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  11 стор.

Інтелектуальна 
гордість 

Тернопільського 
району: хто вони?

  16 стор.

40-ий турнір  
пам’яті Василя 

Гоцка у с. Лозова.

  9 стор.

Автору цих рядків довелося по-
бувати майже на всіх Днях полях 
(це десяте) настасівського агро-
підприємства. Ювілейне представ-
ницьке зібрання відрізнялося від 
попередніх новим якісним форма-

том, діловитістю й конкретикою. 
Форум був організований за кра-
щими традиціями європейського 
агробізнесу. Провідні вітчизняні та 
зарубіжні експерти, менеджери  на 
практиці продемонстрували учас-

никам масштабного інноваційного 
проекту увесь ланцюг аграрного 
виробництва: від вирощування 
сільгоспкультур на демонстрацій-
них і промислових полях до підго-
товки насіння на нових високопро-
дуктивних потужностях ПАП “Агро-
продсервіс”

Учасників вітали генеральний 
директор корпорації “Агропрод-
сервіс” Іван Чайківський, директор 
ПАП “Агропродсервіс”, заслуже-
ний  працівник сільського госпо-
дарства України Андрій Баран, го-
лова Аграрної партії України Віта-
лій Скоцик, голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко, 

голова Тернопільської райдержад-
міністрації Олександр Похилий, 
директор департаменту агропро-
мислового розвитку і продоволь-
ства Тернопільської ОДА Віталій 
Луй. Головний ініціатор проведен-
ня форуму — генеральний дирек-
тор корпорації “Агропродсервіс” 
Іван Чайківський так оцінив цей за-
хід: “Це своєрідний майстер-клас у 
поєднанні сучасних технологій, но-
вітньої аграрної науки, прогресив-
ної організації виробництва, співп-
раці з компаніями-партнерами — 
виробниками засобів захисту рос-
лин, добрив і насіння”.

Продовження 5 стор.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.  
Фото автора та Ярослава СТАРЕПРАВО.

Як 
повідомляло “Подільське слово”, на головному 
підприємстві корпорації “Агропродсервіс” від-
бувся перший Всеукраїнський форум аграрних 
інновацій “Нове зернятко” — Настасів-2016. У 

цьому представницькому заході взяли участь близько тисячі 
представників аграрного бізнесу України, Польщі, Молдови, 
Чехії, 58 міжнародних та вітчизняних провідних спеціалізова-
них компаній, обслуговуючих фірм, кооперативів. 

Під час відкриття Всеукраїнського форуму аграрних інновацій “Нове зернятко” — Настасів-2016: генеральний 
директор корпорації “Агропродсервіс” Іван Чайківський, голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко,  

голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий, директор ПАП “Агропродсервіс”,  
заслужений працівник сільського господарства України Андрій Баран, голова Аграрної партії України Віталій Скоцик, 

директор департаменту агропромислового розвитку і продовольства Тернопільської ОДА Віталій Луй.

  15 стор.

Відкриття дитячих 
майданчиків — 
ознака часу.

  14 стор.

“Дівчата, кохайте 
українців” —  

у “Порадниці”.
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Життя прожити... ●

26 червня ц. р. на спортивній арені європейського типу в с. Синьків Заліщицького району відбулися основні 
змагання ХХVІ сільських спортивних ігор Тернопільщини, на яких спортсмени Тернопільського району здобули 

ряд перемог. Фоторепортаж у наступному номері “Подільського слова”. 

Фотоанонс ●

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

Мишковицький сільський голова О. Б. ФАРИНА.

Мишковицька сільська рада оголошує конкурс із надання в орен-
ду майна комунальної власності громади села Мишковичі, яке знахо-
диться за адресою: с. Мишковичі вул. Шевченка,68, загальною пло-
щею 161,4 кв. метри. Документи приймаються впродовж місяця з дня 
публікації оголошення за адресою: с. Мишковичі Тернопільського ра-
йону Тернопільської області, вул. Січових Стрільців, 5.

Мишковицький сільський голова О. Б. ФАРИНА.

Колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щирі співчуття 
вчителю початкових класів Надії Ярославівні Брикайло з приводу 
тяжкої і непоправної втрати — смерті чоловіка Василя.

На сцені будинку культури с. Соборне — народний аматорський хор  
“Конар Лемківщини” (художній керівник — заслужений працівник культури України 

Михайло Рапіта, концертмейстер Остап Кучер), 26 червня 2016 року.

У рамках відзначення 20-річчя Конституції Укра-
їни 26 червня ц. р. в будинку культури с. Соборне 
відбувся творчий виступ колективів художньої са-
модіяльності Чернелево-Руської, Малоходачків-
ської та Ступківської сільських рад. З Днем Консти-
туції України учасників урочистостей вітали голова 
Тернопільської районної ради Андрій Галайко, се-
кретар Чернелево-Руської сільської ради Петро 
Кузьмяк, начальник відділу культури РДА Віктор На-
вольський, заступник голови Тернопільської район-

ної ради Микола Михальчишин. Оригінальна кон-
цертна програма була представлена самодіяльни-
ми колективами та виконавцями, серед яких,  
зокрема, народний аматорський хор “Конар Лем-
ківщини” БК с. Соборне, хор клубу  
с. Ступки, молодіжний вокальний жіночий ан-
самбль, фольклорний колектив “Ходаки” та духо-
вий оркестр клубу с. Малий Ходачків.

Фоторепортаж у наступному номері  
“Подільського слова”.

ТзОВ „ТІВА УКРАЇНА” має намір отримати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря для магазину у м. Тернопіль, 
вул. Коновальця, 21. На території магазину розміщене одне стаціонар-
не джерело викиду. В атмосферне повітря потрапляють дві забрудню-
ючі речовини в загальній кількості 0,036048 т/рік. Детальну інформацію 
можна отримати у директора Іванух Т. В. за тел.: (032) 225-93-95.

Пропозиції та зауваження стосовно викидів забруднюючих речовин 
направляти  у міську раду (м. Тернопіль, вул. Листопадова, 5) протягом 
30 календарних днів з дати публікації цього повідомлення.

Валентина КУЗЬ.

Що хвилює тернополян на-
прикінці першого літнього мі-
сяця, окрім кишкових пали-
чок, які оселились у криницях, 
чи пенсіонерок-співачок під 
РАГСом, на яких нарікають 
мешканці сусідніх будинків? 
Можливо, те, що з наступного 
року в цей період лише закін-
чуватиметься навчання у шко-
лах, або святкування Міжна-
родного олімпійського дня на 
Театральній площі, чи довго-
очікуване “Файне Місто”. Все 
це в нашому огляді преси за 
тиждень.

Інтернет-видання “Місто” у сво-
їй публікації від 18 червня повідо-
мляє про кишкову паличку, нітрати 
та кольорові домішки, які були 
знайдені спеціалістами у криницях 
Тернопільщини. Власне, двома 
днями раніше Держсанепідем-
служба проводила перевірки гос-
подарських водяних джерел за 
санітарно-гігієнічними показника-
ми. Найгіршою ситуація виявилася 
у Чорткові — 4 взірці з порушен-
ням у централізованому водопос-
тачанні, де виявлено кольоровість 
води, а також у селі Паївка Гуся-
тинського району з 5 індивідуаль-
ними криницями, в яких експерти 
знайшли цитробактер і кишкову 
паличку. 

З наближенням липня з’явилися 
ще дві, неймовірно протилежні за 
настроєвим колоритом, новини. 
Перша — погана новина для школя-

рів. Як повідомляє видання “Моя 
газета” у статті за 29 червня, до на-
вчальних програм школярів плану-
ють внести зміни. Міністр освіти і 
науки Лілія Гриневич підписала до-
кумент, в якому зазначено, що для 
українських школярів навчальний 
рік розпочнеться по-старому — 
1 вересня, проте закінчиться аж 
1 липня. За новим планом, додатко-
вий місяць навчання включатиме 
здачу екзаменів старшокласника-
ми.

Хорошою липневою новиною 
стає такий бажаний, такий очікува-
ний літній фестиваль у Тернополі, 
що сколихнув усю Україну. Це му-
зична подія року — “Файне Місто”. 
“Нова Тернопільська газета” опи-
сує усі деталі проведення цього-
річного “ФМ”. Найкращі сольні ви-
конавці та гурти з усього світу 
проведуть чотири неймовірних дні 
у Тернополі. На цьому фестивалі 
організатори після тріумфальної 
перемоги Джамали вирішили зро-
бити наголос на Євробаченні і за-
просили багато учасників цього 
конкурсу попередніх років на сце-
ну фестивалю. Lordi, Crazy Town, 
O. Torvald, Onuka, і The Hardkiss — 
лише десята частина фантастич-
ного підбору артистів, що розва-
жатимуть відвідувачів “Файного”. 

26 червня весь світ святкував 
Міжнародний олімпійський день та 
День молоді. Наше місто не відста-
вало у цьому плані, й заздалегідь 
організатори підготували чимало 
сюрпризів для жителів та гостей 
Тернополя. Красиві спортивні ви-
ступи, воркаут від учасників шоу 

“Польща має талант”, роликові трю-
ки у виконанні вихованців ДЮСШ 
“Екстрім” — усе це, й не тільки Тер-
нопільська міська рада на чолі з 
мером Сергієм Надалом подарува-
ла містянам у цей прекрасний літній 
день. Організатори не забули і про 
сімейну гру від партнера заходу — 
торгової марки “Ласунка”, конкурс 
малюнка на асфальті “Моє олімпій-
ське літо”. Родзинкою свята став 
символічний Олімпійський забіг. У 
ньому брали участь усі бажаючі, не-
залежно від віку, аби тільки вміли 
бігати.

Найбільш вражаючою новиною 
стали скарги тернополян на “заро-
бітчан” під РАГСом. Мова йде про 
бабусь, що пропонують такі послу-
ги, як спів пісень, побажань, за які, 
звичайно, потрібно платити. Терно-
поляни скаржаться, що, оскільки, 
РАГС є візитівкою міста, адже на 
урочистості часто приїжджають гос-
ті з-за кордону, й саме приміщення 
розташоване біля міської ради, во-
на мала б вжити заходів. Скільки ж 
можна псувати людям такі важливі 
свята? За словами начальника 
управління патрульної поліції Тер-
нополя Володимира Струка, аре-
штувати пенсіонерок немає за що. 
От коли вже почнуть чіплятись до 
людей, тоді підлягатимуть затри-
манню. Проте влада таки відреагу-
вала на запит мешканців міста: біля 
РАГСу тепер є майже постійний по-
ліцейський патруль.

Ось таким видався останній 
червневий тиждень для Тернопілля. 
Скільки новин! Якраз для незабут-
нього літа!

Медіа-простір ●

Огляд тернопільської  
преси за тиждень

24 червня цього року 90-річний ювілей відзначила жителька  
с. Смиківці Тернопільського району, колишня зв’язкова УПА 

Ірина Миколаївна Чучман. Ювілярку привітали директор тери-
торіального центру соціального обслуговування (надання соці-
альних послуг) Тернопільського району Надія Іванівна Бойко, 

завідувач відділення соціального догляду вдома Тетяна Зінові-
ївна Сеник, соціальний робітник Наталія Мирославівна Якимен-
ко та Смиковецький сільський голова Володимир Степанович 

Сидяга, вручили грамоту, квіти, подарунки, книжку про Романа 
Шухевича. Пані Ірина була приємно вражена і вдячна за увагу.

3 липня цього року в селі 
Великий Глибочок Тернопіль-
ського району відбудеться 
урочиста академія, присвяче-
на 75-ій річниці проголошення 
Акту відновлення української 
державності та 30-им рокови-
нам пам’яті провідника ОУН 
Ярослава Стецька. Початок 
урочистостей об 11:30 год. 
біля пам’ятника Ярославу 
Стецьку.

 
Оргкомітет.

Афіша ●

На марші — команда Тернопільського району.  
Фото Ярослава БАЧИНСЬКОГО.

Землевпорядники Тернопіль-
ської області включили 101 зе-
мельний масив до переліку зе-
мель, що можуть бути передані у 
власність учасникам АТО. До-
даткові площі (близько 500 га) 
визначені у Гусятинському, Зба-
разькому, Кременецькому, Ла-
новецькому, Шумському та Ко-
зівському районах.  Сумарна 
площа земель, зарезервованих 
для учасників АТО на Тернопіль-
щині, становить 4130 гектарів. 
Ділянки можуть бути відведені 
для будівництва житлових бу-
динків (176,4 га), ведення садів-

ництва (586,5 га) та особистого 
селянського господарства 
(3367,1 га).

Військовослужбовці, які вирі-
шили отримати землю, можуть 
ознайомитись з інформацією про 
вільні ділянки у графічному атла-
сі. Матеріали про землі розміще-
ні у вільному доступі на офіційно-
му веб-сайті Головного управлін-
ня Держгеокадастру у Тернопіль-
ській області.

Прес-служба 
Держгеокадастру 

e-mail: press@land.gov.ua

Це важливо ●

Понад 4000 гектарів землі  
для учасників АТО зарезервували 

в Тернопільській області
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Вітаємо! ●

Найщиріші ві-
тання з днем наро-
дження голові Тер-
нопільської район-
ної ради Андрію 
В а с и л ь о в и ч у  
ГАЛАЙКУ від депу-
татського корпусу 
Тернопільської районної 
ради. Зичимо наполегли-
вості, твердості духу і правильних 
рішень на ниві служіння громаді 
Тернопільського району, здоров’я, 
добра та щастя в сім’ї.

Життя Вам щедрого, 

як колос в переджнив’я,

Яскравого, як квітка навесні, 

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала щирі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять.

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З днем 
народження 
вітаємо го-
лову Терно-
пільської ра-
йонної ради 
Андрія Ва-
сильовича 
ГАЛАЙКА . 
Шановний 
Андрію Ва-
сильовичу! 
Щиро зичимо Вам натхнення у не-
легкій повсякденній праці, успіхів у 
всіх добрих починаннях, добра і 
благополуччя в родині, міцного 
здоров’я, поваги від людей та всі-
ляких земних гараздів.

Бажаємо миру і світлої долі, 

Запалу, енергії, сили доволі, 

Творчого вогнику, віри й наснаги, 

Щедрості серця, людської поваги. 

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте здорові й щасливі!

З повагою — колектив 
виконавчого апарату  

Тернопільської районної ради.
 

У день народження щиро віта-
ємо голову Тернопільської район-
ної ради, заслуженого працівника 
культури України Андрія  
Васильовича ГАЛАЙКА.

Минають, наче мить, десятки літ,

Вони — як дощик по тоненькій шибці,

Вони — як ніжний яблуневий цвіт,

Вони — як тонкі струни 

в першій скрипці.

Тож хай той цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

Хай доля не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

З повагою — колективи 
редакції газети “Подільське 

слово” і ТРР “Джерело”.

Працівники відділу культури 
Тернопільської РДА, Тернопіль-
ського районного будинку культу-
ри, Тернопільської центральної 
районної бібліотеки, Тернопіль-
ська районна організація проф-
спілки працівників культури щиро 
вітають з днем народження голо-
ву Тернопільської районної ради 
Андрія Васильовича ГАЛАЙКА. 
Міцного здоров’я Вам на многії 
літа, родинного затишку, благо-
получчя, щастя в житті, творчої 
наснаги у відповідальній роботі 
на благо держави! Нехай Ваша 
енергійність, душевність і людя-
ність привертають до Вас тих, хто 
працює і спілкується з Вами, та 
нових надійних друзів. Нехай Гос-
подь дарує ще багато довгих і со-
нячних років життя.

Колектив дитячого садка “Світ 
малечі” с. Ігровиця щиро вітає з 
днем народження кочегара Юрія 
Ярославовича ГУКА.

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 ро-
бітника селища Велика Березови-
ця Галину Ігорівну ЧУБАК, соці-
ального робітника с. Мишковичі 
Уляну Володимирівну ІВАНЮТУ, 
соціального робітника с. Середин-
ки Орисю Михайлівну  
СВІДЕРСЬКУ.

Бажаємо щастя i достатку,

Ясного неба i тепла,

В житті лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіху й терпіння,

У справах — вічного горіння.

Вітаємо з 65-річчям жителя  
селища Великі Бірки Петра  
Степановича КАСІЯНА.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає цвіт весна.

З любов’ю і повагою — брат 
Ігор з сім’єю.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем 
народження вчителя світової літе-
ратури Галину Петрівну ФЕДИК, 
педагога-організатора Ганну  
Романівну ДРАБИК.

Сонця променистого на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаєм того, що щастям називається!

Педагогічний колектив Собор-
ненської ЗОШ І-ІІ ст. імені Володи-
мира Гарматія вітає з днем наро-
дження директора школи Ларису  
Вікторівну ЄЖИЖАНСЬКУ.

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

З 35-річчям вітаємо Оксану 
Тимофіївну ДУМАНСЬКУ з  
с. Чернелів-Руський Тернопіль-
ського району.

Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,

Нехай здійсняться тисячі бажань, 

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

Хай доля квітне, як вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії.

З любов’ю — чоловік Богдан, 
мама Надія, мама Ганна, 
дядьки Роман, Борис та 

Володимир з сім’ями.

Вітаємо з днем народження де-
путата Великоберезовицької се-
лищної ради Павла Романовича 
НАМІСНЯКА.

Світанків сонячних, привітних,

Днів прекрасних, теплих, світлих,

І ночей спокійних, нетривожних,

А щастя стільки, скільки схочете!

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, виконком.

Працівники відділу культури 
Тернопільської РДА, Тернопіль-
ського районного будинку культу-
ри, Тернопільської центральної ра-
йонної бібліотеки, Тернопільська 
районна організація профспілки 
працівників культури щиро вітають 
з днем народження головного бух-
галтера відділу культури Терно-
пільської РДА Ларису Анатоліївну 
КОРЧИНСЬКУ. Бажаємо, щоб під-
ґрунтям щасливого життя та плід-
ної професійної діяльності були 
міцне здоров’я, серце, сповнене 
любові та добра, натхненна думка 
й щирі почуття. Родинна злагода і 
добробут, здоров’я членів Вашої 
родини хай забезпечать Вам ду-
шевний спокій та гарний настрій.

22 червня ц. р. відбулася ко-
легія Тернопільської РДА, яку 
провів голова райдержадмі-
ністрації Олександр Похилий. 
В роботі колегії взяли участь 
голова Тернопільської район-
ної ради Андрій Галайко, пер-
ший заступник голови РДА 
Володимир Осядач, заступ-
ник голови РДА Андрій Коліс-
ник, Байковецький сільський 
голова об’єднаної територі-
альної громади Анатолій  
Кулик, начальник фінансово-
го управління райдержадміні-
страції Ольга Казимирів, за-
ступник начальника організа-
ційного відділу апарату ОДА 
Мирослав Якимів, голови опі-
кунських рад, сільські та се-
лищні голови.

Засідання колегії було присвя-
чене аналізу ситуації з підготовки 
господарств району до жнив та 
забезпечення протипожежного 
захисту врожаю. З цього питання 
виступав начальник відділу агро-
промислового розвитку райдер-
жадміністрації Петро Смалюк, ін-
формував головний інспектор РВ 
управління Державної служби 
надзвичайних ситуацій в області 

Володимир Дубина. Учасникам 
колегії повідомлено, що у 
2016 році сільгосппідприємства-
ми Тернопільського району пе-
редбачено зібрати зернові куль-
тури на площі 20586 га, у т. ч. 
ранніх зернових 15728 га. Крім 
зернових культур, є до збирання 
2617 га озимого ріпаку. Сіль-
ськогосподарські підприємства 
для збирання врожаю мають 53 
зернових комбайни, з них 39 ви-
сокопродуктивних “Джон-Дір, 
“Claas”, “Дон”, “Енісей”, додатко-
во планується залучити 24 ком-
байни на договірних умовах. 

Одне з пріоритетних питань — 
створення належних санітарно-
побутових умов для працівників, 
дотримання учасниками жнив пра-
вил охорони праці, пожежної без-
пеки, збереження врожаю. Для 
цього райдержадміністрацією роз-
роблено комплексні заходи з по-
передження нещасних випадків на 
виробництві, дорожньо-
транспортних пригод, забезпе-
чення охорони врожаю від пожеж. 
Для цього, за інформацією голов-
ного інспектора РВ УДСНС  в Тер-
нопільській області Володимира 
Дубини, з механізаторами та ін-
шими працівниками, зайнятими на 

збиранні зерна нового врожаю, 
мають бути проведені відповідні 
інструктажі. Техніка, задіяна на 
жнивах, повинна бути укомплекто-
вана первинними засобами поже-
жогасіння. Належним чином має 
бути поставлена роз’яснювальна 
робота із заборони спалювання 
стерні та пожнивних залишків на 
полях, особливо поблизу населе-
них пунктів, лісопосадок та зони 
високовольтних ліній електроме-
реж.

Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, колегію 
інформував начальник служби у 
справах дітей Тернопільської РДА 
Олександр Романцов. Про роботу 
структурних підрозділів РДА  щодо 
посилення виконавської дисциплі-
ни, реалізації завдань, визначених 
нормативно-правовими актами 
Президента України, Кабінету Міні-
стрів України, розпорядчими доку-
ментами голів обласної та район-
ної державних адміністрацій, ін-
формував завідувач сектору контр-
олю апарату РДА Ярослав Косяк.

З розглянутих питань прийнято 
розпорядження та доручення голо-
ви райдержадміністрації. 

У райдержадміністрації ●

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

сільський голова об’єднаної територіальної громади Анатолій Кулик.

Готовність до жнив

З метою виконання завдань з 
відновлення боєздатності Зброй-
них сил України Тернопільський 
об’єднаний міський військовий ко-
місаріат проводить набір громадян 
віком від 18 до 60 років на військо-
ву службу за контрактом до на-
вчальних військових частин сухо-
путних військ, високомобільних де-
сантних військ, повітряних сил та 
інших військових частин на посади 
рядового, сержантського та стар-
шинського складу. За повідомлен-
нями Генштабу ЗСУ, станом на 
сьогодні контрактниками стали по-
над 20 тисяч українців. Це в рази 
більше, ніж у попередні роки. 

Військова служба за контрактом 
— особливий вид державної служ-
би у Збройних силах України для 
громадян, які в добровільному по-
рядку вступили на військову служ-
бу на певний період. Перший 
контракт для осіб рядового складу 
укладається терміном на 3 роки 
(або короткостроковий контракт на 
термін дії особливого періоду), для 
офіцерів — на 5 років. Для військо-
вослужбовців, які були мобілізовані 
і прослужили щонайменше 
11 місяців, — на півроку. Контрак-
тникам Тернопільщини пропонують 
широкий спектр військових спеці-
альностей: від стрільця до коман-
дира відділення; від водія до 
механіка-водія; від сапера до роз-
відника; від радіотелефоніста до 
оператора радіолокаційної станції; 
від снайпера до навідника — зага-
лом близько півтори тисячі вакант-
них посад. 

Військовослужбовцям Збройних 
сил України держава гарантує ста-
більне грошове забезпечення від 
7 до 14 тисяч гривень. Особи ря-

дового, сержантського та стар-
шинського складу, які проходять 
військову службу за контрактом, 
можуть навчатися без відриву від 
військової служби у вищих військо-
вих навчальних закладах, військо-
вих навчальних підрозділах вищих 
навчальних закладів України. Ко-
жен контрактник має право на со-
ціальний пакет, куди входять що-
річна відпустка зі збереженням 
грошового, матеріального забез-
печення тривалістю від 30 до 
45 календарних днів (у залежності 
від вислуги років). Передбачені до-
даткові відпустки у зв’язку з на-
вчанням, соціальні відпустки, від-
пустки за сімейними обставинами 
та з інших поважних причин; отри-
мання безоплатної кваліфікованої 
медичної допомоги у військово-
медичних закладах охорони 
здоров’я та членів сімей; право на 
санаторно-курортне лікування та 
відпочинок у санаторіях, будинках 
відпочинку, пансіонатах і на турис-
тичних базах міністерства оборони 
України, але не більше одного разу 
на рік; можливість отримання без-
коштовного житла за рахунок дер-
жави; обов’язкове особисте стра-
хування військовослужбовців; пер-
шочергове надання дітям військо-
вослужбовців за місцем проживан-
ня їхніх сімей місць у загальноос-
вітніх та дошкільних навчальних 
закладах і дитячих оздоровчих та-
борах.

— У першому кварталі Терно-
пільщина виконала план із набору 
на контрактну службу на 60%. У 
Тернопільському районі за цей час 
планове завдання по залученню 
контрактників виконано на 36%, — 
зазначає військовий комісар Тер-

нопільського обласного військово-
го комісаріату Володимир Катин-
ський. — Якщо належним чином 
провести агітаційну роботу, знайти 
мотивованих людей, готових захи-
щати Україну, не треба буде про-
водити мобілізацію. 

За інформацією завідувача сек-
тору взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної і мобілізацій-
ної роботи апарату Тернопільської 
РДА Василя Загороднюка, станом 
на сьогодні у другому кварталі в 
Тернопільському районі відібрано і 
відправлено до війська 8 контрак-
тників, що становить 23,5% плано-
вого завдання. На військову службу 
за контрактом у Збройні сили Укра-
їни запрошуються чоловіки та жінки 
віком від 18 до 60 років. Перевага 
надається військовозобов’язаним 
— учасникам АТО, громадянам, які 
відповідають критеріям відбору і не 
мають обмежень за станом 
здоров’я, з високим рівнем фізич-
ної готовності та цивільною освітою 
за спорідненими з військовими 
спеціальностями. Військова служба 
за контрактом поєднує патріотич-
ний обов’язок захищати Батьківщи-
ну, дає стабільну основу для соці-
альної і економічної захищеності. 
Обравши героїчну професію захис-
ника Вітчизни, ви відчуватимете 
себе соціально захищеними і мати-
мете перспективи для кар’єрного 
росту і фінансової стабільності. Ба-
жаючі проходити військову службу 
за контрактом можуть звертатися 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Тро-
лейбусна, 5. Телефон для довідок: 
(0352) 43-58-19.

Підготував Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Служу Україні! ●

Українська армія:  
служба за контрактом

Острівська сільська рада Тернопільського району повідо-
мляє, що 7 сесією 7 скликання від 17.06.2016 року за №350 при-
йнято рішення “Про затвердження ставок земельного податку юри-
дичних та фізичних осіб на 2017 рік”.

З цим рішенням можна ознайомитися в Острівській сільській ра-
ді за адресою: с. Острів, вул. Кордуби, 63. 

Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.

У Тернополі в районі приміського автовокзалу загублено водій-
ське посвідчення та посвідчення тракториста на ім’я Ігоря Олексан-
дровича Ступака. Прохання повернути за винагороду. 
Телефон: (097) 134-18-59.



Програма телепередачП’ятниця, 1 липня 2016 року

4 липня
понеділок 

5 липня
ВіВторок

6 липня
середа

7 липня
ЧетВер

8 липня
п’ятниця

9 липня
субота

10 липня
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 21.00, 
       01.30, 05.15 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.25, 08.20, 15.00, 16.45, 18.05, 22.50, 
23.20 Погода
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Телемагазин
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
15.30 Концертна програма П. Табакова
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Орегонський путiвник
18.15 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Книга ua
21.30 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10 “Снiданок
          з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30
         ТСН: “Телевiзiйна служба новин”
07.35 “Козаки. Футбол”
09.30 “Чотири весiлля-4”
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”
20.15 Т/с “Свати-3”
21.15 Т/с “Центральна лiкарня” 
23.15 Х/ф “Уцiлiлий” 

інтер
05.50 Д/п “Слiдство вели... 
        з Леонiдом Каневським”
06.35 М/ф Весела карусель
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
        12.00, 14.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 12.25 Т/с “Впiзнай мене,
          якщо зможеш” 
13.20 “Судовi справи”
14.20 “Сiмейний суд”
15.20 “Жди меня”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “Кохання
          з випробувальним термiном”
00.45 Х/ф “Екiпаж”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
07.45, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30,
       00.55 Оголошення. Бюро знахiдок
07.50, 18.45 Мiська рада iнформує
08.00 Вiкно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Сад, город, квiтник”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хiт-парад
14.10 Х/ф “Твої, мої, нашi”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.00 “Дивовижне i небезпечне”
17.30 “Про нас”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.40 Дiм книги
21.30 “Сiльський календар”
22.35 Х/ф “Сiрано де Менiльмонтан”

ICTV
05.30 М/с “Том i Джерi у дитинствi”
05.50, 19.20 Надзвичайнi новини
06.50 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
09.55 Без гальм
10.30 М i Ж
10.55, 13.20 Х/ф “Останнiй самурай”
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Х/ф “Напад на 13-й вiддiлок”
16.50 Х/ф “Хiтмен”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Кримiнальна Україна
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”
22.25 Свобода слова
01.00 Х/ф “П’янкий свiтанок”

стб
07.05, 15.55 “Все буде добре!”
09.05 “Зiркове життя”
12.00 Х/ф “Молода дружина”
13.55, 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”
23.50 “Доньки-матерi”
00.50 “Один за всiх”

ноВий канал
03.00 Великi почуття
04.15 Зона ночi
06.00, 08.50 Kids’ Time
06.05 М/с “Кунг-Фу Панда: Легенди крутостi”
08.55 Х/ф “10 000 рокiв до нашої ери”. (2)
11.00 Х/ф “Європа”. (2)
12.45 Т/с “Не народися гарною”
18.00 Абзац!
19.00 Дешево й сердито
21.40 Суперiнтуїцiя
00.30 Х/ф “Секс-вiдео”. (3)

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”
15.20 Казки У
16.20, 22.00 Країна У
17.20, 23.00 Вiталька
18.50, 20.55 Одного разу пiд Полтавою
20.00 Т/с “Домашнiй арешт”
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13, 19.26, 
           22.26 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Загубленi у часi”
10.50, 17.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Вiнтаж”
11.30 “Подорожнi замальовки”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Запорiжжя туристичне”
15.30 “Мамина школа”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Урок... для батькiв”
17.30 “Нотатки на глобусi”
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “Учнiвський щоденник”
19.45 “Музеями Тернопiлля”
20.00, 21.30 “Iз нашої вiдеотеки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктивi ТТБ”
22.30 “Чаc країни”

трк “украЇна”
05.50 Подiї тижня з Олегом Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
09.15 Зiрковий шлях
11.45 Реальна мiстика
12.40 Х/ф “Наречена мого нареченого” 
14.40, 15.30 Т/с “Поцiлунок долi” 
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Х/ф “Пряники з картоплi”
23.00 Х/ф “Казка казок” 

к1
05.10 “Рецепти щастя. Нова iсторiя”
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 “Супер-8” 
00.00 “КВН”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.00, 23.15 “Моя правда”
11.50 Х/ф “Рок-н-рол для принцес”
14.30, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.20 Х/ф “В останню чергу”
17.55 Х/ф “Чорний принц”
21.30 Х/с “Мiсс Марпл 
          Агати Кристi”
00.05 Х/ф “Дзеркало для героя”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.25, 08.20, 12.00, 15.00, 18.05, 
         22.55, 23.20 Погода
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.10, 18.55 Про головне
09.45, 04.45 Уряд на зв’язку з громадянами
10.15 Т/с “Таксi”
11.00 Д/ф “Записки документалiста”. 
       До рiчницi визволення Слов’янська
12.10 Перша студiя
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Мультфiльм “Друзi-янголи”
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.10 Фольк-music
16.35 Подорожнi
17.30 Мистецький пульс Америки
18.15 Новини. Свiт
19.30 Т/с “Травма”
20.30 Нашi грошi
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.40 Класики свiтової лiтератури
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
       19.30 ТСН: “Телевiзiйна служба новин”
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10 “Снiданок
            з 1+1”
07.35 “Козаки. Футбол”
09.30 “Чотири весiлля-4”
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”
20.15 Т/с “Свати-3”
21.15 Т/с “Центральна лiкарня” 
23.15 Х/ф “Медальйон” 

інтер
05.35, 11.20, 12.25 Д/п “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським”
06.25 М/ф Весела карусель
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 “Банкiршi”
13.40, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
20.30 Концерт “Лайма Вайкуле.
           Юрмала. Рандеву”
22.25 Х/ф “Торкнутися неба” 
00.20 Х/ф “Кохання 
           з випробувальним термiном”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 Оголошення.
           Бюро знахiдок
07.35 “Сiльський календар”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Дивовижне i небезпечне”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Твiй дiм”
12.40 “Право на успiх”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Замiна”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Європа у фокусi
20.30 “Євромакс”
21.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
22.35 Х/ф “Абсолютне вторгнення”

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.50, 16.50 Т/с “Спецзагiн “Шторм” 
11.45, 13.20 Х/ф “П’янкий свiтанок” 
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с “Вiддiл 44” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с “Нiконов i Ко” 
22.20 Т/с “Демони” 
23.20 Х/ф “3000 миль до Грейсленда” 

стб
07.05, 15.55 “Все буде добре!”
09.05 “Зiркове життя”
11.05 “Вагiтна у 16”
12.10 “Доньки-матерi”
13.10 “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 “Врятуйте нашу сiм’ю-3”
01.50 “Один за всiх”

ноВий канал
05.05, 18.00 Абзац!
06.00, 07.10 Kids’ Time
06.05 М/с “Кунг-Фу Панда: Легенди крутостi”
07.15 Т/с “Друзi”
11.00 Т/с “Щасливi разом”
19.00 Т/с “СашаТаня”
20.00 Вiд пацанки до панянки
22.25 Х/ф “Двохсотлiтня людина”
01.00 Х/ф “Астрал”. (2)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
10.10 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20 Казки У
16.20, 22.00 Країна У
17.20, 23.00 Вiталька
17.50, 20.00 Т/с “Домашнiй арешт”
18.50, 20.55 Одного разу пiд Полтавою
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пiлiгрим”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13, 19.26,
         22.26 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “В об’єктивi ТТБ”
10.50, 17.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Нотатки на глобусi”
11.45 “Учнiвський щоденник”
14.00 “Не перший погляд”
14.20 Д/ф “Таємниче мiсто Гелон”
14.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Музеями Тернопiлля”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Як це?”
17.20 “Магнолiя-ТВ. Служба розшуку дiтей”
17.25 Реклама.Анонси
17.30 “Кобзар єднає Україну”
         (“Заповiтнi стежки Кобзаря”)
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “Будьте здоровi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Крiзь призму часу”
21.30 “Європа очима українця”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00, 05.20 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зiрковий шлях
11.10 Глядач як свiдок
12.50 Х/ф “Там, де є щастя для мене” 
14.40, 15.30 Х/ф “Пряники з картоплi”
17.10 Т/с “Жiночий лiкар” 
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Пощастить в коханнi” 
00.50 Х/ф “Казка казок” 

к1
05.10 “Рецепти щастя. Нова iсторiя”
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”
09.40, 23.15 “Моя правда”
10.20 Х/ф “Опiкун”
11.45 Х/ф “Розплата”
13.10, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
14.55 Х/ф “Дежа Вю”
16.50 Х/ф “Шлях в пекло”
21.30 Х/с “Мiсс Марпл Агати Кристi”
00.05 Х/ф “Термiновий виклик”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
        21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.25, 08.20, 10.55, 15.00,
          18.05, 22.50, 23.20 Погода
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.10, 18.55 Про головне
09.45 РЕ:ФОРМА
10.15 Т/с “Таксi”
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 Х/ф “Вечiр на Iвана Купала”
16.30 Д/ф “У полонi пристрастi Наталiї Долi”
17.10 Д/с “Вiзит до Кореї”
18.15 Новини. Свiт
19.20 Т/с “Травма”
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 ТСН: “Телевiзiйна служба новин”
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10 “Снiданок
          з 1+1”
07.35 “Козаки. Футбол”
09.30 “Чотири весiлля-4”
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”
20.15 Т/с “Свати-3”
21.15 Т/с “Центральна лiкарня” 
23.15 Х/ф “Льодовик” 

інтер
05.40, 11.20, 12.25 Д/п “Слiдство вели... 
        з Леонiдом Каневським”
06.30 М/ф Весела карусель
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 “Банкiршi”
13.40, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
20.30 Концерт “Лайма Вайкуле.
          Юрмала. Рандеву”
22.25 Т/с “Краплина свiтла” 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.35 Оголошення.
        Бюро знахiдок
07.35 Європа у фокусi
08.00 “Євромакс”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Дивовижне i небезпечне”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10, 21.30 “Гал-клiп”
12.40 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Право на пам’ять”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Твiй дiм”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Формула здоров’я”
22.40 В/ф “Ой на Iвана, ой на Купала”
23.20 Х/ф “Iван та кобила”

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.45, 16.55 Т/с “Спецзагiн “Шторм” 
11.40, 13.20 Х/ф “3000 миль до Грейсленда” 
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Т/с “Вiддiл 44” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с “Нiконов i Ко” 
22.20 Т/с “Демони” 
23.15 Х/ф “Викуп” 
01.45 Т/с “Морська полiцiя. Спецвiддiл” 

стб
06.45, 15.55 “Все буде добре!”
08.50 “Зiркове життя”
10.40 “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-5 
          з Павлом Костiциним”
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”
00.30 “Один за всiх”

ноВий канал
05.05, 18.00 Абзац!
06.00, 07.10 Kids’ Time
06.05 М/с “Кунг-Фу Панда: 
         Легенди крутостi”
07.15 Т/с “Друзi”
10.55 Т/с “Щасливi разом”
19.00 Т/с “СашаТаня”
20.00 Вiд пацанки до панянки
22.10 Х/ф “Живий товар”. (3)
01.30 Х/ф “Європа”. (2)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
          черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
10.10 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20, 17.50, 20.00 Т/с “Домашнiй арешт”
16.20, 22.00 Країна У
17.20, 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?”
10.20 “Мальовниче Тернопiлля”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13, 19.26, 
         22.26 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Крiзь призму часу”
10.50, 17.50 “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, 20.30 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Кобзар єднає Україну” 
         (“Заповiтнi стежки Кобзаря”)
15.30 “Час змiн”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Дiловий ритм”
17.25 Реклама.Анонси
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”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00, 05.20 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зiрковий шлях
11.10 Глядач як свiдок
12.50 Х/ф “Руда”
14.40, 15.30, 17.10 Т/с “Жiночий лiкар” 
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.50 Футбол. Євро 2016. 1/2 фiналу
00.00 Великий футбол Євро 2016

к1
05.10 “Рецепти щастя. Нова iсторiя”
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”
10.45, 23.15 “Моя правда”
11.40 Х/ф “Дубравка”
13.10 Х/ф “Крапка,
           крапка, кома...”
14.40, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.30 Х/ф “Опiкун”
18.00 Х/ф “Росiйське поле”
21.30 Х/с “Мiсс Марпл Агати Кристi”
00.10 Х/ф “Розплата”

ут 1
06.00 Свiт православ’я
06.30, 07.30, 08.15, 09.00, 10.40, 
    13.15, 16.30, 20.40, 22.45, 23.15 Погода
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
10.10 Спогади
10.50 Х/ф “Камiнний хрест”
12.35 Театральнi сезони
13.25 Фольк-music
14.45 Перша студiя. Спецвипуск
15.10 Цикл “Декомунiзацiя”
16.35 Д/ф “Джон Фiтцжеральд Кеннедi”
18.45 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”
06.05 “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”
12.05 Т/с “Центральна лiкарня” 
15.10 Т/с “Свати-3 “
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 Х/ф “Кохання неждане надiйде” 
00.45 “Свiтське життя”

інтер
05.40 Х/ф “Покровськi ворота”
06.55 “Подробицi”
07.25 М/ф “38 папуг”
08.10 “уДачний проект”
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. 
         Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.00 Х/ф “Малахольна” 
14.00 Т/с “Сережка Казанови”
18.00, 21.30 Т/с “Розумниця, красуня”
20.00 “Подробицi тижня”
23.35 Т/с “Вузький мiст”

TV-4
06.00 Х/ф “Змова”
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, 
         00.55 Оголошення. Бюро знахiдок
08.35, 15.55, 22.05 Тернопiльська погода
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радостi життя
09.30 “Справжня цiна”
10.15 Пряма трансляцiя святої лiтургiї 
       з архікатедрального собору 
        УГКЦ м. Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 М/ф “Острiв скарбiв”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Погляд зблизька”
14.30 “Формула здоров’я”
15.30 “Право на успiх”
16.00 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
16.20 “Слiдства. Iнфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.30, 20.30 “Про нас”
18.00 Нашi вiтання
19.00, 00.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.45 Мiська рада iнформує
20.00 Європа у фокусi
21.00”Гал-клiп”
22.10 Х/ф “Армiйський пирiг”
23.45 Час-тайм

ICTV
05.05 Факти
05.35 М/с “Том i Джерi у дитинствi”
06.15 Стоп-10
07.15 Провокатор
08.15 Зiрка YouTube
10.10 Дивитись усiм!
11.10 Без гальм
11.50 М i Ж
12.15, 13.00 Х/ф “Пригоди Плуто Неша” 
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф “Турист” 
16.20 Х/ф “Орлиний зiр / На гачку” 
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф “Вiд колиски до могили” 
22.20 Х/ф “Сонце, що сходить” 
01.00 Х/ф “Проект Х: Дорвались”

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
07.00 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.20 “Караоке на Майданi”
11.20 Х/ф “Кров не вода”
15.10 “Мiстичнi iсторiї-7 
         з Павлом Костiциним”
19.00, 00.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”
23.00 “Я соромлюсь свого тiла-2”

ноВий канал
06.15, 10.30 Kids’ Time
06.20 М/с “Дракони: Вершники Дурня”
10.45 М/с “Кiт у чоботях”
13.20 М/ф “Пiдводна братва”
15.00 М/ф “Однокласники”. (2)
17.00 М/ф “Однокласники-2”. (2)
19.00 Х/ф “Мiльйонер поневолi”. (2)
21.00 Х/ф “Великий тато”
22.45 Х/ф “100 футiв”. (3)
00.45 Х/ф “Астрал. Роздiл 2”. (3)

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя”
06.20, 09.40 М/с “Дора-мандрiвниця”
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код”
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с “Дора i друзi.
        Пригоди в мiстi”
11.35 М/ф “Риф 3D. Приплив”
13.05 Х/ф “Марлi та я-2”
14.45 Х/ф “Нiчна тусовка”
16.15 Країна У
21.45 Т/с “Домашнiй арешт”
23.45 Т/с “Свiтлофор”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.26, 20.58, 21.55, 22.56 Погода. 
        Анонси
10.30 “Велети духу i слави. 
         Українська мiсiя”
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi”
10.50, 17.50 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Азбука смаку”
11.35, 18.30 “Не перший погляд”
11.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
14.00 “Поклик таланту”
15.30 “Абетка здоров’я”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Сучасник”
17.10 “На долинi туман”
17.35 Муз. фiльм
18.00 “А у нас кiно знiмали...”
18.50 “Тиждень. 
           Крок за кроком”
19.00 “Музичний калейдоскоп”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Подорожнi замальовки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Вiдвертi дiалоги”
22.00 “Загубленi у часi”
22.15 “Iз нашої вiдеотеки”.
         (“Театральнi зустрiчi”)

трк “украЇна”
06.50 Подiї
07.30 Зiрковий шлях
09.00 Х/ф “Страшна красуня”
11.00 Т/с “Квiти вiд Лiзи” 
14.50 Х/ф “Формула щастя” 
16.50, 20.00 Т/с “Школа 
           проживання” 
19.00 Подiї тижня 
         з Олегом Панютою
21.40 Футбол. Фiнал Євро 2016
00.30 Великий футбол Євро 2016

к1
05.10 “Рецепти щастя. Нова iсторiя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.45 Х/ф “Пробач за кохання” 
11.50 М/с “Мiа та я”
13.10 “Орел i Решка”
18.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
19.00 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Дiти шпигунiв”
22.45 “КВН”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.00 “Невiдома версiя. 
          Службовий роман”
11.50 Х/ф “Заза”
13.30 Х/ф “Все заради тебе”
20.30 Х/ф “Дитина до листопада”
22.05 “Невiдома версiя. 
         Iван Васильович мiняє професiю”
22.55 Х/ф “Мiський романс”
00.35 Х/ф “Розсмiшить
         клоуна!”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.25, 08.20, 11.20, 18.05, 22.35,
           23.20 Погода
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.10, 18.55 Про головне
09.30 Дорога до Рiо-2016
10.15 Т/с “Таксi”
10.50 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.10 Слiдство. Iнфо
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 Мультфiльм “Друзi-янголи”
13.55 Як це?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Спогади
15.35 Надвечiр’я. Долi
16.30 Свiтло
17.10 Д/с “Вiзит до Кореї”
18.15 Новини. Свiт
19.20 Т/с “Травма”
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 ТСН: “Телевiзiйна служба новин”
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10 “Снiданок
          з 1+1”
07.35 “Козаки. Футбол”
09.30 “Чотири весiлля-4”
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”
20.15 Т/с “Свати-3”
21.15 Т/с “Центральна лiкарня” 
23.15 “Право на владу-2016”
00.30 Х/ф “Викрутаси”

інтер
05.45, 11.20, 12.25 Д/п “Слiдство вели...
          з Леонiдом Каневським”
06.35 М/ф Весела карусель
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 “Банкiршi”
13.40, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
20.30 Концерт Лайма Вайкуле
22.25 Т/с “Краплина свiтла” 

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, 00.30,
         03.30 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30,
        00.55 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Формула здоров’я”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Дивовижне i небезпечне”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10, 20.00 В/ф “Ой на Iвана, ой на Купала”
13.00, 02.30 Хiт-парад
14.00, 01.00 Х/ф “Один у лiсi”
17.30 “Євромакс”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.40 “Право на успiх”
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.35, 04.00 Х/ф “Повiр менi” 16+

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.50 Т/с “Спецзагiн “Шторм” 
11.40, 13.20 Х/ф “Викуп” 
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с “Вiддiл 44” 
16.50 Т/с “Пiвнiчний вiтер” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Т/с “Нiконов i Ко” 
22.20 Т/с “Демони” 
23.15 Х/ф “Апокалiпсис” 

стб
07.05, 15.55 “Все буде добре!”
09.05 “Зiркове життя”
10.05 “Врятуйте нашу сiм’ю-3”
13.15 “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-5 з Павлом Костiциним”
22.35 “Я соромлюсь свого тiла-2”
00.30 “Один за всiх”

ноВий канал
05.15, 18.00 Абзац!
06.00, 07.20 Kids’ Time
06.05 М/с “Кунг-Фу Панда: Легенди крутостi”
07.25 Т/с “Друзi”
12.45 Т/с “Не народися гарною”
19.00 Т/с “СашаТаня”
20.00 Вiд пацанки до панянки
22.25 Х/ф “Не жартуєте iз Зоханом”. (2)
00.30 Х/ф “Iнтерв’ю”. (2)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
          черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
10.10 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20, 17.50, 20.00 Т/с “Домашнiй арешт”
16.20, 22.00 Країна У
17.20, 23.00 Вiталька
18.50, 20.55 Одного разу пiд Полтавою
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Кобзар єднає Україну” (“Над прiрвою”)
10.26, 11.13, 15.13, 18.13, 19.26, 
          22.26 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Надiя є”
10.50, 17.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Мальовниче Тернопiлля”
11.35 “Зроблено в Європi”
14.00 “На часi”
14.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Фабрика iдей”
15.30 “ПрофStyle”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Акценти тижня”
17.25, 21.45 Реклама. Анонси
17.30 “Степовики”
17.45 Соцiальна реклама
18.15, 20.25 “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”
21.50 “Iз нашої вiдеотеки”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зiрковий шлях
11.10 Глядач як свiдок
12.50 Х/ф “Страшна красуня”
14.40, 15.30, 17.10 Т/с “Жiночий лiкар” 
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.50 Футбол. Євро 2016. 1/2 фiналу
00.00 Великий футбол Євро 2016

к1
05.10 “Рецепти щастя. Нова iсторiя”
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 “Шiстнадцята весна”
13.00 Х/ф “Вас чекає громадянка 
         Никанорова”
14.35, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.25 Х/ф “Перше побачення”
18.05 Х/ф “Дiвчина без адреси”
21.30 Х/с “Мiсс Марпл Агати Кристi”
00.10 Х/ф “Справи серцевi”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
          21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.25, 08.20, 10.00, 18.05, 22.45, 
          23.20 Погода
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.10, 18.55 Про головне
09.30 Д/с “Клуб пригод”
10.15 Т/с “Таксi”
10.55 Чоловiчий клуб
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
16.35 Гра долi
17.10 Д/с “Вiзит до Кореї”
18.15 Новини. Свiт
19.40 Т/с “Травма”
20.30 Х/ф “Скажи кукурудза”
21.30 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
22.40 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30
        ТСН: “Телевiзiйна служба новин”
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 09.10 “Снiданок
          з 1+1”
07.35 “Козаки. Футбол”
09.30 “Чотири весiлля-4”
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
05.45, 11.20, 12.25 Д/п “Слiдство вели... 
       з Леонiдом Каневським”
06.35 М/ф Весела карусель
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 “Банкiршi” Заключна серiя
13.45, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.30 Х/ф “Малахольна” 

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, 00.30, 
       03.30 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30,
        00.55 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Слiдства. Iнфо”
08.10 “Право на успiх”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Дивовижне i небезпечне”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40, 21.30 “Твiй дiм”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Золотошукачi”
17.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.10 “Сiльський календар”
20.40 “Золоте стремено”
22.35 Х/ф “Сент Анж”

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10, 16.50 Т/с “Пiвнiчний вiтер” 
12.00, 13.20 Х/ф “Пригоди Плуто Неша” 
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с “Вiддiл 44” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25, 22.00 Т/с “На трьох”
23.30 Х/ф “Ейр Америка” 
01.50 Х/ф “Апокалiпсис” 

стб
06.10 “Зiркове життя”
07.10 Х/ф “Анна Герман”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30, 00.40 Т/с “Коли ми вдома”
19.50 Х/ф “Знак долi”
22.35 Х/ф “Кохання на два полюси”
01.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
04.55, 18.00 Абзац!
05.45, 07.05 Kids’ Time
05.50 М/с “Кунг-Фу Панда: Легенди крутостi”
07.10 Т/с “Друзi”
08.45, 20.00 Вiд пацанки до панянки
19.00 Т/с “СашаТаня”
22.05 Х/ф “Астрал. Роздiл-2”. (3)
00.15 Х/ф “Двохсотлiтня людина”

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”
15.20 Т/с “Студiя 17”
18.45 М/с “Пригоди Котигорошка
         та його друзiв”
19.00 М/ф “Добриня Микитич 
         та Змiй Горинич”
20.10 М/ф “Альоша Попович i Тугарин Змiй”
21.35 Х/ф “Уявлярiум доктора Парнаса”
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Витоки”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13, 19.26,
          22.26 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Степовики”
10.50, 17.50 “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, 20.30 “Вишневi усмiшки”
15.15, 21.15 “Думки вголос”
15.30 “Хочу бути...”
15.50 “Мальовниче Тернопiлля”
15.55 Реклама.Анонси
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Актуальне iнтерв’ю”
17.20 “Кобзар єднає Україну”
         (“Бонжур, Соболiвко!”)
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 “Назбиране”
21.30 “Arte, viva!”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зiрковий шлях
11.10 Глядач як свiдок
12.50 Х/ф “Формула щастя” 
14.40, 15.30, 17.10 Т/с “Жiночий лiкар” 
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Поцiлунок долi” 

к1
05.10 “Рецепти щастя. Нова iсторiя”
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”
10.50, 23.15 “Моя правда”
11.45 Х/ф “Iноземка”
13.00 Х/ф “Справи серцевi”
14.40, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.30 Х/ф “Росiйське поле”
18.10 Х/ф “Вас чекає громадянка 
        Никанорова”
21.30 Х/с “Мiсс Марпл Агати Кристi”
00.10 Х/ф “Заручниця”

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 14.35,
          23.15 Погода
06.20 На слуху
06.45 Телемагазин
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.15 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35, 23.40 Золотий гусак
09.10 Мистецький пульс Америки
09.40 Як це?
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.30 Хочу бути
10.50 Школа Мерi Поппiнс
11.05 Казки Лiрника Сашка
11.40 Мультфiльми
12.40 Х/ф “Клятва Мадо”
14.45 Чоловiчий клуб. Спорт
16.35 Д/ф “Джон Фiтцжеральд Кеннедi”
18.40 Т/с “Мафiоза”
20.30 На пам’ять
21.0005.35 Новини
21.25 Дорога до Рiо-2016
22.00 Х/ф “Давай не сьогоднi”
22.20 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 “Центральна лiкарня” 
16.20 “Вечiрнiй квартал “
18.30 “Розсмiши комiка-6”
20.15 “Українськi сенсацiї”
21.15 “Вечiрнiй квартал”
23.15 Х/ф “Чотири кiмнати” 

інтер
06.40, 20.00 “Подробицi”
07.30 М/ф “Ну, постривай!”
08.25 Д/п “Лайма Вайкуле. “Ще не вечiр...”
09.30 Х/ф “Мiмiно”
11.30 Х/ф “Покровськi ворота”
14.15 Т/с “Вузький мiст”
18.05 Х/ф “Влiтку я надаю
          перевагу весiллю” 
20.30 Концерт “Лайма Вайкуле
22.25 Т/с “Сережка Казанови”

TV-4
06.00 “Сад, город, квiтник”
06.15, 11.00, 02.30 “Про нас”
06.45, 09.15 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 11.50, 14.20, 16.50, 20.00,
        00.00 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Х/ф “Змова”
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 “Слiдства. Iнфо”
10.30 Блага звiстка з Рiком Реннером
11.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
11.55, 14.23, 16.55, 20.05 Тернопiльська 
            погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30, 00.30 Х/ф “Голлiвудський фiнал”
14.30 Мультфiльм
15.00 Дитяче кiно.М/ф “Острiв скарбiв”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подiй
18.00 Нашi вiтання
19.30 “Євромакс”
20.10, 03.00 Концерт 
          Арсена Мiрзояна (2015 р.)
21.30, 04.00 Х/ф “Пам’ятай про мене”
23.30 Європа у фокусi
00.10 Час-Тайм

ICTV
05.20 Факти
05.40 М/с “Том i Джерi у дитинствi”
06.25 М/ф “Зiрка Лаури i казковий монстр”
07.50 Стоп-10
08.45 Кримiнальна Україна
09.45 Секретний фронт
10.40 Антизомбi
11.40 Громадянська оборона
12.35, 13.00 Iнсайдер
12.45 Факти. День
13.50 Т/с “Демони” 
16.35 Х/ф “Ейр Америка” 
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф “Орлиний зiр / На гачку” 
22.20 Х/ф “Турист” 
00.15 Х/ф “Рейс” 

стб
05.50 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на Майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
11.10 “Самвел i Полiвода допомогають 
         Колочавському нареченому”
13.05 Х/ф “Три плюс два”
14.55 Х/ф “Знак долi”
17.00 Х/ф “Кохання на два полюси”
19.00 Х/ф “Кров не вода”
22.50 “Давай поговоримо про секс-2”
00.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
05.45, 07.20 Kids’ Time
05.50 М/ф “Стюарт Лiттл: Заклик природи”
07.25 Дешево й сердито
09.50 Хто зверху
13.50 Т/с “СашаТаня”
17.15 М/ф “Пiдводна братва”
19.00 М/ф “Однокласники”. (2)
21.00 М/ф “Однокласники-2”. (2)
23.00 Х/ф “Шоугелз”. (3)

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя”
06.20, 09.40 М/с “Дора-мандрiвниця”
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код”
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с “Дора i друзi. Пригоди в мiстi”
11.35, 18.30 М/ф “Карлик Нiс”
13.00 М/ф “Риф 3D. Приплив”
14.25 Х/ф “Марлi та я-2”
16.05 Х/ф “Нiчна тусовка”
17.35 М/с “Маша i ведмiдь”
20.00 М/ф “Добриня Микитич 
         та Змiй Горинич”
21.10 М/ф “Альоша Попович 
        i Тугарин Змiй”
22.35 Х/ф “Уявлярiум доктора Парнаса”
00.55 Т/с “Свiтлофор”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Удосвiта”
10.26, 19.26, 21.26 Погода. Анонси
10.30 “Хочу бути...”
10.50, 17.50 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Назбиране”
11.15 “Думки вголос”
11.30 “Захисник Вiтчизни — рятувальник”
14.00 “На часi”
14.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
15.00 “Arte, viva!”
15.30 “Вiконечко”
15.55 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Полiськi робiнзони”
17.20 “Азбука смаку”
17.40 “В об’єктивi ТТБ”
18.00 “Не перший погляд”
18.20 “М-хвиля”
18.45 “У пошуках легенд”
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.30 “На вiдстанi душi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “Словами малечi про цiкавi речi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.30 “Поклик таланту”

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10 Зiрковий шлях
09.00 Т/с “Пощастить в коханнi” 
12.50, 15.20 Т/с “Русалка”
17.00, 20.00 Т/с “Квiти вiд Лiзи” 
21.45 Х/ф “Руда”
23.35 Реальна мiстика

к1
05.10 “Рецепти щастя. Нова iсторiя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.40 М/с “Мiа та я”
11.00 Х/ф “Пробач за кохання” 
13.10 “КВН”
15.20 “Розсмiши комiка”
17.15, 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”
10.00 “Невiдома версiя. 
        Iван Васильович мiняє професiю”
10.50 Х/ф “Шiстнадцята весна”
12.30 Х/ф “Iноземка”
13.45 Х/ф “Перше побачення”
15.20 Х/ф “Дiвчина без адреси”
17.00 Х/ф “Повторення пройденого”
20.30 Х/ф “Заза”
22.05 “Невiдома версiя.
           Службовий роман”
22.55 Х/ф “Настя”
00.30 Х/ф “Два гусари”
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Продовження.
Початок на 1 стор.

Сьогодні корпорація “Агропрод-
сервіс” — одне з найуспішніших аг-
ровиробництв на Тернопільщині та 
в Україні. І ставить перед собою та 
майже двотисячним колективом 
амбітні і цілком реальні завдання — 
з кожного гектара збирати по 
100 центнерів пшениці і ячменю, по 
120-150 ц сухого зерна кукурудзи, 
650-750 ц із гектара цукрових буря-
ків та інших злакових, кормових,  
технічних культур. Рослинництво — 
наріжний камінь ефективної еконо-
міки, рентабельності й прибутко-
вості галузі. Практично вже 
13 років, відколи в ПАП “Агропрод-
сервіс” прийшов працювати Андрій 
Баран, він несе безпосередню від-
повідальність за землеробство, йо-
го культуру, забезпечення всього 
технологічного циклу вирощування 
сільгоспкультур, якого вимагає про-
довольчий ринок держави.

— Ми постійно аналізуємо ситуа-
цію, вивчаємо технології, — каже 
Андрій Степанович. — У нас гідна 
оплата праці, соціальний пакет за-
хищеності кожного працюючого, 

пенсіонера, молодого спеціаліста, 
високий рівень стимулювання за 
якість робіт та вчасне оперативне 
виконання. Приємно, що на базі на-
шого багатопрофільного господар-
ства міжнародна компанія “Агро-
скоп Інтернешнл” створила загаль-
ноукраїнський постійнодіючий “Аг-
роцентр”. Проводяться чемпіонати 
на кращі гібриди кукурудзи та цу-
крових буряків, яких ми сіємо най-
більше у Тернопільському районі на 
площі майже 800 га. Хоча, у зв’язку 
з нестабільною ціновою політикою, 
на бурякову сировину й переробку 
солодкого продукту, нині багато 
господарств області, серед них, як 
кажуть, маститі, успішні відмовили-
ся від солодких плантацій. Не кажу 
вже про фермера чи дрібного сіль-
госпвиробника. Скажу відверто: я й 
наші спеціалісти все життя вчаться і 
в наш час стрімкого прориву най-
сучасніших технологій, новітньої 
техніки, нових типів мінеральних до-
брив та добавок, тут лише встигай, 
щоб не відстати. Бо, як відомо, усе 
велике починається з малого. Від 
початку діяльності нашої агроком-
панії ми не пропускали жодних се-
мінарів, науково-практичних конфе-
ренцій, діючих виставок спеціальної 
та посівної і збиральної техніки й 
обладнання як в Україні, так і за 
кордоном. Останнім часом активно 
запозичаємо зарубіжний досвід. Іс-
нує правило: кожен управлінець чи 
фахівець просто зобов’язаний під-
вищувати свій професійний рівень і 
сприяти науково-технологічній ре-
волюції у своєму підрозділі.

Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ, заслу-
жений працівник сільського гос-
подарства України, депутат Тер-
нопільської обласної ради, вико-
навчий директор ПП “Агрон”: 

— Є на що подивитися, пре-
красні посіви пшениць, кукурудзи, 
ріпаку, ячменю, сучасний 
машинно-тракторний парк, насін-
нєвий завод “Кембрія”, лаборато-
рії, спеціалісти, дуже багато пра-
цюючої молоді — це завтрашній 
день агропромислового комплек-
су. Розвинута логістика, висока 
культура землеробства, яблуне-

вий сад. Корпорація “Агропрод-
сервіс” постійно у хліборобському 
й творчому пошуку новітніх техно-
логій, бережливого ставлення до 
землі, кузня високих і стабільних 
урожаїв, незважаючи на природні 
катаклізми й зону ризикованого 
землеробства. Сьогодні наші спів-
вітчизники не довіряють банків-
ській і податковій системі. Інозем-
ці отримують пільги, вітчизняні 
виробники — ні. Вони поставлені 
у нерівні умови. Нинішня політика 
нагадує мені ситуацію 90-их років, 
коли замість інвестицій і нових 
технологій до нас завозили про-
дукцію в красивих обгортках, яка 
витісняла з ринку вітчизняну. 
Практично зупинилися підприєм-
ства, їх скупили за копійки. Сьо-
годні, на мою думку, таку ж ситу-
ацію прагнуть створити з сіль-
госпвиробниками.

Василь ГРАДОВИЙ, 
директор ПАП “Дзвін” 
Чортківського району, 
заслужений працівник 
сільського господар-
ства України: 

— Я не вперше у цій 
агрокомпанії. Тут живуть 
у селах працьовиті й щи-
рі люди, господарі. Ро-
зумні і постійно націлені 
на високий результат у 
хліборобській праці ке-
рівники Іван Чайківський, 
Андрій Баран, у свинар-
стві — Роман Березов-
ський. Кожен чесно від-
повідає за доручену 
справу. Порозмовляв із 
місцевими спеціалістами 
і зрозумів, що корпорації 
“Агропродсервіс” вели-
чезні фінансові кошти ви-
діляє на соціальну сферу 
населених пунктів, де 
орендує землю. Зокре-
ма, на школи, дитячі 
садки, ремонт доріг, 

розвиток закладів медицини, куль-
тури, спортивні заходи. Приємно 
бачити на форумі багато молодих 
спеціалістів — агрономів, менедже-
рів, економістів, керівників серед-
ньої ланки агросектору, компаній і 
фірм. До найменшого клаптика ви-
користовується тут земля і цінуєть-
ся людина праці.

Микола ПИЛИПІВ, директор 
ПАП “Аркадія” Гусятинського ра-
йону, голова ради об’єднання 
сільськогосподарських підпри-
ємств Тернопільщини: 

— Щодо Всеукраїнського фору-
му аграрних інновацій “Нове Зер-
нятко” — Настасів-2016, такі заходи 
треба проводити. Адже це живий 
обмін досвідом, результати прак-
тичної роботи. Керівник Іван Чай-
ківський, який обраний головою 
Аграрної партії Тернопільщини, — 

знаючий і шанований чоловік на 
теренах нашої області. Він згурту-
вав чудову команду однодумців, з 
якими сміливо йде в завтрашній 
день українського села. Ми маємо 
в користуванні понад 4 тисячі гек-
тарів землі. Досягаємо високих 
урожаїв пшениці, ячменю, ріпаку, 
кукурудзи і сої. Ми також займає-
мося продуктивним свинарством і 
садівництвом. Нині у нас працює 
більше сотні людей із середньою 
оплатою понад 5 тисяч гривень. На 
ділових зустрічах під час форуму. Я 
спілкувався зі своїми колегами з 
Буковини, Прикарпаття, Львівщи-
ни. Мова велася про збільшення 
продуктивності поля та зниження 
затрат на виробництво. Нашу еко-
номіку можуть стимулювати пере-
дові технології, які ми впроваджує-
мо, аналізуємо і вивчаємо на таких 
заходах з максимальною відда-
чею. 

Андрій ГАЛАЙКО, голова Тер-
нопільської районної ради: 

— Нині найважливіше питання — 
екологічне. Маємо величезний 

скарб — 25% світових запасів чор-
ноземів, велику кількість природних 
копалин, розумовий потенціал нації. 
Наше найбільше багатство — зем-
лю — хочуть “викинути” на ринок. 
Тенденція така, щоб її ціна була 
якомога меншою. Вартість гектара 
родючої землі нині оцінюється у 
межах 1500 доларів. У Польщі, де 
ґрунти значно бідніші, гектар ко-
штує 2000 євро. Багато охочих за-
робити на нашій землі. На ній, на 
моє переконання, повинні господа-
рювати лише українці. Але в жодно-
му випадку не іноземці! Земля — це 
не тільки наша гордість, суть, а й 
безпека — продовольча, економіч-
на, територіальна. Настасівська 
земля завжди славилася високими і 
стабільними урожаями зернових і 
технічних культур. Нинішній форум 
укотре це продемонстрував.

“Нове зернятко”: аграрні інновації

 На пшеничному полі в Настасові: голова Тернопільської РДА Олександр Похилий,
 директор ТОВ “Агрокомплекс” Григорій Пінязь, голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко, директор компанії “Агропродсервіс”,  
заслужений працівник сільського господарства України Андрій Баран.

Генеральний директор компанії “Агропродсервіс” Іван Чайківський (другий зліва) та учасники 
Форуму аграрних інновацій “Нове зернятко” — Настасів-2016 (зліва направо) голова ради 

об’єднання сільгосппідприємств Тернопільщини, директор ПП “Аркадія” Гусятинського району 
Микола Пилипів, директор ТОВ “Україна” Підволочиського району, Герой України Олег  

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

Сервіс ДФС “Пульс” 
— один із способів 
вирішення проблем

Громадяни та суб’єкти господа-
рювання за допомогою антикоруп-
ційного сервісу “Пульс” мають 
можливість повідомити про непра-
вомірні дії або бездіяльність пра-
цівників Державної фіскальної 
служби України (далі — ДФС), про 
можливі корупційні дії з їхнього бо-
ку, інші проблемні питання.

При поданні інформації бажано 
назвати своє прізвище, ім’я, по 
батькові (посаду, назву суб’єкта 
господарювання), місце проживан-
ня (адресу юридичної особи) та 
обов’язково зазначити назву орга-
ну ДФС, з яким пов’язана подія, 
коли вона відбулась, прізвище, 
ім’я, по батькові працівника органу 
ДФС, в роботі якого вбачаються 
протиправні або корупційні дії, та 
суть проблеми.

Про результати розгляду інфор-
мації клієнти повідомляються в ре-
жимі Call-back (працівник сервісу 
повідомляє про результати розгля-
ду) невідкладно або протягом 1 3 
робочих днів. Якщо інформація по-
требує додаткового розгляду, то 
загальний термін її опрацювання 
не перевищує 15 днів. Результати 
розгляду анонімної інформації не 
повідомляються. Сервіс “Пульс” 
працює за телефоном: (044) 284-
00-07. Інформація приймається ці-
лодобово.

Термін сплати 
податку до 1 серпня 

2016 року 
У Тернопільській ОДПІ нагаду-

ють, що громадяни, які до 1 травня 
2016 року подавали до податкової 
інспекції за місцем проживання 
(реєстрації) податкову декларацію 
про майновий стан і доходи за 
2015 рік про отримані доходи від 
спадщини (дарування), продажу 
рухомого та нерухомого майна, 
іноземні та інші доходи, повинні 
самостійно сплатити податок на 
доходи фізичних осіб та військовий 
збір до 1 серпня цього року. Де-
тальнішу консультацію із даного 
питання можна отримати у Центрі 
обслуговування платників за адре-
сою: вул. Білецька, 1 та за телефо-
ном: 43-46-10.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Податкові новини ●

Юрій БУЧИНСЬКИЙ,  
заступник голови 

Тернопільської районної 
федерації футболу.

У вищій лізі по 15 очок набрали 
колективи з Білої і Грабівця, по 
14 турнірних балів мають пред-
ставники Плотичі і Великих Бірок. 
Замикають таблицю команди Озер-
ної і Товстолуга, в активі яких по 
одному заліковому пункту. Резуль-
тати матчів звітного туру: Товстолуг-
Дубівці 2:4, Грабовець-Біла 2:1, 
Шляхтинці-Дичків 3:1, Озерна-
Острів 1:3, Плотича-Великий Гли-
бочок 3:1, матч Великі Бірки-
Прошова перенесено.

У першій лізі з 18 очками вирва-
лися вперед футболісти із Залізців. 
Наступними йдуть команди Вели-
кої Луки і “Динамо”, які набрали 
відповідно 14 і 13 балів. Зустрічі 
7 туру принесли такі результати: 
Забойки-Івачів 2:2, Великі Гаї-
Велика Березовиця 1:5, Малий 
Ходачків-Романівка 2:0, Байківці-
Велика Лука 6:4, “Динамо” 
(Тернопіль)-Кутківці 6:3, Залізці-
Пронятин 5:0.

У другій лізі завершилося перше 
коло чемпіонату. Результати матчів 
звітного туру: група “А”  — 
Домаморич-Петриків 5:1, Довжанка-
Чистилів 1:3, Гаї Шевченківські-
Стегниківці 3:2, матч Лозова-
Драганівка перенесено; група “Б” 
— Білоскірка-Баворів 3:2, 
Мишковичі-Красівка-Дичків-2 3:1, 
Смиківці-Соборне 2:2, Настасів-
Острів-2 8:4. У групі “А” з 18 очка-
ми вирвалися вперед футболісти з 
Гаїв Шевченківських. У групі “Б” 
серед лідерів три команди — Біло-
скірка (17 балів), Баворів (15 очок) 
і Мишковичі (14 пунктів).

Футбол ●

Чемпіонат 
району: тур 7

Працівники ТОВ “Компанія ЛАН” Богдан Горобець, Ірина Лобоцька,  
Ольга Вівчар, Василь Вівчар із гостем виставкового майданчика Форуму 

аграрних інновацій на фоні зернозбирального комбайна CLAAS  LEXION 670.
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Великі українці ●

Саме ці слова стали дорогов-
казом у життєвому шляху ві-
рного сина Української Нації 
Ярослава Стецька. 

Народився Ярослав Стецько в 
селі Великий Глибочок 19 січня 
1912 року в родині священика. За-
кінчив гімназію в Тернополі, на-
вчався у Львові та вступив в Орга-
нізацію Українських Націоналістів. 
У 1946 році Ярослав Стецько очо-
лив Антибільшовицький блок на-
родів (АБН), президентом якого 
був до кінця життя та вів широку 
діяльність на всесвітній антикому-
ністичній арені. У 1968 році його 
обирають головою проводу рево-
люційної ОУН-Б. 

Цього року прогресивна спіль-
нота вшановує 30-ліття з дня смер-
ті Ярослава Стецька. 5 липня 1986 
року в Мюнхені перестало битися 
серце вірного сина української на-
ції. Похований на цвинтарі Валь-
дфрідгоф в Німеччині. 

Його вчення живе і особливо 
актуальне сьогодні, в час, коли 
Україна перебуває в стані війни з 
північним сусідом. Про це свідчать 
віхи націоналістичного вчення 
Ярослава Стецька:

1. Найвищою цінністю для укра-
їнського націоналіста є ідея нації, 
інтерес нації. Безкомпромісна бо-
ротьба та жертовна праця задля 
добра і величі рідного народу є 
обов’язком кожного українця.

2. Передумовою збереження і 
розвитку всіх духовних і фізичних 
сил української нації, запорукою 
миру та стабільності в регіоні є 
Українська Самостійна Соборна 
Держава, а принципом міжнарод-
ного співжиття – принцип націо-
нальних держав на своїх етнічних 
теренах.

3. Без національного визволен-
ня немає визволення соціального і 
особистої свободи. Національна 
революція має бути водночас і со-
ціальною революцією.

4. В боротьбі за свободу опертя 
можливе лише на власні сили.

5. Україна має стати в авангарді 
боротьби за свободу народів і лю-
дини.

З праці Ярослава Стецька “Без 
національної революції немає со-
ціальної” (1938 р.): “Українська На-
ціональна Революція є одночасно 
соціальною”, “Без захоплення вла-
ди поневоленим народом, себто 
без політичної революції, немає 
соціальної”, “Соціальна справед-
ливість означає не задоволення 
всіх егоїстичних забаганок одини-
ці, але створення ладу, який вису-
ває відносні суспільні верстви, які 
наймогутніше скріплюють націю, та 

задовольняє їх життєві потреби в 
такій мірі, як цього вимагає ріст 
цілості, суворе, тверде життя, але 
– якраз життя, а не животіння! За-
раз цими верствами є найширші 
маси українського населення. От-
же соціальна справедливість вима-
гає задоволення всіх розумних по-
треб найширших мас, переважної 
більшості населення”.

Цього року минає 75 років з дня 
Акту відновлення Української Дер-
жави — проголошення 30 червня 
1941 року в окупованому німецько-
гітлерівськими військами Львові 
відновлення Української держави. 
Здійснений Українськими Націо-
нальними Зборами, що складали-
ся з представників національного 
руху, за підтримки членів оунів-
ських похідних груп та вояків ба-
тальйону “Нахтігаль”.

Збори створили уряд — Україн-
ське Державне Правління — на 
чолі з Ярославом Стецьком, дещо 
пізніше було організовано верхо-
вний державний орган — Україн-
ську Національну Раду, яку очолив 
колишній голова уряду ЗУНР Кость 
Левицький.

Акт відновлення Української 
Держави було проголошено з бал-
кону будинку товариства “Просві-
та” у Львові (Площа Ринок, 10). На 
башті Князівської гори було підня-
то національний прапор. Львівська 

радіостанція повідомила 
про Акт населення України і 
передала благословення 
митрополита Андрея Шеп-
тицького з цієї нагоди. На 
цій події були присутніми 
понад 100 чільних пред-
ставників зі всієї України, а 
також представник митро-
полита УГКЦ Андрея Шеп-
тицького о. д-р Йосиф Слі-
пий.

Акт 30 червня 1941 року 
засвідчив усьому світові і, 
зокрема, Німеччині, що 
український народ є за-
конним господарем на 
своїй землі і буде її боро-
нити перед кожним, хто 
намагатиметься потоптати 
волю України.

Варто зазначити, що Ак-
том проголошено віднов-
лення, а не (первинне) 
“проголошення” Української 
держави, тобто формально 
було збережено традицію 
існування УНР і ЗУНР (теж в 
екзилі) від часів визвольних 
змагань 1917-21 рр. Слід 
звернути увагу й на те, що в 
Акті проголошуються союз-
ницькі наміри з боку Украї-
ни (“буде тісно співдіяти”) 
щодо Великої Німеччини 

лише за важливої умови, що “… /
Третій Рейх — С. П./ допомагає 
Українському Народові визволити-
ся з під московської окупації “, тоб-
то ніяк не можна говорити про без-
умовне підкорення ОУН і створено-
го нею Краєвого правління новому 
завойовнику.

Звістку про відновлення Україн-
ської держави понесли на Східну 
Україну понад 6 тисяч бандерівців, 
розділених на три похідні групи, які 
повсюду творили українську адмі-
ністрацію та осередки ОУН. Най-
більший із них був на Дніпропе-
тровщині (5000 осіб), Кіровоград-
щині (1100), а також на Донбасі і в 
Криму.   

Сьогодні нащадки славних ге-
роїв, унаслідуючи їхні традиції, зі 
зброєю в руках обороняють нашу 
Україу та воюють з новітніми оку-
пантами в Донбасі та Луганську. 
Нам, всім свідомим українцям, по-
трібно втілити в життя гасло Ярос-
лава Стецька: “Україна без хлопа і 
пана”. Слава Україні!

Василь ІВАСЕЧКО,  
заступник голови 

Тернопільської районної 
організації Всеукраїнського 
об’єднання “Батьківщина”, 

голова ТРО “Меморіал” імені 
Василя Стуса.

Україна — “без хлопа і пана”!

Валентина ШТАНГЕЙ. 
Фото автора.

Метою візиту народного де-
путата України Юлії Тимо-
шенко в Тернопіль стало об-
говорення сучасних проблем 
українського села та страте-
гії їх вирішення. Більше уваги 
було приділено заздалегідь 
запланованій зустрічі з одно-
партійцями, сільськими та 
селищними головами Терно-
пілля та чотирьох сусідніх  
областей. 

Ось як Тимошенко прокоменту-
вала підвищення тарифів на тепло 
і гарячу воду: “Цей крок не витри-
мує жодної критики. Таке рішення 
“вимиває” в тому числі і гроші з 
місцевих бюджетів, адже люди, які 
претендують на субсидію, за до-
мовленістю з роботодавцями по-
чинають приховувати свої доходи і, 
як наслідок, не сплачують податку 
на доходи фізичних осіб. До 50% 
людей в Україні будуть “посаджені” 
на субсидії. Але наша команда не 
складає зброї, як перший крок бу-
демо організовувати суспільство, 
щоб провести дострокові парла-
ментські вибори. Це єдиний мир-
ний конституційний шлях, який мо-

же врятувати Україну. Ми вже під 
великим пресом добилися скасу-
вання податку на пенсію, зараз 
хочемо скасувати податок на пен-
сію працюючих осіб”.

На думку лідера “Батьківщини”, 
децентралізація в нинішньому ви-
гляді — це фейк. “Насправді, — 
сказала Юлія Тимошенко, — це 
програма зачищення малих і се-
редніх сіл, “згортання” України. 

Тому ми сьогодні пояснюємо сіль-
ським і селищним головам, як про-
ти цього боротися, як добувати 
додаткові доходи до місцевих бю-
джетів, щоби громади протрима-
лися”.  

На брифінгу Юлія Тимошенко 
виступала з керівником Тернопіль-
ської обласної організації  
ВО “Батьківщина” Василем Дерев-
ляним.

Справи партійні ●

Про що сказала  
Юлія Тимошенко, зустрічаючись  

із журналістами в Тернополі

Народний депутат України Юлія Тимошенко з керівником  
Тернопільської обласної організації ВО “Батьківщина”  

Василем Деревляним на брифінгу в Тернополі.

Пам’ятник Ярославу Стецьку  
в с. Великий Глибочок.

Точка зору ●

Валентина КУЗЬ.

Уже ні для кого не є секретом, 
що велосипеди впевнено під-
корюють планету. Багато лю-
дей, що звикли ходити пішки, 
купують собі велосипеди для 
більш швидкого й зручного 
пересування, а власники ав-
томобілів – задля підтримання 
фізичної форми та покращен-
ня здоров’я. 

Почавши свій шлях з Амстерда-
му, мода на двоколісних друзів на-
решті дійшла і до України. Спочат-
ку, звичайно, мешканці мільйонни-
ків почали використовувати вело-
сипеди, а зараз вони не є новин-
кою й у менших містах. Цьогоріч 
Тернопіль став другим у Західній 
Україні населеним пунктом за кіль-
кістю велосипедистів після Львова. 
У нашому місті цим займається по-
мічник мера Тернополя з велоінф-
раструктури Юрій Суходоляк. Та-
кож він є координатором проекту 
“ВелоТернопіль”. Саме за його іні-
ціативи й з’явилась вищезгадана 
велодоріжка. 

Проте, як кажуть, потрібно бра-
ти не кількістю, а якістю. У наших, 
місцевих велолюбителів є три най-
головніших проблеми: дороги й 
тротуари, через стан яких немож-
ливо їздити нормально, не завдав-
ши шкоди собі, велосипеду, оточу-

ючим; відсутність системи сполу-
чення велодоріжок. У Тернополі  
наразі вона є лише одна – протяж-
ністю від Надставної церкви до 
Острівка кохання. Хіба цього до-
статньо, аби зробити велоекскур-
сію, наприклад? Ще одна пробле-
ма в списку, але не за значимістю, 
правда,  – це люди. Саме так. Не-
готовність нашого суспільства 
сприймати щось нове, що потре-
бує найменшого зусилля у зміні 
свого життя, є величезною пробле-
мою українського соціуму в цілому. 
Люди наче не хочуть помічати того, 
що прогулюються велодоріжкою, 
яка стаорена для велосипедистів. 
Не раз можна побачити і почути, як 
велосипедист сперечається із  пе-
рехожими через те, що він, їдучи 
спеціально відведеним місцем для 
велосипедів, начебто заважає пі-
шоходам. 

Постає питання: чому наш спів-
громадянин відмовляються сприй-
мати нові “дорожні” правила? Адже, 
здається, усі події, що відбувалися в 
Україні останніми роками, мали б, 
навпаки, підштовхувати людей до 
сприйняття європейських, та й сві-
тових традицій розвитку сучасного 
світу.  Чи можна виховати націю за 
декілька років? Чи потрібна для цьо-
го така “шокова терапія”, як війна? 
Над цим варто задуматись. Проте, 
велодоріжки й досі зайняті не вело-
сипедистами.

Куди веде 
велодоріжка?

Валентина КУЗЬ.

12 грудня 1983 року відбула-
ся прем’єра відомої на весь 
світ п’єси “Занадто одруже-
ний таксист”. Саме після цьо-
го дня сторінки сценарію 
огорнули куліси театрів по ці-
лому світі. Черга дійшла й до 
нас: Тернопільський акаде-
мічний обласний український 
драматичний театр гостинно 
запрошує нас заглибитись у 
буремну атмосферу життя 
авантюрного автомобіліста.

Комедійна жанрова палітра до-
бре зіставляється із вітчизняним 
перекладом назви твору. Перед 
переглядом спектаклю одразу 
формується певне уявлення того, 
чого ми очікуємо. Отже, сідаємо 
зручніше у партерне крісло, на-
став момент отримання вражень.

Художнім керівником постанов-
ки є народний артист України Олег 
Мосійчук. Власне, Олег Петрович є 
головним режисером драмтеатру 
ще з 2004 року й успішно виконує 
свої службові обов’язки. Режисе-
ром виступив Микола Бажанов.

Отже, сюжет: таксист серед-
нього віку Джон Сміт вирішив не 
втрачати можливостей й одружив-
ся одночасно на двох жінках: з 
Мері (з нею він уклав шлюб у 
церкві) та з Барбарою (вона є гро-
мадянською дружиною). Чоловік, 
чухаючи потилицю не один раз, 
склав цілий безпрограшний гра-
фік відвідування кожної з свої дру-
жин, які, до речі, живуть зовсім 
поруч одна від одної. Проте, одно-
го Джон не врахував… Якось, по-
вертаючись зі зміни, він побачив, 
як на жінку похилого віку напали 
місцеві хулігани. У спробі захисти-

ти невинну бабусю отримав по 
голові сумкою, від чого прокинув-
ся у госпіталі.

Нарешті він удома, в обіймах 
чуйної Мері, і розуміє: “Графік 
збито”. Потрібно рятувати ситуа-
цію! Адже в цей момент він мав 
бути в домі Барбари! Обидві дру-
жини дуже занепокоєні тим, що їх 
чоловік зник, тому обидві й звер-
нулись за допомогою у поліцію. У 
спробах прикрити свій “гріх” Джон 
стає справжнім віртуозом у справі 
вигадування неймовірних історій, 
небилиць, аби лише його жінки 
нічого не запідозрили. Проте, як 
відомо, правда завжди залиша-
ється правдою: історія випливає 
на поверхню.

Джона Сміта зіграв шанований 
на Тернопіллі актор Андрій Маліно-
вич. Його гра була безперечно 
вдалою. Зовнішній вигляд, манери 
— все продумано до найменших 
деталей. Його сценічними дружи-
нами стали Оксана Левків у ролі 
Мері та Юлія Яблонська в ролі 
Барбари. Слід відзначити зусилля 
першої, адже її гра стала безумов-
ною “родзинкою” постановки. Хоті-
лося б бачити актрису частіше на 
сцені театру! Персонажа Стена По-
уні зіграв Віталій Зубченко, що в 
постановці ставав і фермером, і 
названим двійником Сміта.

Після перегляду п’єси враження 
залишились дуже теплими. Уся 
творча група, що займалась поста-
новкою, зробила атмосферу ком-
панійською та зворушливою. Наче 
побував у гостях у давніх друзів. 
П’єсу “Занадто одружений так-
сист” однозначно можна назвати 
однією з найсильніших постановок 
Тернопільського академічного об-
ласного українського драматично-
го театру ім. Тараса Шевченка.

Театр ●

Дві жінки – занадто?
Погляд на постановку п’єси “Занадто одружений 

таксист” із репертуару Тернопільського 
академічного обласного українського 

драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка
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громада
Об’єднана Видання Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

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

№23

Панорама Гаїв Гречинських.

Галина ЮРСА — ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора.

23 червня цього року центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді Байковецької 
сільської ради за підтримки 
обласного та місцевого ке-
рівництва організував засі-
дання круглого столу в рам-
ках робочої поїздки пред-
ставників міністерства соці-
альної політики України та 
ЮНІСЕФ у Тернопільську об-
ласть.

У засіданні взяли участь началь-
ник управління профілактики соці-
ального сирітства міністерства со-
ціальної політики України Ірина 
Пінчук, начальник управління у 
справах людей похилого віку та 
надання соціальних послуг мініс-
терства соціальної політики Украї-
ни Оксана Суліма, заступник ди-
ректора департаменту захисту 
прав дітей та усиновлення-
начальник відділу соціального за-
хисту дітей міністерства соціальної 
політики України Володимир Вовк, 
заступник директора департамен-
ту державної соціальної допомоги-
начальник відділу соціальної допо-
моги сім’ям із дітьми та малоза-
безпеченим сім’ям міністерства 
соціальної політики України Надія 
Рязанова, начальник відділу дер-
жавних програм, координації нау-
кової діяльності та регіональних 
проблем соціального розвитку де-
партаменту стратегічного плану-
вання та аналізу міністерства соці-
альної політики України Олена Ям-
кова.

У “круглому столі” взяли участь 
голова Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександр Похи-
лий, голова Тернопільської ра-
йонної ради Андрій Галайко, на-
чальник управління соціального 
захисту населення Тернопільської 
РДА Сергій Мандзюк, директор 
територіального центру соціаль-
ного обслуговування (надання со-
ціальних послуг) Тернопільського 
району Надія Бойко, заступник 
директора Тернопільського об-
ласного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді Тетяна 
Четвертак, т. в. о. директора Тер-
нопільського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді Надія Порада, началь-
ник служби у справах дітей Тер-
нопільської РДА Олександр Ро-
манцов, завідувач сектору у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту Терно-
пільської РДА Василь Заторський, 
Байковецький сільський голова 
об’єднаної територіальної грома-
ди Анатолій Кулик, перший за-
ступник Байковецького сільського 
голови Микола Дума, заступник 
Байковецького сільського голови 
Віктор Пулька, фахівці центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді і служби у справах дітей 
Байковецької сільської ради.

Розповідаючи про мету свого ві-
зиту у Байківці, начальник управ-
ління профілактики соціального 
сирітства міністерства соціальної 
політики України Ірина Пінчук на-

голосила, що делегація вже пра-
цює кілька місяців, вивчає стан 
соціальної роботи в державі, зо-
крема, співпрацю обласних, ра-
йонних та новостворених структур 
територіальних громад, які займа-
ються наданням соціальних послуг. 
Фахівців із міністерства цікавлять 
методи та підходи новостворених 
об’єднаних територіальних громад 
щодо комплексу соціальної робо-
ти, їхні проблеми, можливі напра-
цювання.

Директор центру соціальних 
служб для дітей, сім’ї та молоді 
Байковецької сільської ради Окса-
на Яріш зазначила, що очолюва-
ний нею центр і служба у справах 
дітей діють в Байковецькій 
об’єднаній громаді діють як юри-
дичні особи. За короткий час 
укомплектовано штат досвідчених 
фахівців, напрацьовується база 
даних, надаються соціальні по-
слуги. Структури займаються тією 
роботою, що і районні, але в меж-
ах об’єднаної громади. Проте но-
востворені служби не мають від-
повідних повноважень, для при-
кладу, розпорядження сільського 

голови не беруться до уваги. 
Щоб прийняти рішення, потрібні 
узгодження з районними структу-
рами. Справи, зокрема, вилучен-
ня дітей з сімей, в яких є загроза 
їх здоров’ю та життю, затягують-
ся. “Бюрократизму не має бути 
місця там, де справа стосується 
дитини, — наголосила Оксана 
Яріш, — тому важливо розробити 
механізм успішної співпраці соці-
альних служб Тернопільському 
району та об’єднаних територі-
альних громад без зайвої папе-
рової тяганини”.

Начальник управління профі-
лактики соціального сирітства мі-
ністерства соціальної політики 
України Ірина Пінчук повідомила, 
що кожна об’єднана громада має 
право створювати власну модель 
соціальної роботи, проте за об-
ласними та районними структура-
ми залишаються функції мето-
дичної роботи, інформаційне, 
консультативне та ресурсне за-
безпечення, проведення заходів 
щодо підвищення кваліфікації. За 
міськими та структурами 
об’єднаних територіальних гро-

мад залишається функція вияв-
лення проблеми, оцінка потреб, 
щоб правильно призначити допо-
могу. 

Під час зустрічі обговорено інші 
проблемні питання організації со-
ціальної роботи в об’єднаних тери-
торіальних громадах, шляхи та ме-
тоди роботи, можливі аспекти вне-
сення змін у чинне законодавство 
з питань, які могли б підвищити 
рівень надання соціальних послуг 
жителям громади. За результата-
ми засідання прийнято ряд рішень 
щодо визначення пріоритетності 
надання належного рівня допомоги 
населенню.

Після відвідин Байковецької 
об’єднаної територіальної громади 
у фахівців із міністерства соціаль-
ної політики України залишилося 
приємне враження. Ірина Пінчук 
зазначила, що саме Байковецька 
громада працює на випередження. 
Тут на першому місці залишається 
людина, її здоров’я, добробут. 
Звичайно, що в перехідних умовах 
працювати важче. Але не ми оби-
раємо час, а він нас. Оцінку своїй 
роботі отримає кожен. 

Бюрократії не місце там, 
де справа стосується дитини

Актуальні питання соціальної роботи в умовах децентралізації обговорили 
на засіданні круглого столу в Байківцях у рамках робочої поїздки представників  

міністерства соціальної політики України та ЮНІСЕФ. 

 Начальник управління профілактики соціального сирітства міністерства  
соціальної політики України Ірина Пінчук, голова Тернопільської районної  

ради Андрій Галайко, Байковецький сільський голова об’єднаної територіальної громади 
Анатолій Кулик, директор центру СССДМ Оксана Яріш серед учасників зустрічі.

Ми порівняли бюджети громад 
до і після об’єднання і отримали 
більш ніж переконливі цифри, які 
доводять, що об’єднання має значні 
фінансові переваги. Ці громади вже 
отримали кошти і повноваження не 
лише утримувати апарат чиновників 
і слідкувати за благоустроєм, а й 
підвищувати рівень надання біль-
шості послуг на своїй території. Про 
це повідомив перший заступник мі-
ністра регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального 
господарства В’ячеслав Негода, ко-
ментуючи оприлюднений Мінрегіо-
ном моніторинг фінансової спро-
можності 159 об’єднаних територі-
альних громад, утворених минулого 
року. 

“Всі 159 об’єднаних громад, у 
яких 25 жовтня 2015 року відбулися 
вибори, з початку цього року ви-
йшли на прямі міжбюджетні відно-
сини з державним бюджетом. Моні-
торинг мав показати, як це вплину-
ло на наповнення їхніх бюджетів. 
Показники вийшли дуже красно-
мовними”, — сказав В’ячеслав Не-
года.

Зокрема, за даними моніторин-
гу, затверджений обсяг доходів за-
гального фонду місцевих бюджетів 
об’єднаних громад на 2016 рік із 
трансфертами з державного бю-
джету становить 4553 млн. грн., що  
майже в 5 разів більше від уточне-
них показників місцевих бюджетів 
громад, які ввійшли до складу 
об’єднання, на 2015 рік.

Завдяки змінам до податкового 
та бюджетного законодавства у 
контексті децентралізації обсяг 
власних доходів місцевих бюджетів 
об’єднаних громад зріс більше ніж у 
2 рази: з 0,8 млрд. грн. у 2015 році 
до майже 1,9 млрд. грн. у 2016 році. 
Основним джерелом доходів став 
податок на дохід фізичних осіб 
(ПДФО). 

“159 об’єднаних громад створені 
у 2015 році відповідно до закону та 
згідно з перспективним планом, а 
отже отримали 60% ПДФО, який у 
планових показниках їхніх бюджетів 
складає більше 1 млрд. грн., тобто 
55% обсягу власних доходів”, — по-
відомив В’ячеслав Негода. 

Наступний за вагомістю податок, 
як показує моніторинг, є плата за 
землю — 335 млн. грн. (18% влас-
них доходів), єдиний податок — 242 
млн. грн. (13%), акцизний податок 
— 209 млн. грн. (11%). “Також моні-
торинг показав, що об’єднання до-
зволило збільшити власні доходи 
бюджетів громад на одного жителя. 
В середньому, показник у всіх 159 
громадах збільшився майже на 800 
грн. — з 596 грн. до 1385 грн.”, — 
зазначив В’ячеслав Негода.

“Моніторинг засвідчив, що біль-
шість грошей, які отримують 
об’єднані громади, вони планують 
використати вже не на утримання 
апарату чиновників, як раніше, а на 
проекти, що поліпшать життя людей 
на цих територіях”, — сказав 
В’ячеслав Негода. За даними моні-
торингу, найбільше витрат на утри-
мання службовців заплановано у 
бюджеті Тетерівської об’єднаної 
громади Житомирської області — 
58%, найменше — у бюджеті Кали-
нівської об’єднаної громади 
Вінницької області — 6%.
Підготувала Марта МИКОЛІВ.

Доходи  
159 об’єднаних 
громад України
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“Добрі діяння ніколи не слід відкладати: будь-яке зволікання 
— нерозважливе і часто небезпечне”

Фотомить ●

Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

Фото автора.

Нещодавно півсто-
літній ювілей від-
значив депутат 
Байковецької сіль-
ської ради Богдан 
Ільків. Сьогодні він 
— гість “Об’єднаної 
громади”.

— Богдане Володи-
мировичу, розкажіть, 
будь ласка, про себе.

— Я народився 
16 червня 1966 року в 
Дубівцях. Серед п’яти 
дітей у сім’ї був третім. 
Закінчив восьмирічну 
школу в рідному селі і 
десятирічку в Добриво-
дах Збаразького райо-
ну. Військову службу 
проходив в інженерно-
технічних військах в 
Уссурійську Примор-
ського краю на кордоні 
з Японією. В 1987 році здобув фах 
інженера газового господарства у 
Львівському житлово-комунальному 
технікумі. За направленням працю-
вав у Великобірківському заводоу-
правлінні будівельних матеріалів. 
Моя дружина Галина, з якою я у по-
дружньому житті близько тридцяти 
років, викладає фізику в Дубівецькій 
загальноосвітній школі. Дочка Зо-
ряна працює у Швеції, син Денис 
навчається на стоматолога в Терно-
пільському державному медичному 
університеті імені Івана Горбачев-
ського. 

— Свого часу Ви виступали за 
футбольну команду села Дубівці. 
Знаю, що і сьогодні продовжуєте 
активно займатися спортом, під-
тримуєте атлетичну форму.

— Так, у футбол за Дубівці я 
грав 30 років разом зі своїми бра-
тами Ярославом, Володимиром та 
Олегом. Уперше в чемпіонаті райо-
ну вийшов на поле у восьмому кла-
сі. Деякий час виступав на облас-
ному рівні. З часів незалежної 
України дубівецькі футболісти 
завжди були в когорті найсильні-
ших, здобували призові місця. Сьо-
годні займаюся хокеєм, відвідую 
тренування в торговельно-
розважальному центрі “Подоляни”. 
Створили команду Тернопільського 
району, яка декілька років тому 
взяла участь у хокейній першості 
міста Тернополя. Кістяк колективу 
складають 9 дубівецьких спортс-
менів, серед яких один із моїх 
братів-близнюків Володимир і пер-
ший заступник Байковецького сіль-
ського голови Микола Дума. Нама-
гаюся постійно перебувати в тону-
сі. Цьому сприяють неймовірно 
красиві краєвиди в Дубівцях. Зран-
ку біжу до джерела біля трьох па-
горбів, яке було впорядковане 
шість років тому спільними зусил-
лями активних мешканців села. У 
перспективі хочемо облаштувати в 
цьому місці зону відпочинку. Взим-
ку катаюся тут на лижах. Лише за-
вдяки наполегливості і непохитній 
вірі в себе можна досягти резуль-
тату. І не лише в спорті.

— Досвід депутата для Вас 
перший?

— Ні. Попередні дві каденції я 
був депутатом Дубівецької сільської 
ради, тому мені легко працюється з 
першим заступником Байковецько-
го сільського голови Миколою Ду-
мою, який тривалий час був Дубі-
вецьким сільським головою. Торік 
восени мене обрали депутатом в 
одномандатному виборчому окрузі 
№22 села Дубівці (вулиці Урожайна, 
Млинецька, Шевченка і Хмельниць-
кого). Крім мене, в Байковецькій 
сільській раді об’єднаної територі-
альної громади інтереси Дубівців 
представляють Тарас Уніят і Лариса 
Лучкевич. Я входжу до складу 
постійної депутатської комісії з пи-
тань житлово-комунального госпо-
дарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва і 
сфери послуг, головою якої є Ігор 
Лагіш. Дубівчани прагнуть змін, на-
полегливо працюють на благо 
об’єднаної громади. Завдання де-
путатів — допомагати їм у цьому, 

організувати, пояснити незрозумілі 
моменти. У будь-якій справі 
головне — результат. Як підприє-
мець, переконую колег сумлінно 
сплачувати податки, адже більшість  
цих коштів залишається в громаді і 
буде використана на її розвиток.

— Мабуть, після створення 
Байковецької об’єднаної грома-
ди депутатам стало складніше 
працювати — нові виклики, но-
вий рівень відповідальності…

— Працювати стало цікавіше. На-
віть скептики на прикладі Байко-
вецької об’єднаної територіальної 
громади переконалися в ефектив-
ності об’єднання. Багато є нового, 
іноді законодавчо не врегульовано-
го, однак за бажання спільними зу-
силлями можна здолати будь-які 
труднощі. В цьому процесі багато 
залежить від очільника громади. 
Байковецький сільський голова 
Анатолій Кулик — справжній керів-
ник. Він добре орієнтується у всіх 
питаннях, вирішує складні пробле-
ми. Багато хто дорікає, мовляв, це 
завдяки ТзОВ “СЕ Борднетце-
Україна”, яке суттєво наповнює бю-
джет громади. Проте варто розумі-
ти, що для цього перш за все необ-
хідно створити платформу для роз-
витку бізнесу, забезпечити належні 
умови, переконати інвестора. З ча-
су об’єднання з Байківцями в Дубів-
цях почав курсувати автобусний 
маршрут регулярних перевезень 
“Дубівці-Байківці”, відкрито до-
шкільний навчальний заклад, вста-
новлено дитячі майданчики, заміне-
но старі вікна на металопластикові у 
фельдшерсько-акушерському пунк-
ті, школі, дитячому садку, освітлено 
всі вулиці, відремонтовано дороги. 
Самостійно нам навряд чи би це 
вдалося зробити.

— Богдане Володимировичу, 
які ще питання в Дубівцях потре-
бують вирішення?

— Торік у Дубівцях упав рівень 
води в криницях. Було б добре,  як-
би в кожному селі Байковецької 
об’єднаної громади був невеликий 
ставок. Водойми можна створити в 
руслі головної водної артерії нашої 
громади — річки Гніздечної. Таким 
чином можна підняти рівень ґрунто-
вих вод і забезпечити відпочинок 
людей.

— І на завершення: як прово-
дите вільний час?

— Коли випадає вільна хвилина, 
люблю рибалити. Влітку по можли-
вості відпочиваємо з сім’єю, друзя-
ми на Дністрі. Відвідую домашні 
матчі дубівецької футбольної ко-
манди, іноді — виїзні. Люблю слуха-
ти музику (надаю перевагу україн-
ським виконавцям), переглядати 
змістовні фільми. Зараз стежу за 
матчами Євро-2016. Відсутністю ха-
рактеру і самовіддачі на футбольно-
му полі неприємно здивували укра-
їнські збірники, які найшвидше се-
ред 24 команд залишили турнір. 
Натомість здивували збірні малень-
ких країн — Уельсу та Ісландії. Іс-
ландці в 1/8 фіналу несподівано 
переграли “родоначальників футбо-
лу” — англійців. Вони показали, як 
треба боротися, незважаючи ні на 
що. Саме ці команди хочеться бачи-
ти у фіналі (посміхається — ред.).

Трибуна депутата ●

Богдан Ільків:  
“У будь-якій справі 

головне — результат”

Депутат Байковецької сільської  
ради об’єднаної територіальної  

громади Богдан Ільків.

28 травня ц. р. відбулася зустріч випускників Байковецької загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів 1996 року випуску. Після 20 років з часу закінчення школи випускники разом із 

класним керівником Оксаною Федорівною Румак зробили на пам’ять світлини, згадали шкільні 
роки, співали пісні. Наступного дня вони зібрались у церкві Святої Параскеви Сербської 

на святу літургію за здоров’я. У класі випускників Байковецької школи 1996 року 
склалися сімейні пари Андрія та Наталі Микитюк, Тараса і Оксани Башняк, Руслана і Оксани 

Нечай. Ігор Чорномаз та Ігор Мозіль стали захисниками України в зоні проведення АТО.

Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

Фото автора.

Понад сім десят-
ків років тому Ан-
туан де Сент-
Екзюпері розпо-
вів світові зво-
рушливу історію 
про Маленького 
Принца. Головний 
герой цієї казки 
пильно стереже 
троянду, яка для 
нього є символом 
чистоти і любові 
до ближнього. 
Квіти — постійні 
супутники люди-
ни. Вони ростуть 
на клумбах, цві-
туть у кімнатних 
вазонах, розцві-
тають на вишива-
них рушниках. 
Ними розмальо-
вані стіни оселі, 
посуд. 

Квіти — це очі при-
роди, окраса людського життя. 
Той, хто любить квіти, піклується 
про них, знає, що в рослин також 
є душа, адже вони дуже чутливі і 
вміють віддано любити людину, 
яка не шкодує праці і часу, щоб 
за ними доглядати. У кожній, на-
віть найменшій квіточці захована 
скарбничка природи. Вони не ли-
ше звеселяють яскравими барва-
ми, а й лікують своїми властивос-
тями, допомагають зняти стрес. 
Дарувати квіти — означає пере-
давати свої почуття, встановлю-
вати духовну близькість.

Найбільше багатство України 
— щирі, гостинні люди і красива 
природа. Переконатися в цьому 
можна, завітавши в села Байко-
вецької об’єднаної громади. 
Кожне помешкання тут буяє зе-
ленню і барвистим цвітом. Милує 

око квітник жительки села Курни-
ки Зеновії Зварун. Зеновія Ми-
хайлівна понад 30 років працю-
вала в Лозівській сільській раді, 
сьогодні допомагає підтримувати 
чистоту і належний санітарний 
стан у фельдшерсько-
акушерському пункті с. Курники. 
Жінка плекає свій квітник, в яко-
му милують око нарциси, півонії, 
іриси. Ранньою весною зацвіта-
ють підсніжники, тюльпани, з 
серпня і до ранніх морозів цвіте 
гібіскус. Улітку щедро пахнуть 
розкішні троянди різних кольо-
рів, фіолетові клематіси і білі лі-
лії. Зеновія Зварун щороку під-
живлює своїх пелюсткових дру-
зів. 

Доглядати за квітами пані  
Зеновії допомагають чоловік Ми-
хайло, дочка Наталя з чоловіком 
Віталієм і сином Олегом. Окрім 

квітів, жінка вирощує на грядці 
смачнючі овочі і соковиті кавуни.

— Спілкування з квітами при-
носить естетичну насолоду і ду-
шевний спокій, заряджає хоро-
шим настроєм, — переконана Зе-
новія Михайлівна. — Любов до 
квітів передалася мені від мами. 
Курники — маленьке село, але 
затишне. Тут кожен упорядковує 
власну домівку, працює над бла-
гоустроєм території. За короткий 
проміжок часу існування Байко-
вецької об’єднаної територіаль-
ної громади в нашому селі відре-
монтовано дорогу, встановлено 
вуличне освітлення. Це вдалося 
зробити завдяки старанням Бай-
ковецького сільського голови 
Анатолія Кулика, який дбає про 
села об’єднаної громади, як 
здібний господар наводить поря-
док у новоствореному квітнику.

Людина і її справа ●

Квітковий рай Зеновії Зварун

Жителька села Курники Зеновія Зварун  
з дочкою Наталею і внуком Олегом у власному квітнику.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

26 червня відбулися матчі 
7 туру чемпіонату Тернопільського 
району з футболу. У першій лізі ду-
бівецька “Говерла” здолала на ви-
їзді команду Товстолуга з рахунком 
4:2. Футболісти зі Шляхтинців пе-
ремогли опонентів із Дичкова — 
3:1. Таким чином, Дубівці, набрав-
ши 11 очок, розташовуються на 5 
сходинці турнірної таблиці, Шлях-
тинці з 7 заліковими балами — сьо-
мі. Байковецький “Сокіл”, пере-
гравши в домашньому поєдинку 

Велику Луку 6:4, закріпився 
на 8 місці в першій лізі. За-
вершилося перше коло 
чемпіонату серед команд 
другої ліги. Після половини 
дистанції ФК Стегниківці, 
які у звітному турі поступи-
лися у виїзній зустрічі ліде-
ру групи “А” — Гаям Шев-
ченківським, — треті 
(11 очок). На п’яти Стегни-
ківцям з 10 балами насту-
пає колектив із Лозової, 
який має матч у запасі  
(з Драганівкою). 

Sport news ●

Справи футбольні



9 “Коли ви робите добро іншим, ви перш за все робите його собі”

Вітаємо! ●

(Бенджамін Франклін, американський політичний діяч)

Спортивні новини ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 
Фото автора.

Сорок років поспіль на стаді-
оні села Лозова відбувають-
ся змагання з міні-футболу 
на кубок Василя Гоцка. Цей 
футбольний турнір збирає не 
лише лозівчан, але й жителів 
навколишніх сіл. Перш ніж 
розпочати спортивне дій-
ство, капітанам дорослих і 
молодіжних  команд надали 
право підняти синьо-жовтий 
стяг під звуки Державного 
Гімну України. 

— Не віриться, що з часу пер-
ших змагань пройшло сорок ро-
ків, — зазначив один із засновни-
ків турніру Антон Костик. — Ва-
силь Гоцко уродженець села Ло-
зова. У 1970-их роках він разом зі 
своїми рідними братами Миро-
ном, Петром, Дмитром та Іваном 
створили футбольну команду, яка 
перемагала на різних турнірах. 
Граючим тренером цієї команди 
став Василь Гоцко. Крім цього, 
він займався важкою атлетикою, 
після завершення кар’єри штан-
гіста почав активно грати у фут-
бол. У 1977 році Василь Гоцко 
вперше організував турнір із міні-
футболу “Кубок Лозови”, який 
щороку проводиться в останню 
неділю червня. 13 серпня 
1987 року Василь загинув у ДТП. 
З того часу кубок носить його 
ім’я. 

Бойового духу спортсменам 
побажали Байковецький сіль-
ський голова об’єднаної терито-
ріальної громади Анатолій Кулик, 
директор СТОВ “Дружба” Наталя 
Янкевич, ветеран лозівського 

футболу Ігор Романишин, в. о. 
старости с. Лозова Володимир 
Гуль, суддя турніру Сергій Пово-
розник. 

Цього року вперше відбувся 
турнір між юнацькими командами 
Байковецької об’єднаної терито-
ріальної громади. Тепла сонячна 
погода зібрала чимало людей на 
сільському стадіоні. Футбольне 
поле було розділене на дві части-
ни. На одній частині грали старші, 
на іншій — молодші. Першими 
змагання розпочали команди 
“Джерело” (капітан — Юрій Гуль) 
та “Юність” (капітан — Іван Шуль). 
Поєдинок закінчився з рахунком 
0:0. Запеклою вийшла боротьба 
за іменний кубок між старшими 
командами “Джерело”, “Дизель”, 
“Урожай”, “Колос”, “Юність” і “На-
бережна”. Молодших команд бу-
ло чотири — зі Стегниківців, 
Байківців-Шляхтинців і дві коман-
ди Лозівського оздоровчо-
спортивного кулубу “Бескиди” 
(старший і молодший склади).

Після матчів відбулося нагоро-
дження команд-учасників фут-
больного турніру. Нагороди 
спортсменам вручали Байковець-
кий сільський голова Анатолій 
Кулик, його заступник із гумані-
тарних питань Віктор Пулька, ди-
ректора СТОВ “Дружба” Наталя 
Янкевич, учитель фізики 
НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” 
Михайло Шемеля, оголошував ре-
зультати вчитель фізичної культу-
ри Лозівської школи Микола 
Кітчак. У загальнокомандному за-
ліку перше місце здобула команда 
“Урожай” (капітан — Сергій Янке-
вич). Перемогу команда присвяти-
ла своєму товаришу, партнеру по 
команді Максиму Гараку, який 

трагічно загинув у квітні цього ро-
ку. На другу сходинку п’єдесталу 
піднялася команда “Дизель” (капі-
тан — Тарас Льошка), яка проде-
монструвала високі спортивні ре-
зультати. Третє місце вибороли 
гравці команди “Джерело” (капі-
тан — Юрій Гуль). Четверте місце 
в турнірній таблиці посіли учасни-
ки команди “Набережна” (капітан 
— Андрій Шпилюр), на п’ятій схо-
динці — команда “Юність” (капітан 

— Іван Шуль), шоста позиція — у 
команди “Колос” (капітан — Іван 
Марущак). Переможці отримали 
кубки, медалі, іменні футболки. 
Байковецький сільський голова 
Анатолій Кулик подарував футбо-
лістам газонокосарку від фірмово-
го салону техніки і дві сітки для 
футбольних воріт. У номінації 
“Найкращий воротар” відзначили 
голкіпера команди “Дизель” Воло-
димира Льошку. Кращим гравцем 
було обрано учасника команди 
“Урожай” Андрія Гоцка, кращим 
бомбардиром став футболіст “Ди-
зеля” Степан Цап. Найкрасивіший 
гол забив Михайло Круцько з ко-
манди “Дизель”.

Серед молодших спортсменів 
перемогу здобула лозівська ко-
манда “Бескиди” (старший склад). 
Друге місце у стегниківських 
спортсменів, третю сходинку по-
сіли “Бескиди” (молодший склад), 
четверту — команда Байківців-
Шляхтинців. Кращим гравцем се-
ред юніорів визнали Олега Лісь-
кого зі Стегниківців. Віталій Крета 
з Лозови став найкращим бом-
бардиром, кращим воротарем — 
Арсен Рибка зі Стегниківців, кра-
щий гол забив Максим Рудий. 
Команди отримали медалі, кубки, 
тенісні ракетки, м’ячі, футбольні 
щитки, кухлики з ювілейною емб-
лемою турніру. Родичі Василя 
Гоцка, які приїхали на змагання з 
Німеччини і різних куточків Украї-
ни, отримали пам’ятні призи і 
ювілейні футболки. Мирон Гоцко 
за заслуги в розвитку лозівського 
футболу подарував “Золоту” бут-
су з шотландським віскі Михайлу 
Шемелі. Лозівський оздоровчо-
спортивний клуб “Бескиди” наго-
родив подяками Анатолія Кулика, 
Наталю Янкевич і Володимира Гу-
ля. Громада села Лозова вислов-
лює вдячність Байковецькому 
сільському голові Анатолію Кули-
ку, магазину “ОтоМото”, директо-
ру СТОВ “Дружба” Наталі Янке-
вич, Сергію Янкевичу, приватно-
му підприємцю Володимиру Ма-
лявському за допомогу у прове-
денні спортивного свята.

Щороку футбольний турнір 
імені Василя Гоцка відвідує його 
син Василь — лідер музичного 
гурту “Холодне Сонце”. Цьогоріч 
він не приїхав, оскільки його 
спіткала важка недуга серця. 
Чоловік потребує складної опе-
рації і тривалої реабілітації. 
Учасники турніру зробили по-
жертву на лікування Василя. 

Кошти можна перераховувати 
на рахунки:

5168 7427 0023 0026 карта 
Приват UAH

5168 7427 0023 0216 карта 
Приват USD

Гоцко Василь Васильович

40-ий турнір  
пам’яті Василя Гоцка

Байковецький сільський голова Анатолій Кулик  
нагородив переможців турніру на кубок Василя Гоцка  

кубками, медалями та іменними футболками. 

Організатори та учасники 40-го турніру з міні-футболу  
на кубок імені Василя Гоцка на стадіоні села Лозова.

Переможець турніру з міні-футболу пам’яті Василя Гоцка — команда 
 “Урожай” з директором СТОВ “Дружба” Наталією Янкевич (зліва).

Вітаємо 
з днем на-
родження 
секретаря 
Б а й к о -
в е ц ь к о ї 
с і льсько ї 
ради Юлію 
Романівну ТУРЧМАНОВИЧ.

Хай ладиться скрізь: 

на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле і гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить весь час!

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Щиро вітає-
мо з 8-им роч-
ком Павлика 
КОЗОДАЄВА 
з села Стегни-
ківці. Бажаємо 
м і ц н о г о 
здоров’я, щас-
тя, прихильної 
долі.

Рости, маля,  

веселим і здоровим, 

Літай у снах на кульках кольорових, 

Радісних усмішок, квіточок гарненьких, 

Вогника і зіроньки у очах ясненьких. 

Метеликів у полі, яблучок в садочку, 

Щастячка великого в кожному куточку. 

З любов’ю — хресний тато 
Святослав Карман з 

дружиною Оксаною, дітьми 
Дениском і Даринкою.

Від усього 
серця вітаємо з 
днем народжен-
ня люблячу дру-
жину, маму, ба-
бусю Галину 
Ярослав івну 
ПАШКАРЧУК із 
с. Байківці.

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

І доля не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

З любов’ю і повагою — 
чоловік Роман, дочки Зоряна 

та Леся з сім’ями, онуки 
Діанка та Давид.

Вітаємо з 
днем народжен-
ня сторожа-
опалювальника 
Байковецько ї 
сільської ради 
В а с и л я  
І в а н о в и ч а 
ПИЛИП’ЮКА.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте здорові й щасливі.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з  
50-річчям жи-
тельку с. Шлях-
тинці Лесю 
Д м и т р і в н у 
ЛИТВИН.

Хай Бог Вам 

посила добро 

і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З любов’ю — мама Ірина, 
чоловік Ярослав, син Віталій, 
дочка Оксана, зять Ігор, брат 

Ігор з сім’єю, брат Роман з 
сім’єю.

Байковецька сільська  
рада інформує, що з 1 липня 
2016 року вступає в дію нова 
нормативно-грошова оцінка 
земель села Байківці Байко-
вецької сільської ради Терно-
пільського району Тернопіль-
ської області.

Оголошення ●



10 (Василь Симоненко, український поет)

“Живе лиш той, хто не живе для себе,  
хто для других виборює життя”

Ми — українці ● Наші діти ●

Офіційний сайт Байковецької 
об’єднаної територіальної громади:  

http://bsr1653.gov.ua

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 
Фото автора.

З нагоди 20-ої річниці 
Конституції України в Лозів-
ському будинку культури 
відбувся урочистий концерт 
“Конституція — право на 
свободу” за участю мис-
тецьких колективів Байко-
вецької об’єднаної територі-
альної громади. 

Передвісниками сучасної Кон-
ституції України, прийнятої в ніч із 
27 на 28 червня 1996 року, можна 
вважати збірник законів “Руська 
Правда” часів Ярослава Мудрого, 
Конституцію Пилипа Орлика 1710 
року, “Статут про державний 
устрій та вольності УНР” 1918 ро-
ку, Конституцію УРСР, Деклара-
цію про державний суверенітет 
України. 

Зі щемом у серці звучав Дер-
жавний Гімн України у виконанні 
народного аматорського хору се-

ла Шляхтинці (художній керівник 
— Степан Матковський). Шляхти-
нецький хоровий колектив вико-
нав пісні “Встань, козацька сла-
во”, “Єднаймося, люба родино” і 
“Де вітер землю голубить”. Юні 
солістки з Шляхтинців заспівали 
“Добрий день, матусю Україно”, 
“Скоро канікули”. На сцені Лозів-
ського будинку культури виступив 
дитячий вокальний ансамбль “Бо-
жий Дар” БК с. Лозова (керівник 
— Інна Дозорцева). Вокальну і ак-
торську майстерність продемон-
стрував народний аматорський 
фольклорно-обрядовий колектив 
“Горлиця” БК с. Лозова (керівник 
— Дарія Ткач).

Українські пісні глядачам по-
дарували жіночий вокальний ан-
самбль “Байківчанка” (керівник 
— Павло Баган), дитячий вокаль-
ний ансабль “Сонечко” 
БК с. Байківці (керівник — Марія 
Вацик), солістка БК с. Байківці 
Яна Гетьман. Народний аматор-
ський хореографічний колектив 

“Глорія Бай” БК с. Байківці (ке-
рівник — Лілія Вельган) предста-
вив танцювальні композиції “Го-
пак”, “Вітання з Байківців” і 
“Полька”. У виконанні жіночого 
дуету із села Стегниківці лунала 
пісня “Над землею тумани”. У 
концертній програмі з пісенними 
номерами активну участь взяли 
жителі села Курники. Михайло 
Савіцький декламував вірш 
“Скорботна Україна”. Не залиши-
ли нікого байдужими пісні “Тече 
вода” і “Одна калина” у виконанні 
Катерини Думи і Світлани Ткачук 
із Дубівців.

— Ми гідні того, аби Україна 
була могутньою і сильною держа-
вою, — сказав Байковецький сіль-
ський голова об’єднаної терито-
ріальної громади Анатолій Кулик, 
звертаючись до учасників і гостей 
заходу. — Треба зберегти мир в 
Україні, почати по-новому буду-
вати стосунки між сходом і захо-
дом, для того, щоб українці були 
єдиною, дружною сім’єю.

Конституція —  
право на свободу

На сцені будинку культури с. Лозова — народний аматорський хор 
с. Шляхтинці (художній керівник Степан Матковський, концертмейстер Олег Турчин). 

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.

Швидко промайнули двад-
цять днів у Лозівському 
пришкільному відпочинко-
вому таборі з денним пере-
буванням “Дзвіночок”, які 
запам’ятаються діткам ве-
селими конкурсами, ціка-
вими розважальними про-
грамами і спільними екс-
курсійними поїздками. 
17 червня з нагоди закрит-
тя цьогорічного табору в 
кабінеті інформатики Лозів-
ської школи, прикрашено-
му барвистими повітряними 
кульками і різнокольорови-
ми бантиками, відбувалася 
урочиста лінійка. Учні і вчи-
телі одягнули вишиванки. У 
заході взяли участь заступ-
ник Байковецького сіль-
ського голови Віктор Пуль-
ка, начальник соціальної 
роботи центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді Байковецької сіль-
ської ради Надія Прийдун, 
соціальні працівники Бай-
ковецької сільської ради 
Оксана Могильська і Гали-
на Дума.

Учасниками табору стали 
34 дитини Байковецької 
об’єднаної територіальної гро-
мади, серед яких 11 — з багато-
дітних сімей, 3 дітей учасників 
АТО, 3 — з малозабезпечених сі-
мей, 2 — діти ліквідаторів наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС 
і 15 представників обдарованої 
молоді. Школярів поділили на 
два загони — “Веселка” на чолі з 
вихователями Тетяною Заполух і 
Максимом Черкасом та “Усміш-
ка” під керівництвом вихователів 
Наталі Прус і Людмили Ричиць-

кої.
Кожен день відпочинку був 

особливим і незабутнім, насиче-
ним яскравими враженнями і по-
зитивними емоціями. Культурно-
оздоровчий відпочинок для 
дітлахів організували заступник 
начальника табору, педагог-
організатор Людмила Климів, 
старший вихователь, учитель 
математики Олена Бучок, вихо-
вателі — вчитель початкових 
класів Людмила Ричицька, вчи-
тель іноземної мови Наталя 
Прус, учитель інформатики Мак-
сим Черкас, вихователь групи 

продовженого дня Тетяна Запо-
лух, учитель музичного мисте-
цтва Світлана Ягнійчук, медсе-
стра Ірина Пастернак, технічний 
працівник Оксана Крет, інженер 
із техніки безпеки Оксана Кова-
лик і кухар Оксана Ратушняк. 
Вони провели для школярів День 
здоров’я, екскурсійний день, 
День журналіста, День талантів, 
День народної казки, День на-
родних традицій та звичаїв, День 
миру, День ввічливості, День 
квітів, День державності, День 
дружби, День духовності. Най-
більше запам’яталася поїздка на 

Борщівщину, в село Кривче, яку 
оплатила Байковецька сільська 
рада.

Ведучі урочистостей з нагоди 
завершення цьогорічного табір-
ного сезону — учень Байковець-
кої школи Володимир Башняк і 
учениця Стегниківської ЗОШ І-ІІ 
ступенів Катерина Чорна проде-
монстрували відеоролик про та-
бірне життя, який підготувала 
старший вихователь Олена Бу-
чок. Вихованці табору у віршах 
висловили подяку своїм настав-
никам. З їхніх уст лунали пісні 
“Канікули”, “Червона рута” та 

“Україна — це ти”. Вчитель музи-
ки Світлана Ягнійчук запропону-
вала руханку “Palchino pio”, ви-
кликавши безмежну радість ді-
тей. 

Заступник Байковецького 
сільського голови з гуманітарних 
питань Віктор Пулька, звертаю-
чись до присутніх, зазначив, що 
цьогоріч пришкільний відпочин-
ковий табір “Дзвіночок” Байко-
вецької об’єднаної територіаль-
ної громади — експерименталь-
ний. Врахувавши всі плюси і мі-
нуси, наступного року плануєть-
ся вдосконалення системи літ-
нього оздоровлення школярів з 
метою залучення до відпочинку 
більшої кількості дітей. Віктор 
Пулька разом із начальником 
Лозівського пришкільного табо-
ру Марією Процик вручив шко-
лярам учнівські щоденники та 
грамоти у номінаціях “Міс та міс-
тер “Загадковість”, “Упевне-
ність”, “Грація”, “Вишуканість”, 
“Елегантність”, “Усмішка”, “Ді-
вчина, хлопець — “енерджай-
зер”.

Директор НВК “Лозівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Ганна Чапов-
ська, заступник директора Ло-
зівської школи з виховної робо-
ти Марія Процик висловили 
вдячність Байковецькому сіль-
ському голові об’єднаної тери-
торіальної громади Анатолію Ку-
лику, його заступнику з гумані-
тарних питань Віктору Пульці, 
директору центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Байковецької сільської ради 
Оксані Яріш, без яких програма 
табору не була б такою яскра-
вою та насиченою. Дітки гарно 
відпочили і з користю провели 
час. На цьому їхній відпочинок 
не закінчується, адже попереду 
ще багато днів літніх канікул.

Дозвілля ●

Такі чудові літні канікули

Вихованці Лозівського пришкільного відпочинково-оздоровчого  
табору біля Джуринського водоспаду в с. Нирків Заліщицького району з педагогами.

Ігор Савіцький, Денис Лех, 
Сашко Савіцький, Віталій Крись та Олег Тичинський 

на дитячому майданчику в селі Курники.
Фото Галини ЮРСИ.
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Валентина СЕМЕНЯК.

У 2010 році мені пощастило 
взяти участь в одному цікаво-
му концерті разом з відомим 
тернопільським актором, на-
родним артистом України Во-
лодимиром Дмитровичем Яч-
мінським. Спробуємо занури-
тись у той незвичний простір 
тогочасся. Отже, Індія. Поспі-
шаємо на… репетицію. Готує-
мо концерт. У репертуарі різд-
вяні колядки, народні та су-
часні українські пісні. Пред-
ставляємо культуру і пісенні 
традиції нашої країни. 

Серед нас тернополяни, 
львів’яни, кияни, дніпропетровці, 
луганці, харків’яни, одна жінка (лі-
кар за фахом) із Вінниці, згодом 
приєдналась невеличка група кана-
дійських українців. Бо коли над те-
риторією ашраму “Прашанті Ніла-
ям” (переклад із санскриту — тери-
торія найвищого спокою), де ми 
зупинились, линуло у нашому ви-
конанні могутнє і величне “Боже, 
великий, єдиний, нам Україну хра-
ни…”, то до нас немов маленькі по-
тічки до великої ріки “стікались” 
люди, у яких українське коріння. Во-
лодимир Ячмінський був нашою ві-
зитівкою. Коли він робив вступ: 
“Владико Неба і Землі!” (із “Запо-
рожця за Дунаєм”), то птахи, які об-
ліплювали верхівки пальм, полохли-
во здіймалися із насиджених місць і 
галасливо кружляли над оксамито-
вою поляною, де в нас щодня від-
бувались репетиції. 

Ячмінський уособлював собою 
енергетичний стовп: якою б не була 
ситуація (а під час тієї пам’ятної 
мандрівки траплялось всяке), за-
вжди залишався у доброму гуморі. 
Його непередбачені, але такі по-
трібні жарти, завжди були доречни-
ми і в тему, все одно, що духовна 
“анестезія”. Часу на спілкування чи 
інтерв’ю практично і реально не бу-
ло жодного разу, бо все кудись тре-
ба було бігти: репетиції, концерти, 
даршани, медитації, трохи екскур-
сій, цікаві зустрічі і лекції про будову 
Всесвіту і істинне призначення лю-
дини в ньому тощо – забирали весь 
вільний час. А якщо врахувати, що 
температура “за бортом”, себто на 

вулиці, була плюс 
тридцять п’ять і біль-
ше, то можете собі 
уявити…

Найбільше дістава-
лось жіночій половині, 
бо коли півдня пере-
буваєш в українсько-
му строї (особливо 
плахта!), то з тебе 
сходять “сьомі поти”. 
Втім, це дало для де-
кого чудові результа-
ти: люди схудли хто 
на п’ять, хто на шість, 
а хто й на десять кіло-
грамів. Отож, моя 
розмова з Володими-
ром Дмитровичем Яч-
мінським — це як дов-
го збиране, нанизане 
індійське намисто із 
коштовними камінця-
ми: одного дня випад-
ковий діалог, наступ-
ного — ще одна мит-

тєва зустріч. Іншого разу пощасти-
ло супроводжувати його до аюрве-
дичного лікаря-масажиста, оскільки 
він не знав дороги.  Поки місто ще 
зовсім не прокинулось, бо було ще 
дуже рано, ми прямували міською 
вуличкою вже відомого у всьому 
світі Путтапарті, куди сьогодні їде 
люд зі всієї планети. Вздовж вулич-
ки сидять індуски і нанизують на 
нитку великі квіткові гірлянди. Це 
їхній щоденний заробіток.

Тим часом Дмитрович, як його 
тут шанобливо і по-родинному всі 
називають, розповідає мені свою іс-
торію: 

— Я виступав за молодіжну збір-
ну України з футболу (від Львова). 
Якими лише видами спорту не за-
ймався, мене вистачало скрізь. 
Брав участь у художній самодіяль-
ності. Думав, що буду спортсме-
ном, але ж гени! Моя мама, Катери-
на Давидівна Євдокимова, в мину-
лому харківська співачка “Будинку 
співів”, бачила мене лише артис-
том. Вона була готова на все, аби 
втілити в життя свою мрію. Через її 
материнську жертовність ми мали з 
нею одну веселу пригоду. Якось у 
Львові гастролював театр імені Єр-
молової. Прибігла моя мама і ще з 
порогу каже:

— Ходімо, я домовилась з дирек-
тором, тебе приймуть, тільки щось 
прочитаєш йому. 

Прийшли ми. Нас зустрів солідно 
одягнений чоловік:

— Хотите быть артистом? Что 
будете читать?

Я прочитав монолог Арбеніна з 
“Маскараду”. Прочитав як умів. Він 
мене уважно слухав, а потім почав 
відмовляти:

— Напрасно вы хотите в Москву, 
там негде жить. У вас прекрасная 
студия Заньковецкой, пойдите ту-
да.

А мені вже було все одно куди, 
аби в артисти. Адже мама так хоті-
ла! І я ніколи того не забуду — мама 
дала тому чоловікові три карбован-
ці. Тоді це були великі гроші. Але 
найтрагічніше було не це. Згодом 
з’ясувалось, що той чоловік був зо-
всім не директор, а… завгосп теа-
тру.

Після почутого ми сміємось так, 
що на нас оглядаються перехожі. А 
Володимир Дмитрович продовжує:

— Якось наш вчитель історії на 
прізвище Бар запізнився на урок. А 
я із своїм другом Сашком Тюріно-
вим (він грав за львівські “Карпати”) 
почали дуетом співати “Стрілася у 
полі”. Та так дзвінко-дзвінко! Коли 
це забігає наш вчитель: 

— Хто співав? 
Мовчимо. 
— Встаньте, хто співав!
— Я — кажу, — співав.
— Після уроків до мене. 
Чесно зізнаюсь: ніколи нічого не 

боявся. Підійшов я після уроків до 
нього, а в ногах дрижаки. 

І раптом чую таке: 
— Хочете в театрі працювати?
— Мама вже водила мене до те-

атру, — кажу йому.
— До якого? До москальського? 

То хочете, чи ні?
Так з допомогою цього вчителя я 

став приватно брати уроки співу у 
Львові в колишнього артиста імпе-
раторського театру Митрофана Ге-
оргійовича Широкова. Згодом були 
екзамени. Біля дверей стоять ніко-
му ще не відомі Богдан Ступка, На-
таля Лотоцька, перешіптуються. Хо-
чу додати, що мій малий зріст за-
вжди мене пригнічував. Я одягнув 
довгий плащ, вишиту сорочку, пи-
таю в них: 

— Ячмінського ще не виклика-
ли?

Я вже тут, біля дверей екзамена-
торської, грав роль такого собі про-
стака. Згодом викликали і мене. 
Прочитав байку Олійника “Порося”. 
Далі взявся за монолог сліпого Іва-
ся з п’єси Сірчана “Родина Щітка-
рів”. Але виконував роль із заплю-
щеними очима. Від того змінився 
голос, в ньому ніби метал з’явився. 
Члени комісії переглянулись між со-
бою:

— Що у вас з голосом? Прочи-
тайте, будь ласка, з відкритими 
очима. Розплющую очі, підбігаю до 
вікна (а вікна там були височезні), 
шарпаю, намагаюсь відкрити (це я 
так в роль увійшов):

— Відчиніть вікно, я чую Марсе-
льєзу!

Органіка всім сподобалась, а от 
голос знову — ні.

— Може, ви співаєте? – запитали 
мене.

Ася Володимирівна (була тоді 

така сильна піаністка) запитала ме-
не, що я хочу заспівати.

— Хотел бы в единое слово — 
романс Чайковського, — сказав я з 
відчуттям професіонала. — Тональ-
ність соль-мінор.

І як заспівав! Голос дзвінкий, ви-
сокий, з почуттям тягну, тягну… Ася 
Володимирівна — пасажі, пасажі… 
В комісії всі аж застигли від здиву-
вання. Був там і диригент:

— Як, ви йдете в драмтеатр? Вам 
треба йти в камерний хор! Так я і 
вступив у театральну студію. Взяв 
свій макінтош, виходжу. 

Богдан Ступка глянув на мене: 
— Я ще таких не видів.
— Володимире Дмитровичу, — 

питаю, — як змусити себе заплака-
ти на замовлення?

Артист загадково усміхається:
— Засобів є багато: можна тех-

нічно плакати, можна з допомогою 
асоціацій, можна професійно і силь-
но перейнятись цим відчуттям, зре-
штою – повірити. Ця віра викликає 
плач, емоції. Якщо плач не вихо-
дить, це вже актору дзвінок, попе-
редження. Якось ми були на гастро-
лях у Новосибірську. Заходить до 
мене в гримерну Ярослав Геляс і 
каже: “Зберися, добре грай, буде 
онука Кропивницького”. А ми грали 
якраз “Дай серцю волю, заведе в 
неволю”. Коли це стукає хтось у 
двері. Заходить сама онука Кропив-
ницького — Наталя Сонячева: “Я 
хочу подивитись на вас живого, цю 
роль завжди грав дід, а я ніколи не 
бачила діда. Дивитимусь уважно, і 
ви ж не підведіть, буде багато зна-
йомих”. Я дуже перейнявся цим по-
чуттям, адже я представляв усю 
Україну! І ось я на сцені. Я вже не я, 
а Іван Непокритий. Проводи в сол-
дати, я йду на 25 років служити за-
мість Семена. Я так перейнявся в ту 
мить, що ледве стримував свої 
емоції. Це було щось неймовірне, 
оркестранти не могли грати. Онука 
Наталя ридала! Я відчув, що спізнав 
вершину мистецтва. Але на другий 
день, чим більше я хотів повтори-
тись, тим більше мені не вдавалось. 
Чому? Сьогодні я вже знаю чому. Я 
налаштовував себе на відчуття, які 
були первинними, та й онуки вже не 
було в залі. А ті первинні відчуття 
були неймовірними. Така висота 

може бути лише один раз у житті. 
Одного разу ми смакували “ма-

сала ті” (правдивий індійський чай з 
молоком та перчинкою). Це все од-
но, що для українців борщ або ва-
реники.

Дмитрович при цьому жартує:
— Мабуть ті, що п’ють такий чай, 

завжди кажуть тільки  правду і нічо-
го окрім правди. Одного разу їду до 
театру, а скрізь же у нас там знаки 
висять, не проїхати, а тут ще й зу-
пиняє мене автоінспектор навпроти 
банку. “Ви куди?” – запитує.

— В театр, на роботу, — відпові-
даю йому.

— Ви що, там працюєте?
— Так.
— І ким же?
— Я артист.
— Ми всі артисти, — таки не по-

вірив інспектор. – А чим доведете? 
Посвідчення хоч маєте?

— Поїхали в театр, якщо не віри-
те.

— А ви докажіть, що ви артист.
На майданчику було повно лю-

дей, я став і як заспівав на повний 
голос “Гомін, гомін по діброві”. Ав-
тоінспектор аж отетерів, як почув, 
видно не чекав такого повороту: — 
Та тихіше, тихіше, люди кругом, — 
перелякано шепоче до мене. – Я 
вам вже вірю…

Молоді люди, які були в нашій 
групі, були здивованими, коли по-
чули, що Володимир Дмитрович 
Ячмінський знімався у художніх 
фільмах “Чортова дюжина”, “Про-
щайте, фараони”, “Ответная мера”, 
“За щучим велінням”, “Дай серцю 
волю…”, “Мартин Боруля”, “Верш-
ники”, “Камінний господар” (з Бог-
даном Ступкою). Коли ми були в 
Індії, актор нікому не обмовився, що 
в Україні (на той момент) його об-
рали “Людиною року”.

Якось пощастило побувати на 
прем’єрному показі вистави “Як по-
вернути чоловіка”. Коли на сцену 
вибіг (бо таки вибіг!) народний ар-
тист України Ячмінський, в залі всі 
почали аплодувати. І я зрозуміла 
просту істину: віддаючи всього себе 
через своїх сценічних героїв гляда-
чеві, отримуєш щирий і світлий 
енергетичний потік любові, яка 
ллється із серця. Ячмінський з тих, 
хто інакше й не вміє.

“Встаньте, хто співав!”
До 80-річчя народного артиста України  

Володимира Ячмінського

Народний артист України  
Володимир Ячмінський.

Народний артист України Володимир Ячмінський (в центрі)  
з колективом з України під час поїздки в Індію, 2010 рік.

Дорога редакціє газети  
“Подільське слово”! Пишу до Вас 
із таким проханням. Цього року 
минає 25 років, як ми закінчили 
Баворівську середню школу в 
1991 році. Після випускного розі-
йшлися — хто куди. За цей час у 
нас не було зустрічі випускників. 
Багато наших однокласників за 
кордоном. Уже померли деякі на-
ші любі вчителі. Але все одно 
хочеться через вашу газету по-
здоровити вчителів, які ще пра-
цюють або на заслуженому від-
починку, подякувати їм за науку, 
за теплоту сердець, за терпіння, 
за все хороше, чого вони нас на-
вчили. Ми вже всі батьки і розу-
міємо тепер, скільки їм потрібно 
було сил і нервів, терпіння. Ми, 
звичайно, були і неслухняними, 
просимо у вас за це пробачення. 

Кланяємося низько до ніг і дякує-
мо за все.

Наш директор школи — Мико-
ла Степанович Костик, завуч — 
Ніна Григорівна Коваленко, клас-
ний керівник — Євгенія Іванівна 
Муляр, наші любі вчителі — Люба 
Василівна Федишин, Ольга Іва-
нівна Вовк, Ольга Дмитрівна Кос-
тик, Ірина Володимирівна Рома-
нюк, Марія Василівна Грицак,  
Марія Василівна Сушко, Іван Пи-
липович Вергелес, Марія Зенові-
ївна Франків, Ярослава Іванівна 
Микула, Петро Петрович Уніят, 
Адам Михайлович Галицький,  
Ніна Григорівна Гуля.

Наша повага до пам’яті вчите-

лів, які не дожили до сьогодніш-
нього дня: Михайла Миколайовича 
Вовка, Ярослава Петровича Ра-
фальського, Василя Олексійовича 
Гордія. 

Ми — однокласники: Ганна 
Скочеляс з с. Застав’я, Оксана 
Савич з с. Дичків, Світлана Гребе-
нюк з с. Прошова, Ірина Дацик з 
с. Козівка, Ганна Комар з с. Вели-
кі Гаї, Тарас Олійник з с. Товсто-
луг, Люба Богун з с. Застінка, 
Оксана Кухар з с. Красівка, Ва-
силь Луцишин з с. Смолянка, Бог-
данна Гайдук з с. Товстолуг, Ми-
кола Дроздовський з с. Грвбо-
вець, Іванна Ковальська з с. За-
стінка, Ірина Онисько з с. Баворів, 

Надія Антонюк з с. Смолянка, Лю-
ба Чабак з с. Застав’я, Йосип Ми-
рищак з с. Застав’я, Оксана Же-
лішкевич з с. Великі Гаї, Ігор 
Панькевич з с. Застінка, Люба 
Піць з с. Товстолуг, Ірина Польна 
з с. Дичків, Тетяна Мричко з 
с. Смолянка, Оксана Мричко з 
с. Баворів, Дмитро Дерлиця з 
с. Застав’я, Людмила Базилюк з 
с. Теофілівка, Ігор Масний з 
с. Великі Гаї, Ольга Чорна з с. Ве-
ликі Гаї, Олег Боднарський з с. 
Великі Гаї, Марія Литвин з с. Тов-
столуг, Любомир Вальків з с. Ко-
зівка, Наталія Мудра з с. Великі 
Гаї, Степан Осадчук з с. Товсто-
луг, Зоряна Федьків з с. Застінка, 

Андрій Пелишок з с. Застав’я,  
Надія Семенюк з с. Смолянка, 
Іванна Дорош з с. Смолянка, 
Оксана Савка з с. Прошова, Ва-
лентина Труш з с. Товстолуг, Ва-
силь Башняк з с. Козівка, Михай-
ло Жила з с. Баворів, Андрій Со-
пільник з с. Скоморохи. 

Дорога редакціє! Надрукуйте, 
будь-ласка, цього листа. Нехай і 
педагогам, і випускникам буде 
приємно, що їх пам’ятають і лю-
блять. Я живу і працюю в с. Козів-
ка продавцем в магазині “ТЕКО”. 
Постійно читаю Вашу газету. Була 
депутатом Тернопільської район-
ної ради в 1998-2002 рр.

 
З повагою — Ірина Мазурчак-

Дацик, с. Козівка 
Тернопільського району. 

Читач — газета ●

Привіт, однокласники!
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ПРОДАМ
* автомобіль Славута 2007 

р.в. Тел. (050) 33-95-802.
* плуг 4-корпусний, по за-

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

* 2-кімнатну квартиру загаль-
ною площею 42 кв. м.,  
район Старого парку, м. Терно-
піль (власник). Тел. (067) 354-
35-12.

* дійну козу, козенята. Тел.  
(098) 592-81-07, с. Ангелівка. 

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

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

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к. с.), трактори 
(від 12 к. с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-

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

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

РОБОТА
* прийме на роботу мерчен-

дайзера фірма “Опт Рітейл” в м. 
Тернополі. Офіціне працевлашту-
вання, висока оплата праці. Тел. 
(067) 524-84-57.

* на роботу СТО потрібні: 
автоелектрик, автослюсар. 
Зарплата відповідає кваліфіка-
ції. Тел.: 51-00-97, 067-700-
55-02.

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

ПОСЛУГИ
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 

вул. 15 квітня, 44) ремонтує дви-
гуни, коробки передач, ходову 
частину, гальмівну систему, сис-
тему охолодження, паливної і ви-

хлопної систем легкових і бусів.  
Тел.: 067-700-55-02, 51-00-97.

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

* надаю консультації щодо 
вирішення правових питань в ін-
ших країнах. Тел.: (067) 254-95-
06, (095) 037-80-89.

* лікування на бджолиних ву-
ликах, бджолоужалення, інгаля-
ція, пилок, воскова міль.  
с. Чернелів-Руський Тернопіль-
ського району. Тел.: (067) 945-
51-86, (068) 539-25-33, (097) 
207-65-23 (Орест Михайлович 
Лук’янець).

* ремонт промопор до тракто-
рів Т-150, виготовлення борон до 

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

* пропоную послуги малогаба-
ритною буровою установкою: бу-
ріння нових свердловин, прошив-
ка і поглиблення діючих, рестав-
рація 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 ●

День за днем ●

Оксана ВОЛОШИН,  
педагог-організатор 

Соборненської ЗОШ І-ІІ ст. 
ім. Володимира Гарматія.

Добігали кінця останні дні 
травня… Скоро класи ста-
нуть порожніми, не буде на 
шкільному подвір’ї галасли-
вих школярів. У стінах шко-
ли травень — пора жнив. 
Підводить підсумки роботи  
Соборненська ЗОШ І-ІІ ст. 
ім. Володимира Гарматія. 

Насиченим був цей рік, осо-
бливо травень. Цього місяця 
провели акцію “Маки пам’яті” до 
Дня пам’яті та примирення, взя-
ли участь у панахиді за загибли-
ми односельцями. Гостинно зу-
стрічала школа матерів у День 
Матері, діти вітали матерів пісня-
ми, танцями, дивували грою на 
музичних інструментах. Особливі 
вітання линули матері Героя 
України Володимира Гарматія, 
чиє ім’я носить наша школа, — 
пані Оксані Володимирівні  
Гарматій.

Милувало око розмаїття дитя-
чих та вчительських вишиванок 
на День вишиванки, цікаво прой-
шов День Європи, учні молод-
ших класів провели флешмоб 
“Віночок європейських держав”. 
У травні попрощалися з Буква-
рем на святі Християнського 
Букваря. 19 травня цього року 
на базі Тернопільського облас-
ного центру еколого-
натуралістичної творчості учнів-
ської молоді відбувся фестиваль 
юних майстрів народних реме-
сел “Самобутня Україна”. У за-
ході взяли участь понад 
100 учнів загальноосвітніх і по-
зашкільних навчальних закладів 
області та їхні керівники. З Со-
борненської школи у фестивалі 
взяли участь учень 7 класу За-
хар Фок та учениця 6 класу Юлія 
Яковишин з учителем трудового 

навчання Андрієм Степановичем 
Гочем.

Команда школи “Соняшник” 
взяла участь у щорічному огляді 
конкурсі агітбригад за здоровий 
спосіб життя. Учасниками стали 
активні учні школи — Ірина Ти-
ник, Аліна Тиник, Вікторія Войцо-
вич, Софія Конет, Анастасія Си-
сак, Юлія Романюк.

Щиро вдячні учням та батькам 
за участь у благодійних ярмар-
ках. За зібрані кошти ми спромо-
глися замовити стенди “Небесна 
сотня” та “Герої АТО”, відкриємо 
кімнату — “Галерею слави”.

Щедрим був кінець навчально-

го року для нашої школи на гра-
моти та подяки відділу освіти 
райдержадміністрації — за участь 
у районному конкурсі “Замість 
ялинки — зимовий букет”, за ІІІ 
місце екологічний колектив “Еко-
ном”, за ІІІ місце у районному 
конкурсі “Земля — наш спільний 
дім”, учнівській раді школи за на-
лежне проведення районного се-
мінару з обміну досвідом 
національно-патріотичного вихо-
вання, Олександру Шевчуку за 
участь у районному конкурсі чит-
ців “Тарасовими шляхами”, ряд 
грамот вихованцям гуртка 
“Декоративно-ужиткового мисте-

цтва” за участь в районній 
виставці-конкурсі “Знай і люби 
свій край!” — Олександра Коньчи-
ка, Захара Фока, Василя Коляду. 
За вагомі спортивні досягнення в 
залік ХХ Спортивних ігор школя-
рів Тернопільського району — 
Олександра Сисака, Володимира 
Буряка, Віктора Войцовича.

Дякуємо учням, батькам, пе-
дагогам, спонсорам та друзям 
школи за співпрацю та розумін-
ня. Лише спільними зусиллями 
ми зможемо розбудовувати 
Україну. Творчих злетів усім,  
натхнення та гарного літнього 
відпочинку!

Школа — рідний дім
Учнівський та педагогічний колективи Соборненської ЗОШ І-ІІ ст.  

ім. Володимира Гарматія з директором школи Ларисою Вікторівною Єжижансько. 

Ми — україночки.

Наше місто ●

Валентина КУЗЬ.

Яка картинка виникає у вас в 
голові, коли ви згадуєте наше 
місто? Звичайно – Тернопіль-
ським став, або, як кажуть 
місцеві, – озеро. На те є при-
чини: ця водойма – один з 
основних туристичних атрак-
ціонів, місце проведення ба-
гатьох подій місцевого, націо-
нального та світового значен-
ня! Варто лише згадати Між-
народні водні змагання чи Ку-
бок міського голови Тернопо-
ля. Усе це лише підігріває ін-
терес до розвитку водної 
структури в місті. Одна з її 
ланок – спорт. 

Цьогоріч увага до водного спор-
ту на Тернопільському ставі при-
кута надзвичайно: один із вихо-
ванців водно-спортивної бази 
Олександр Тугарєв взимку вибо-
ров ліцензію на участь в Олімпій-
ських іграх 2016, що проходити-
муть у столиці Бразилії Ріо-де-
Жанейро. Він поділився з нами 
своїм баченням розвитку вітриль-
ного спорту у нашому місті: 

— Пік популярності цього виду 
спорту в Україні загалом припадає 
на 2008 рік. Саме тоді більшість 
світових перемог у галузі здобува-
ли наші земляки. Зараз же прихід 
нових облич у спорт різко знизив-
ся. Це пояснюється дороговизною 
віндсерфінгу як такого. В серед-
ньому, ціна комплекту споряджен-
ня коливається від 3 і вище тисяч 
євро. Тому й середній вік віндсер-
фера в Україні — 35 років: ми одні 
з найстарших у світі. Така ж про-
блема  в більшості країн СНД. На-
ша, Тернопільська водно-
спортивна база, є однією з пере-
дових в Україні, адже тут найбіль-
ша концентрація саме молодих 
учнів. Багато чим я та мої спортив-
ні друзі завдячуємо керівникам 
бази — Олексію Юрійовичу Ніже-
городову та Олександру Сергійо-
вичу Тугарєву. Власне зараз, на 
мою думку, нову хвилю спортсме-
нів можуть зацікавити нові техно-
логії у вітрильному спорті: дошка 
вже не просто пливе по воді, може 
й  літати у повітрі!

Тож, як бачимо, нашим озером 
можна не лише милуватись у ве-
чірньому пейзажі, а й створити з 
нього туристичну інфраструктуру й 
спортивний осередок для містян!

Під 
вітрилами

Майстер спорту міжнародного 
класу, представник  

України на Олімпійських  
іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро 

Олександр Тугарєв.
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Валентина ШТАНГЕЙ.

Несподіваний і, головне, вкрай 
необхідний подарунок напере-
додні свята Трійці отримала ба-
гатодітна сім’я великої родини 
священика Івана Гавліча та його 
дружини Ольги, а саме — добро-
тну нову пральну машинку. У селі 
Соборному (тоді ще Жовтнево-

му) у Тернопільському районі це 
був перший і поки що дитячий 
будинок сімейного типу. Тут зна-
йшли притулок п’ятеро дітей, які 
швидко зріднилися з рідними ді-
тьми родини Гавлічів. Добру 
справу для цієї родини вирішили 
зробити декілька сімей, які меш-
кають у Тернопільському районі 
та Тернополі. До них приєдна-

лась також Сарміте Баумане, яка 
живе в Латвії і дуже вболіває за 
Україну. До слова, сім’я Гавліч 
надзвичайно дружна і працьови-
та. А що це саме так, можна по-
бачити на цих світлинах: акурат-
но доглянуте подвір’я, на якому 
власноруч створене і викладене 
камінчиками невеличке озерце, 
розкішні трояндові кущі.

Поспішаймо творити добро

У дитячому будинку сімейного типу в с. Соборне Тернопільського району:  
отець Іван Гавліч, його дружина Ольга (зліва) з дітьми  

та директором Чернелево-Руської ЗОШ І ст.-дитячого садка Світланою Гоч.

Галина ЮРСА — ТРР 
“Джерело”.

Ця історія зі щасливим закін-
ченням сталася в одному із 
сіл Тернопілля. Вигадано у 
ній лише імена головних ге-
роїв. Усе інше — правда.

Оксана бачила своє майбутнє 
лише за кордоном і в шлюбі ви-
ключно з іноземцем. Для цього, як 
говорила подругам, готова навіть 
віру християнську поміняти, лише 
б купатися у розкошах. І як при-
клад наводила історію великої 
українки Роксолани Хуррем (Насті 
Лісовської). Вона, хоч з священи-
чої родини, проте заради коханого 
стала мусульманкою. Оксана, ви-
дно забула, що проста сільська ді-
вчина Настя ніколи наперед не хо-
тіла такої долі, а якби їй хтось про 
це нагадав, то, напевно, кинулася 
б із високої кручі, як це, до речі, 
зробила не одна українська бран-
ка, щоб не дати опоганити своє 
тіло і душу чужинцеві. 

Тож Оксана у досить молодому 
віці подалася за кордон на заробіт-
ки. І не тому, що відчувала у чо-
мусь недостаток. Їсти, слава Богу, 
не хотіла. Батьки пильнували, як 
великодню пасочку, хоч самим 
життя давалось непросто. Одягли, 
дали освіту. Коли стала на порі, то 
з нетерпінням чекали на гарного 
зятя, якого планували взяти в при-
йми, щоб продовжив їх  фермер-
ську справу. Але Оксана таки пої-
хала на заробітки. Спочатку пра-
цювала у поляка в господарстві, 
збирала трускавки, малину, потім 
— овочі, фрукти. Помаленьку до 
всього приглядалася, прислухала-
ся, вивчала. Через деякий час із 
розмов старших довідалась, що 
польські заробітки — це мізерія в 
порівнянні із європейськими та 
американськими. Господар, дові-
давшись, що жінки хочуть “пере-
метнутись” від нього десь в Німеч-
чину чи Італію, люб’язно запропо-
нував свою допомогу. Але в наго-
роду за це просив попрацювати у 
нього ще півроку практично задур-
но. За це він обіцяв оформити візи 
та, по можливості, замовити слово 

знайомим, щоб допомо-
гли підшукати гарно 
оплачувану роботу. Жін-
ки старалися з усіх сил. 
За шість місяців заробіт-
чанки привели велике 
господарство поляка до 
ладу:  обкопали всі дере-
ва та кущі (а їх було кіль-
ка сотень), зробили бла-
гоустрій на обійсті та в 
господарських примі-
щеннях. Не було дня, 
щоб вони, крім основної 
роботи, щось не прали, 
не шили, не прасували. 
Навіть ремонтували при-
міщення. Словом, госпо-
дар витиснув з них все, 
що зміг. Але обіцянку 
свою виконав — допоміг 
жінкам влаштуватися у 
Німеччині, де за подібну 
роботу платили набагато 
більше.

Важко було Оксані та її подрузі 
на новому місці. Мову вони трохи 
знали, але господиня дісталася з 
характером. Як згадують жінки, во-
на не вимагала робити так, як тре-
ба, а так, як хотіла лише вона сама. 
Постійно сварилася, усім була не-
задоволена. Але минув час, і заро-
бітчанки навчились все робити 
“по-німецьки”. Розуміли господи-
ню навіть з погляду. 

У фрау Рози (так звали госпо-
диню) був нежонатий син Моріс. 
Господаркою він майже не ціка-
вився, але маму любив дуже, бо 
була, як зауважили дівчата, ще-
дрою на гроші та подарунки для 
свого чада. Хлопець не раз кидав 
погляди захоплення на українських 
дівчат, але побачивши, що вони не 
відповідають йому взаємністю, дав 
українським Ізаурам спокій. 

Життя ішло. Наші героїні непо-
гано заробляли. Бували вдома, але 
ненадовго. Звикнувши до чужини, 
вже не сприймали того безладу, 
який на початку тисячоліття пану-
вав в Україні. Тому, віддавши у на-
дійні руки зароблені немалі гроші, 
знову їхали до Німеччини. 

Після чергового повернення з 
батьківщини Оксану покликала до 
себе фрау Роза. Коли вона почала 

слати на адресу дівчини комплі-
менти та хвалити за працелюбність 
та акуратність у всьому, Оксана 
чомусь подумала, що господиня 
хоче з нею та подругою розпроща-
тися. Але вона помилилась. Після 
довгого вступу Роза розповіла про 
свою бесіду з Морісом. ЇЇ син, ска-
зала господиня, має щодо дівчини 
дуже серйозні наміри. Тож хай 
Оксана все добре обдумає та по-
відомить фрау про своє рішення. 

Не на такому побутовому рівні 
мріяла колись дівчина про свої 
стосунки з майбутнім чоловіком. 
Усе бачилось їй у романтичних то-
нах. Закохані погляди, зустрічі, кві-
ти, подарунки. “Але ти хотіла іно-
земця, от тобі доля і посилає йо-
го”, — говорив якийсь внутрішній 
голос. Потім, подумавши, дівчина 
згадала, який же ж він багатий той 
Моріс. “І ти будеш багатою”, — 
знову підтвердив голос. “Але той 
товстий червонощокий німець мені 
навіть не подобається”, — відпові-
дала голосу Оксана. “Ти забагато 
хочеш, дівчино. Щоб був багатим 
та ще й коханим. У житті часто до-
водиться обирати щось одне, а не 
все одразу. І не такий вже він тов-
стий. А ще подивись у свій пас-
порт. Ти вже не юна. Твої одно-
класниці бавлять не по одній дити-

ні, а ти хочеш засидіти-
ся у дівках?”. Так, це 
знову щось внутрішнє 
закликало дівчину до 
змін у своєму житті. 
“Але це так соромно. 
Господиня пропонує 
мені свого сина у же-
нихи. А я повинна їй 
відповісти: так чи ні? 
Добре, що хоч час на 
роздуми дала”, — сну-
вала павутина у голові 
дівчини. Думки пере-
рвав Моріс. Він, посту-
кавши, увійшов до кім-
нати та запросив Окса-
ну на свято, яке мало 
цього вечора відбутися 
в містечку. Оксана, на 
диво собі, погодилась. 

Німці, як зрозуміла 
дівчина, люблять і вмі-
ють веселитися. Увесь 
вечір і до темної ночі на 

вулиці, де проходили гуляння, гра-
ла бадьора музика. Люди танцюва-
ли. Чоловіки пили пиво, їли смаже-
ну ковбасу. Та і жінки не відставали 
від них. Моріс був особливо га-
лантним. Купував Оксані всякі милі 
дрібнички… Словом, з цього вечо-
ра почався у молодих любовний 
роман, який дуже скоро закінчився 
весіллям. 

Так Оксана із заробітчанки пе-
ретворилась на господиню та дру-
жину німецького багатія. Подруж-
ка з часом покинула її, бо не хоті-
ла гнути спину на новоспечену 
господиню, яка ще півроку була 
такою самою, як вона. Оксана 
трохи засумувала, але ненадовго. 
Життя пішло звичним плином. 
Скоро і хлопчик у подружжя наро-
дився. Додалось клопотів. Минув 
час. Хоч відчула жінка, що Моріс 
помітно охолов до неї, але велика 
любов до сина, який вдався у неї 
та українську родину, спонукала 
Оксану не звертати уваги на не-
суттєве.

Горе постукало у двері цієї ро-
дини непомітно. Син, у якого Окса-
на вкладала все своє тепло, любов 
та безмежну ласку, якось засту-
дився. Потім стан його погіршився. 
З кожним днем дитина гасла на 

очах, хоч була під пильним нагля-
дом лікарів. А одного дня його не 
стало. Поховавши дитину, Оксана 
впала у глибоку депресію, хоча ні-
коли не знала, що це таке. З цього 
непростого стану жінку могли ви-
вести свекруха та чоловік. Але 
фрау Роза невістку у прямому ро-
зумінні зненавиділа та приписува-
ла смерть внука як недогляд з боку 
матері. Моріс став мовчазним. На 
його столі було завжди багато пи-
ва. Він, здавалось, спілкувався ли-
ше з ним. Оксана була на грані між 
життям та потойбіччям. 

Жінка знайшла свою давню по-
другу та розповіла їй про своє тра-
гічне становище. А та порадила, 
що Оксані найкраще буде, якщо 
вона на деякий час поїде в Україну 
до батьків, які її дуже люблять та 
будуть раді зустрічі з дочкою. Окса-
на послухала подругу. Купила кви-
ток  на літак до Києва і дуже скоро 
плакала у рідній хаті разом з ма-
мою та батьком, сумуючи за втра-
ченим синочком та й життям вза-
галі.  Рідне повітря, родина трохи 
зняли зажуру. З набагато легшим 
тягарем Оксана повернулась до 
Німеччини. Свекруха та чоловік зу-
стріли її прохолодно. Увесь по-
дальший час почувала себе за-
йвою у цьому чужому будинку з 
чужими їй людьми. Одного дня не 
витримала та спитала чоловіка, чи 
потрібна йому, чи можливе їх даль-
ше життя, на що Моріс відповів 
байдуже: “Мені це не цікаво”. І зно-
ву взяв кухоль з пивом. Після цієї 
розмови Оксана остаточно вирі-
шила розійтись з німцем та повер-
нутися в Україну…

Пройшов час. Оксану до життя 
повернули в рідному селі батьки та 
добрі друзі. Через деякий час по-
кохав її гарний хлопець, набагато 
молодший від Оксани. Живуть собі 
вкупі, любляться. Деколи і сварять-
ся, але по-українськи. Якось каже 
своїй мамі: “Так мені добре з моїм 
чоловіком. Став нині рано, покосив 
траву, приніс мені суниць з лісу. 
Жартує, тішить серце. Мамо, де 
мій розум раніше був? Хай наші ді-
вчата люблять своїх хлопців. Укра-
їнські чоловіки — найкращі в світі. 
Це вже я знаю певно”. 

Невигадана історія ●

Дівчата, кохайте українців!

Життя — це шанс. 
Скористайся ним.

Життя — це краса. 
Милуйся нею.

Життя — це мрія. Здійснюй її.
Життя — це виклик. 

Прийми його.
Життя — це обов’язок. 

Виконай його.
Життя — це гра. 

Стань гравцем.
Життя — це цінність. 

Цінуй його!
Життя — це скарб. 

Бережи його.

Життя — це любов. 
Насолоджуйся нею.

Життя — це таїна. Пізнай її.
Життя — це юдоль бід. 

Перебори усе.
Життя — це пісня. Доспівай її.
Життя — це боротьба. 

Почни її.
Життя — безодня невідомого.

 Не бійся, вступи в неї.
Життя — удача. 

Шукай цю мить!
Життя таке чудове — не загуби

 його.
Це твоє життя. Борони його.

Заповіт Матері Терези

*Перед тим, як мити 
м’ясорубку, пропустіть через 
неї сиру почищену картоплю.

*Не можна мити ножі в гаря-
чій воді — вони від цього ту-
пляться.

*Щоб новий посуд з емалі 
служив довго, прокип’ятіть у 
ньому воду з сіллю — 5 ч. ложок 
на 1 л води.

*Підгорілу каструлю з емалі у 
жодному разі не можна терти 
металевою губкою. Краще 
прокип’ятити в ній воду із со-
дою (2-3 ст. ложки на 1 л во-
ди).

*Посуд із нержавіючої сталі 
варто чистити рідиною з 1 ст. 
ложки оцту і 1 ч. ложки солі.

*Ножі, виделки, ложки із не-
ржавіючої сталі стануть як нові, 
якщо потримати їх у воді, в якій 
варилася картопля.

*Посуд від молочних продук-
тів, тіста, яєць потрібно мити у 
холодній воді. В гарячій воді бі-
лок (з продуктів) згортається і 
міцно пристає до посуду.

*Дощечки, на яких нарізали 
м’ясо, цибулю, чистили рибу, 
потрібно мити лише холодною 
водою. Вона краще забирає 

запахи.
*Допоможе позбавитися від 

запаху гірчичний порошок чи 
оцет.

*Руки після нарізування фрук-
тів або овочів добре протерти 
часточкою лимона.

*Щоб прочистити замазку 
швів у ванних і душах, наповніть 
пляшку з розбризкувачем горіл-
кою, набризкайте на замазку, 
почекайте 5 хв і змийте водою. 
Алкоголь убиває грибки, цвіль 
та інші мікроорганізми.

*Щоб почистити лінзи окуля-
рів, протріть їх ганчірочкою, 
злегка зволоженою горілкою. 
Алкоголь зробить чистим скло і 
вб’є бактерії.

*Щоб продовжити «життя» 
лез для бритви, занурте їх у 
склянку з горілкою після голін-
ня. Горілка дезінфікує леза і не 
дає їм заіржавіти.

*Використовуючи шматок ват-
ки, нанесіть горілку на обличчя 
як в’яжучий засіб. Вона прочис-
тить шкіру і звозить пори.

*Додайте чарку горілки в 
пляшку шампуню. Алкоголь ви-
даляє токсини з волосся і сти-
мулює їх ріст.

Ради-поради ●
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Добрі справи ●

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №26 

від 24 червня 2016 року.

— Милий, купи мені машину.
— Нащо?
— Навчусь їздити, світ побачимо.
— Той чи цей?

У мене гаманець, як цибуля, — коли 
не відкрию, завжди плакати хочеться.

— Коханий, нам треба прогнати цього 
пса.

— Навіщо?
— Він виє, коли я співаю.
— Ну, ти ж перша починаєш.

— Любий, я хочу жити з тобою довго і 
щасливо!

— Люба, якщо ти будеш жити щасли-
во, я довго не протягну ...

Пpиходить Марічка в перший клас.
— Ти рахувати вмієш? — запитує вчи-

телька.
— Один, два, тpи, чотиpи, п’ять, шість, 

сім...
— А далі знаєш?
— ...вісім, дев’ять, десять, валет, да-

ма, коpоль, туз.

— Чим відрізняється фальшива любов 
від справжньої?

Фальшива:
— Мені подобаються сніжинки на тво-

єму волоссі!
Справжня:
— Дурню, де твоя шапка?

— Мамо, я вчора грав у покер і тепер 
з’їжджаю з вашої квартири.

— Хороша новина, вітаю!
— Дякую. Ви теж з’їжджаєте.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Кожна людина родом із дитинства. Від 
того, як ми виховаємо наших дітей, за-
лежить наше майбутнє. 

19 червня цього року в селі Смиківці Тер-
нопільського району на вулиці Петра Сагай-
дачного відкрили новенький дитячий майдан-

чик, який освятив місцевий парох отець Євген 
Флиста. На його встановлення з сільського 
бюджету було виділено 50 тисяч гривень.

— У квітні до мене звернулися батьки з 
проханням відкрити на вулиці Сагайдачного 
дитячий майданчик, — каже Смиковецький 
сільський голова Володимир Сидяга, — 
адже в цьому районі зростають понад два 
десятки дітей. Спільними зусиллями вста-
новили гойдалку, карусель, балансир, пі-

сочницю, гірку, лавку. Відтепер малюки 
зможуть тут гратися. Щиро вдячний меце-
нату Тарасу Гаврилюку з Дичкова, який до-
поміг завезти пісок для майданчика, бать-
кам, які активно долучилися до роботи, — 
зокрема, Олегу Чубку і Василю Мацелюху. 
Найближчим часом зробимо освітлення ди-
тячого майданчика, встановимо огорожу. 
Плануємо облаштувати місця для відпочин-
ку дітей і на інших вулицях села. 

Дитячий майданчик  
відкрили у Смиківцях

Отець Євген Флиста, дяк-регент Іван Євчук, Смиковецький сільський голова Володимир Сидяга,  
діти та батьки на дитячому майданчику у Смиківцях Тернопільського району.
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Вітаємо! ●Юні таланти ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Майбутнє України зале-
жить не лише від потуж-
ності її економіки, а й від 
інтелектуальної могутності 
і творчого потенціалу укра-
їнської нації. 

Одним із головних завдань 
сучасної школи є формування 
майбутньої наукової еліти, за-
лучення творчо обдарованих 
учнів до наукової діяльності. 
14 червня цього року у Великих 
Гаях відбувся форум “Інтелекту-
альна гордість Тернопільського 
району-2016”. Під час заходу 
було відзначено учнів, які гідно 
представили Тернопільський 
район на обласних предметних 
олімпіадах та обласному 
конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт Малої ака-
демії наук, спортивних змаган-
нях, конкурсах, а також найкра-
щих лідерів учнівського само-
врядування. Цілеспрямованість, 
прагнення досягти омріяної ме-
ти, працелюбність — характерні 

риси учасників форуму. Начита-
ні, ерудовані, наполегливі, вони 
не лише навчаються на відмін-
но, а й беруть активну участь у 
житті рідного краю. 

У номінаціях “Інтелектуальна 
надія”, “Золоті та творчі талан-
ти”, “Юні дослідники”, “Юні ама-
тори сцени”, “Спортивна гор-
дість району” школярів нагоро-
джували голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко, 
голова Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександр Похи-
лий, начальник відділу освіти 
Тернопільської РДА Василь 
Цаль, завідуюча Тернопільським 
районним методкабінетом 
Галина Кубелко. У рамках кон-
цертної програми виступили 
учениця 6 класу Великоглибо-
чецької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 
Ярослава Стецька Аліна Лиса, 
учениця НВК “Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія імені Сте-
пана Балея” Анастасія Гончар, 
учениці Великогаївської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Ілона Жаловська, 
Марія Сагаль, Яна Андросюк, 
Андріана Онуферко.

Інтелектуальна гордість  
Тернопільського району

Школярі Тернопільського району — переможці і призери конкурсів  
та олімпіад з гостями та учасниками форуму “Інтелектуальна гордість-2016”. 

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Нещодавно в тернопільській 
арт-кав’ярні “Зернятко” 
представили виставку робіт 
юної тернополянки Соломії 
Борух “Кольорове дитин-
ство” — 16 картин олійними 
фарбами в яскравих, бар-
вистих тонах, сповнені по-
зитиву і життєрадісності.

Цьогоріч у березні Соломійці 
виповнилося 11 років. Дівчинка 
навчається в 4 класі Тернопіль-
ської спеціалізованої школи №5 
із поглибленим вивченням іно-
земних мов. Малювати навчала-
ся у школі народних ремесл у 
викладача Хрис-
тини Богданівни 
Прус. Три роки 
тому за роботи 
гуашшю здобула 
Гран-прі на кон-
курсі “Talent 
Show” від клубу 
“Компас”. Соло-
мійчині малюнки 
неодноразово 
були представ-
лені на виставках 
школи народних 
ремесл і в класі, 
де вона навча-
ється. Від олівців 
та гуаші Соломій-
ка перейшла на 
“доросле” малю-
вання олійними 

фарбами і навіть мастихіном.
— У п’ять років я намалювала 

олівцем мамин портрет, — роз-
повідає маленька художниця. — 
Мама була вражена моєю робо-
тою і віддала мене навчатися 
малюванню у школу народних 
ремесл. Перемога на конкурсі 
юних талантів додала віри в себе 
і підштовхнула далі вчитися мис-
тецтву і продовжувати творити. 
Свої картини я дарую рідним і 
друзям, продаю. Найбільше 
люблю малювати котиків і сове-
нят. Захоплююся творчістю Марії 
Приймаченко, яка для мене є 
прикладом для наслідування. 
Малюючи, ставлю собі за мету 
змусити людей посміхатися. В 
майбутньому мрію стати відомою 

художницею і відкрити в Америці 
власну картинну галерею. Без-
межно вдячна коханій матусі за 
розуміння і підтримку.

Підсумком виставки “Кольоро-
ве дитинство” став благодійний 
аукціон, який тривав близько мі-
сяця. Щоб стати власником кар-
тини Соломії Борух “Тепла насо-
лода”, потрібно було в комента-
рях на сторінці дівчинки у 

“Facebook” вказати суму більшу, 
ніж у попереднього аукціонера. В 
результаті картину юної худож-
ниці продано за 3 тисячі гривень. 
“Тепла насолода” поїхала у Пор-
тугалію, де прикрашатиме оселю 
уродженки Заліщиків Тернопіль-
ської області Інни Карповець. 
Виручені кошти дівчинка разом із 
мамою передала тернопільсько-
му дитячому будинку “Малятко”.

Світ захоплень ●

“Кольорове дитинство”  
Соломії Борух

Тернопільська художниця Соломія Борух  
з мамою Зоряною під час виставки в арт-кав’ярні “Зернятко”.

Найбільше Соломійка Борух 
любить малювати совенят.

Учениця НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія 
ім. Степана Балея”, голова ради старшокласників  

Тернопільського району “Діти сучасності” Анастасія Гончар.

21 червня — 
день народження 
нашої матусі та 
дружини Наталії 
Володимирівни 
РОМАНСЬКОЇ з 
села Соборне Тер-
нопільського райо-
ну. Їй виповнилося 25 років. Ми її 
дуже любимо, робимо все для 
того, щоб вона почувалась щас-
ливою. Щиро просимо у Бога 
здоров’я, земних ласк для най-
дорожчої людини. 

Нехай волошками цвітуть 

літа прекрасні, 

Нехай здійсняться тисячі бажань. 

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні горя, ні страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад, 

І кожен день усміхнено радіє.

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

З повагою — чоловік Олег, 
донечка Вікторія, сини 

Віталій, Володя та 
Владиславчик. 

Щиро ві-
таємо з 
п е р ш и м 
днем наро-
дження до-
рогу доне-
чку, онучку 
К а т р у с ю 
КАПЧУР з 
с. Забойки 
Тернопіль-
ського ра-
йону.

Любе дівчатко, наша ти втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху — 

Щоб радість і щастя тебе обняли, 

Щоб ангели Божі тебе берегли! 

З любов’ю — мама Тамара, 
тато Володимир, бабуся 

Людмила та дідусь Степан. 

Вітаємо з днем народження 
заступника головного лікаря з 
технічних питань ТРТМО Ігоря 
Остаповича КИРИКА, фтизіатра 
Василя Ігоровича КІНАХА, мед-
сестер Галину Степанівну ГА-
ЦЬО, Наталію Василівну КО-
ТОВСЬКУ, Марію Володими-
рівну ДІДУХ, медичного статис-
та Іванну Миколаївну ОЛІЙ-
НИК, бухгалтера Людмилу 
Орестівну ЗВАРИЧ, завгоспа 
Петра Яковича БЕНДЕРСЬКО-
ГО, слюсаря-сантехніка Петра 
Степановича ЛІТИНСЬКОГО, 
молодшу медсестру ФАПу  
с. Прошова Марію Романівну 
БУРТАК, медсестру Великогли-
бочецької АЗПСМ Ірину Омеля-
нівну БЛАЖІЄВСЬКУ, завідуючу 
ФАПу с. Ангелівка Вікторію 
Ярославівну КОЗАК. 

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з 25-річчям учителя геогра-
фії Романа Івановича КОЛЯСУ.

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.

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо інженеру 
з охорони праці Оксані Яросла-
вівні ДАННІКОВІЙ, методисту 
Тернопільського районного бу-
динку культури Володимиру 
Павловичу ДОВБНІ. Від усього 
серця бажаємо, щоб зроблене 
Вами було непідвладне плину  
часу і зміні поколінь. Хай тепло 
рідних та близьких надійно захи-
щає Вас від життєвих негараздів, 
кожен день хай наповнюється ко-
рисними справами і земними ра-
дощами, а Господь примножує 
ваші сили на многії літа!

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.


