров’я, довгих років життя і 
ласкавої долі!

Хай доля Вам пошле добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою — колектив 
Смиковецької сільської ради, 

місцевий осередок “Просвіти”, 
церковний комітет, громада 

с. Смиківці.

Вітаємо з днем народження 
інженера господарської групи 
Тернопільського районного ме-
тодичного кабінету Остапа 
Олексійовича НОСКА.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, 

наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях.

З повагою — відділ освіти 
Тернопільської РДА, колектив 

Тернопільського РМК.

Вітаємо з днем народження 
депутата Тернопільської район-
ної ради Володимира Михай-
ловича ПЕРОГА.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхалися ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз..

Щоб Ви добра  мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав 

Лише щасливий зорепад!

З повагою — депутатський 
корпус Тернопільської 

районної ради.

Колектив CПП “Мричко” щиро 
вітає з 30-річчям головного  
бухгалтера Надію Миколаївну 
ВІВЧАР.

З днем народження вітаємо!

Добра і радощів бажаємо, 

Здоров’я на усі літа,

Хай в серці квітне доброта.

Хай в небі сонце ніжно сяє,

Веселка барвами заграє,

Щебечуть солов’ї грайливо

На життя довге і щасливе!


