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Відтепер читачі газети  
“Подільське слово” можуть 
оформити передплату на-
шого видання в електро-
нній версії.

Для цього необхідно надісла-
ти на електронну адресу редак-
ції: podilske_slovo@ukr.net  
інформацію про себе (прізвище, 
ім’я, по батькові або назва орга-
нізації чи підприємства, контак-
тний телефон,  вказати електро-

нну адресу для направлення ра-
хунку на оплату вартості перед-
плати електронної версії газе-
ти). За допомогою мобільного 
телефону,  комп’ютера чи план-
шета читайте газету в будь-який 
зручний для Вас час і в будь-
якому місці.

Ціна на електронну версію 
газети “Подільське слово” на 
2016 рік для населення — 
61,70 грн., для організацій — 
73,70 грн.

Передплачуйте   
“Подільське слово”  
в електронній версії

“Круглий стіл”  
у Білій — про 
Конституцію  

і правила життя.

  12 стор.

Перевірені рецепти 
консервації.

  14 стор.

Українська  
нація — найбільша  

цінність.

  3 стор.

На місці освячення наріжного каменя церкви Святих верховних апостолів Петра і Павла на вулиці Василя Стуса 
 у Великих Бірках Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк,  

Великобірківський селищний голова Роман Мацелюх, священнослужителі, громада селища та гості, 20 червня 2016 р.

www.trrada.  
te.ua —  

веб-сторінка  
Тернопільської 
районної ради

5 стор. 
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Не допустити  
вибори на окупованих 

територіях! 
Звернення фракції  

“ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ” у Верховній 
Раді України до українців

Сьогодні зберігається загроза проведення виборів на окупованих 
територіях Донецької і Луганської областей, а також внесення змін до 
Конституції України з наданням особливого статусу для окремих ра-
йонів Донецької і Луганської областей. На території, яка перебуває 
наразі під окупацією, не може бути проведено жодних виборів, в тому 
числі виборів до органів місцевого самоврядування. Адже місцеві ви-
бори — це вибори представників українських громад. За обставин, 
коли частина українців була вимушена покинути Донеччину та Луган-
щину у зв’язку з окупацією, а іншу частину українців, які вимушені 
були залишитись на окупованій території, переслідують та винищу-
ють, не існує жодного сумніву в тому, що під час окупації у виборах 
переможуть виключно окупанти. Окупаційна адміністрація, якою керує 
Росія, не дозволить українцям ані обирати своїх представників до ор-
ганів місцевого самоврядування, ані бути самим обраними до таких 
органів.

Також ми не підтримуємо надання будь-якого особливого статусу 
чи інших преференцій будь-яким окремим регіонам в Україні, оскільки 
всі українці і всі українські громади є рівними у своїх правах.

Верховна Рада за жодних обставин не повинна підтримувати анти-
українське рішення, допоки Україна не відновить повний контроль над 
цими територіями, а наших військових не перестануть щодня вбивати 
чи калічити окупанти або їхні поплічники.

За жодних обставин (ані до виконання так званих Мінських домов-
леностей, ані після їх виконання) не можна надавати особливий ста-
тус окремим районам Донецької та Луганської областей, оскільки це 
є вимогою Росії, яка хоче узаконити свою присутність, і замість того, 
щоб нести відповідальність за окупацію, прагне зробити окупантів 
представниками органів державної влади та органів місцевого само-
врядування.

Ми у парламенті вимагаємо прийняти закон, 
відповідно до якого:

* визнати війну — війною, окупацію — окупацією, Росію — окупан-
том;

* визнати окупованою не лише територію Криму, але і частини До-
нецької та Луганської областей;

* припинити торгівлю з окупованими територіями та встановити 
контроль за лінією розмежування, щоб не годувати окупанта та зупи-
нити контрабанду, яка знищує українську армію.

Агрохолдинг “МРІЯ” розпо-
чав збір врожаю на своїх 
полях. У 2016 році компанія 
планує зібрати врожай із 
площі майже 151 тис. га, з 
яких 89 тис. га відведено 
під культури ранньої групи. 
Жнива розпочато з обмоло-
ту озимих ячменю, пшениці 
та ріпаку. 

Збиральна кампанія розпоча-
лась у планові терміни. На жнива 
“МРІЯ” задіє 83 власних і 23 на-
йманих комбайнів та близько 
400 одиниць вантажного авто-
транспорту. Очищувати та збері-
гати зерно “МРІЯ” буде на влас-
них елеваторах “МРІЇ”, загальна 
потужність яких складає близько 
600 тис. тонн . 

Повністю готовий до запуску 
насіннєвий завод агрохолдингу, 
добова продуктивність якого ся-
гає 300 тонн насіннєвого матері-
алу. 99% насіння пшениці та рі-
паку та 95% насіння сої, які ви-
користовує “МРІЯ”, — власного 
виробництва. 

Віктор Кухарчук, операційний 
директор “МРІЯ Агрохолдинг”, 
коментує: “Цей рік є однозначно 
роком озимої пшениці, чому по-
сприяв температурний режим і 
кількість опадів. Близько 30% 
площ озимої пшениці та ярого 

ячменю ми засіяли розкидачем, 
аби розкрити весь потенціал 
рослини. Таким чином ми набли-
жуємо культуру до природніх 
умов, розкриваємо її фізіологію. 
Також використовували техноло-
гії No-till, Мini-till і класичний об-
робіток землі”.

Паралельно зі збором вро-
жаю “МРІЯ” займається підго-
товкою ґрунту під посів озимих 
культур. Для ефективного про-
ведення підготовчих робіт та 
дальшого посіву озимих агро-
холдинг забезпечений новою 
сільськогосподарською техні-
кою. Нагадаємо, на початку цьо-
го року “МРІЯ” черговий раз по-
повнила свій технічний парк і 
придбала 10 новітніх тракторів 
Case IH Quadtrac 500, 2 тракто-
ри John Deere 7930 та 4 сівалки 
Challenger 8186 No-till загаль-
ною вартістю понад 3,8 млн. 
дол. На проведення жнив та під-
готовку до осінньої посівної ком-
панія використовує залучений 
напередодні кредит. Так, у трав-
ні компанія поповнила робочий 
капітал на суму 18 млн. доларів і 
отримала рефінансування 9 млн. 
доларів кредиту, отриманого у 
2015 році.

Прес-служба компанії 
“МРІЯ Агрохолдинг”.

Сільські обрії ●

У “МРІЇ”  
стартувала жнивна 

кампанія-2016

З початку липня ц. р. трива-
ють ремонтні роботи на цен-
тральній дорозі Великого 
Глибочка Тернопільського 
району. В день нашого при-
їзду тут працювала техніка і 
робітники філії «Тернопіль-
ський райавтодор». 

— У лютому на сесії районної 
ради я звернувся з депутат-
ським запитом про необхідність 
виділення коштів для ремонту 
дороги у Великому Глибочку, — 
каже депутат Тернопільської ра-
йонної ради Євген Грицишин. 
— За сприяння голови Терно-
пільської РДА Олександра По-
хилого зараз задіяно дві брига-
ди дорожніх майстрів філії «Тер-
нопільський райавтодор», грей-
дер, асфальтний каток, три са-
москиди. Заплановано постели-
ти близько 65 тонн асфальтобе-
тону. Асфальтним відсівом укрі-
плюємо узбіччя, робимо водо-
стічні канали, щоб запобігти 
руйнуванню асфальтного полот-
на. Щиро вдячний голові Терно-
пільської РДА Олександру По-
хилому, директору філії «Терно-
пільський райавтодор» Михайлу 
Крушанському — за допомогу в 
ремонті дороги, керівнику Ве-
ликоглибочецької філії ТОВ «Аг-
рокомплекс» Володимиру Васи-
лині — за наданий екскаватор. 

За інформацією голови Терно-
пільської РДА Олександра Похи-
лого, на 2016 рік Служба авто-
мобільних доріг у Тернопільській 
області для виконання дорожних 
робіт у Тернопільському районі 

передбачила 6 мільйонів гри-
вень, з яких 55% — на ремонт 
доріг державного значення, 45% 
— на поточний ремонт місцевих 
доріг.

— Цьогоріч Службою автомо-
більних доріг у Тернопільській 
області найбільше фінансування 
надане Тернопільському району. 
Зокрема, 250 тисяч гривень пе-
редбачено на поточний ремонт 
дороги у Великому Глибочку, 600 
тисяч гривень — на поточний ре-

монт дороги Товстолуг-Соборне, 
зараз розпочато роботи в с. Дич-
ків, на черзі — проблемна ділян-
ка дороги Ігровиця-Дубівці. Хоча 
суми, на перший погляд, значні, 
висока вартість матеріалів для 
ремонту дорожного покриття не 
дозволить виконати необхідні 
обсяги робіт, тому сподіваємося 
на додаткове фінансування, — 
зазначає голова Тернопільської 
райдержадміністрації Олександр 
Похилий.

Центральна дорога  
у Великому Глибочку чекала 

ремонту 20 років

Голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий: 
“На 2016 рік Служба автомобільних доріг у Тернопільській області  

для виконання дорожних робіт у Тернопільському районі передбачила 
6 мільйонів гривень, з яких 55% — на ремонт доріг державного  

значення, 45% — на поточний ремонт місцевих доріг”.

У ремонті автомобільної дороги С-201501 Об’їзна Великий Глибочок-Осташівці  
задіяно дві бригади дорожніх майстрів філії “Тернопільський райавтодор”.

Служу Україні! ●

Тернопільська області у  
повній мірі виконала задання 
із весняним призовом на 
строкову службу до Зброй-
них сил України. Виконання 
цього державного завдання 
вдалося досягти завдяки 
спільній роботі голів район-
них державних адміністрацій, 
сільських, селищних та місь-
ких голів. 

Найкращі показники з переви-
конанням плану у п’ятьох районах 
Тернопільщини: Підволочиський — 
125%, Зборівський — 123,8%, Ко-
зівський — 117,6%, Монастирись-
кий — 115,4%  та Чортківський — 
114,3%. На жаль, значне недопра-
цювання у цій сфері в 
м. Тернопіль, також відстав від 
плану Підгаєцький район — 81,8%. 
Однак, є надія, що на наступному 
етапі — під час осінньої призовної 
кампанії, у цих населених пунктах 
будуть працювати на належному 
рівні.

Нагадаємо, призову на строко-
ву службу до Збройних сил Украї-
ни підлягають чоловіки від 20 до 27 

років. Водночас законодавство пе-
редбачає ряд умов, які дають від-
строчку. 18-19-річні юнаки, котрі 
отримують повістки, зобов’язані 
з’явитися до військкомату виключ-
но для проходження комісії. Цього-
річний весняний призов тривав з 5 

квітня по 30 червня. Згідно з воєн-
ною доктриною України, строкови-
кам заборонено брати участь у 
бойових діях.

Прес-служба  
Тернопільської ОДА.

Тернопільщина на 100% справилася 
з призовом на строкову службу

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна 
вітає новобранців весняного призову 2016 року.
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Ступківська сільська рада Тернопільського району повідо-
мляє, що на її території рішенням №26 від 30.06.2016 р. затвердже-
но тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів для 
ПП “Катруб” за 1 м куб. з ПДВ: для населення та бюджетних орга-
нізацій — 99,90 грн.; для інших споживачів — 101,53 грн.

Чернелево-Руська сільська рада Тернопільського району по-
відомляє, що на її території згідно з рішенням №30 від 30.06.2016 р. 
затверджено тарифи на послуги з вивезення твердих побутових від-
ходів для ПП “Катруб” за 1 м куб. з ПДВ: для населення та бюджетних 
організацій — 99,90 грн.; для інших споживачів — 101,53 грн.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

“Яка то страшна, тяжка річ 
відродження національної 
державності. Як вона в істо-
ричній перспективі буде уяв-
лятися легкою, само собою 
зрозумілою, природною, і як з 
нелюдськими зусиллями, хи-
трощами, з яким, іноді, відча-
єм, люттю й сміхом доводить-
ся тягати це каміння держав-
ності й складати його в буди-
нок, в якому будуть зручно 
жити наші нащадки”. Так вва-
жав український письменник, 
політичний та державний діяч 
Володимир Винниченко. Шлях 
становлення Української дер-
жавності довгий і тернистий. 
На українській землі віками 
точилися трагічні й водночас 
героїчні події. 

Особливо важкими були 40-ві 
роки минулого століття. З початком 
німецько-радянської війни, 
29 червня 1941 року, ідеолога і тео-
ретика націоналістичного руху Сте-
пана Бандеру при спробі потрапити 
до Львова затримали німці і висла-
ли до Кракова. Наступного дня у 
Львів увійшли підрозділи україн-
ського батальйону “Нахтігаль” на 
чолі з Романом Шухевичем і того ж 
дня провели Народні збори, на яких 
проголосили створення “нової укра-
їнської держави” і уряду на чолі з 
уродженцем Великого Глибочка 
Тернопільського району, 29-літнім 
Ярославом Стецьком. В окуповано-
му нацистами Львові одностайно 
прийняли Акт відновлення Україн-
ської держави, який передбачав 
розповсюдження державності по 
всій території України і створення 
повноцінної держави зі столицею в 
Києві. Згодом в Акті слово “прого-
лошення” замінили на “відновлен-
ня”, з тексту вилучили згадку про 
намір боротися проти московської 
окупації в союзі з німецькою армі-
єю. Розповсюджували документ ак-
тивісти ОУН, які спеціальними гру-
пами формували націоналістичне 
підпілля в Центральній та Східній 
Україні.

Через декілька днів німецька по-
літична верхівка почала вимагати 
від лідерів ОУН відкликати Акт від-
новлення державності. Однак члени 
новоствореного українського уряду 
— Державного правління — були не-
похитними. За непокору Ярослава 
Стецька і Степана Бандеру німці за-
проторили у концтабори і розпоча-
ли масові репресії проти україн-
ських націоналістів. Українська дер-
жава проіснувала трохи більше двох 
місяців... Ярослав Стецько прагнув, 
щоб Україна стала ідейним, мо-
ральним і культурним центром, до-
вкола якого повинні зосереджува-

тися змагання інших поневолених 
народів. У той час це виглядало як 
нездійсненні мрії юного ідеаліста. 
Однак уже в 1946 році йому вдало-
ся створити потужну міжнародну 
організацію — Антибільшовицький 
блок народів, який боровся проти 
радянської влади.

Для Ярослава Стецька, як і для 
його побратимів, нація була найви-
щою цінністю, жертовна праця за-
для добробуту українців — справою 
життя. Постать Героя об’єднує на-
цію, втілює дух народу, уособлює 
його минуле, сьогодення і майбут-
нє. 3 липня цього року у Великому 
Глибочку біля пам’ятника славетно-
му земляку відбулася урочиста ака-
демія, присвячена 75-ій річниці про-
голошення Акту відновлення україн-
ської державності та 30-им рокови-
нам смерті провідника ОУН Яросла-
ва Стецька, яку організували за-
ступник голови Тернопільської ра-
йонної організації ВО “Батьківщи-
на”, голова ТРО “Меморіал” імені 
Стуса Василь Івасечко, художній ке-
рівник будинку культури с. Великий 
Глибочок Роман Винник і директор 
БК с. Великий Глибочок Людмила 
Пацій. Місцевий парох отець Ми-
хайло Вінтонюк відправив поми-
нальну панахиду.

В заході взяли участь голова 
Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко, заступник голови 
Тернопільської РДА Андрій Коліс-
ник, керуючий справами Тернопіль-
ської районної ради Богдан Ящик, 
депутат Тернопільської обласної 
ради Володимир Болєщук, Велико-
глибочецький сільський голова На-
дія Зарівна, заступник голови Тер-
нопільської районної організації ВО 
“Батьківщина”, голова ТРО “Мемо-
ріал” імені Стуса Василь Івасечко, 
голова Тернопільської районної ор-
ганізації ВО “Свобода” Роман На-

конечний, директор Великоглибо-
чецької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 
Ярослава Стецька Надія Тищук, 
кандидат історичних наук, громад-
ський активіст Олег Вітвіцький, за-
сновник історико-меморіального 
музею Ярослава Стецька у Велико-
му Глибочку Мирон Сагайдак, істо-
рик Зіновій Матвіїв, представники 
громадськості. Гості та учасники 
урочистостей хвилиною мовчання 
вшанували пам’ять героїв, які не по-
вернулися до батьківської хати, від-
давши життя за світле майбутнє 
України. Патріотичні мистецькі но-
мери поставили режисер народно-
го аматорського театру БК с. Вели-
кий Глибочок Михайло Хома, завід-
уюча постановочною частиною теа-
тру Наталія Журавель та солістка БК 
с. Великий Глибочок Аліна Лиса. 
Завершилася урочиста академія 
екскурсією в історико-меморіальний 
музей Ярослава Стецька та історії 
села Великий Глибочок.

Ярослав Стецько залишив на-
щадкам заповіт: “Міряйте свої си-
ли не реальним, але бажаним. 
Великого бажайте”. На початку 90-
их років українці створили власну 
державу, сьогодні продовжують 
творити націю, плекати в собі пси-
хологію переможців. Під час Рево-
люції Гідності в Україні дозріло 
громадянське суспільство з розви-
неною національною свідомістю, 
яке довело, що попри всі пере-
шкоди цивілізаційний процес у на-
шій державі вийшов на високий 
рівень. Тисячі українських патріо-
тів не словом, а ділом виконують 
заповіти Ярослава Стецька, захи-
щаючи батьківщину на передовій 
від російського імперіалізму. Ша-
нування героїв не в красивих сло-
вах, не в пам’ятниках і орденах, а 
в гідному продовженні їхньої бла-
городної справи. 

Українська нація  
як найбільша цінність

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, заступник голови Тернопільської РДА Андрій 
Колісник, депутат Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук з учасниками урочистостей 

з нагоди 75-ої річниці проголошення Акту відновлення Української держави  та 30-их роковин 
смерті провідника ОУН Ярослава Стецька у Великому Глибочку, 3 липня 2016 року. 

Учасники урочистостей з нагоди 75-ої річниці проголошення Акту 
відновлення української державності біля історико-меморіального 

музею Ярослава Стецька та історії с. Великий Глибочок.

Юрій БУЧИНСЬКИЙ,  
заступник голови 

Тернопільської районної 
федерації футболу.

Загострюється боротьба за 
призові місця у вищій лізі. Дві пер-
ші команди минулорічного чемпіо-
нату у звітному турі синхронно 
зазнали поразок — Грабовець в 
упертій боротьбі поступився в Ду-
бівцях, футболісти з Плотичі про-
грали Прошовій. Цим скористали-
ся інші лідери першості — колек-
тив з Білої не залишив жодних 
шансів футболістам із Товстолуга, 
команда Великих Бірок на виїзді 
переграла опонентів із Великого 
Глибочка. Результати: Біла-
Товстолуг 6:0, Дубівці-Грабовець 
3:2, Острів-Шляхтинці 1:5, Дичків-
Озерна 2:2, Прошова-Плотича 3:0, 
Великий Глибочок-Великі Бірки 
1:2. Турнірну таблицю очолюють 
футболісти з Білої, в активі яких  
18 очок, але вже цього тижня їх 
можуть обійти представники Ве-
ликих Бірок (17 балів), які прове-
дуть перенесену зустріч з коман-
дою Прошови. Третім у турнірній 
таблиці з 15 очками йде колектив 
із Грабівця. 

В першій лізі впевнено ліди-
рують футболісти Залізців 
(21 очко). Колектив з Великої 
Луки, в активі яких 17 балів, — 
другий. Зустрічі восьмого туру 
в першій лізі завершилися з та-
кими результатами: Велика 
Березовиця-Забойки 5:3, 
Івачів-Великі Гаї 3:2, Велика 

Лука-Малий Ходачків 3:1, 
Романівка-Байківці 3:4, 
Пронятин-”Динамо” (Тернопіль) 
3:2, Кутківці-Залізці 0:3.

У другій лізі стартувало друге 
коло. Результати матчів звітного 
туру: група “А” — Чистилів-
Драганівка 2:4, Гаї Шевченківські-
Петриків 2:5, Довжанка-Лозова 
3:4, Стегниківці-Домаморич 4:2; 
група “Б” — Соборне-Білоскірка 
2:4, Настасів-Красівка-Дичків-2 
3:5, Смиківці-Баворів 1:0, Острів-
2-Мишковичі 0:10. Гаї Шевчен-
ківські зазнали домашнього фі-
аско. Цим скористалися футбо-
лісти з Драганівки, які завдяки 
кращій різниці забитих і пропу-
щених м’ячів вийшли на перше 
місце (в обох колективів по 
18 очок). У наступному турі ці ко-
манди зіграють між собою.

Колектив з Мишкович встано-
вив рекорд чемпіонату, забивши 
10 “сухих” м’ячів футболістам з 
Острова-2. Згідно з рішенням 
контрольно-дисциплінарного ко-
мітету Тернопільської обласної 
федерації футболу, матч третьо-
го туру між командами Баворова 
і Соборного було дограно. неза-
вершені вісімнадцять хвилин 
матчу за рахунку 3:2 на користь 
господарів, при чому в них було 
вилучено двох гравців. За цей 
проміжок часу футболісти Со-
борного зуміли забити два м’ячі і 
схилити шальки терезів на свою 
користь — 4:3. Лідирують у групі 
“Б” команди Білоскірки (20 очок) 
і Мишкович (17 балів).

Чемпіонат  
району: тур 8

На порозі жнива. Щоб неза-
баром духмяний хліб без-
печно потрапив на наші сто-
ли, на Тернопільщині триває 
активний етап підготовки до 
їх проведення. З метою не-
допущення пожеж, поси-
лення інформаційно-
роз’яснювальної роботи 
сьогодні проводяться об-
стеження стану пожежної та 
техногенної безпеки сіль-
госппідприємств.

Під час перевірок особлива 
увага звертається на стан елек-
трогосподарства, шляхів евакуа-
ції, систем опалення, наявність 
працездатного зовнішнього про-
типожежного водопостачання, 
протипожежної автоматики то-
що. За результатами перевірок 
будуть підготовлені і направлені 
до місцевих органів влади, орга-
нів місцевого самоврядування, 
керівникам підприємств інфор-
мації щодо протипожежного ста-
ну сільгосппідприємств для вжит-
тя відповідних заходів.

Сьогодні не тільки кожен ке-
рівник агропромислового комп-
лексу, а й кожен громадянин 
мусить знати вимоги пожежної 
безпеки, дотримуватись їх та 
пам’ятати, що до початку жнив 
вся зернозбиральна техніка, 
агрегати та автомобілі повинні 
бути відремонтовані, оснащені 
справними іскрогасниками та за-
безпечені сертифікованими вог-
негасниками.

Перед початком збирання 
врожаю зерносклади і зерносу-
шарки повинні перевірятися 
власником на відповідність вимо-

гам пожежної безпеки. Виявлені 
протипожежні недоліки необхід-
но усувати до приймання зерна. 
Всі працівники, залучені до зби-
рання врожаю повинні пройти 
протипожежний інструктаж. Мо-
топомпи та пристосовану техніку 
слід обладнати пристроями для 
гасіння пожеж. В сільгосппідпри-
ємствах усіх форм власності з 
питань забезпечення пожежної 
безпеки при збиранні врожаю 
необхідно провести перевірку 
боєздатності добровільних про-
типожежних формувань, провес-
ти навчання та обов’язкове стра-
хування їх членів.

Усі хлібні поля до збирання 
врожаю повинні бути підготовле-
ні в протипожежному плані: об-
кошені та оборані захисною сму-
гою по периметру шириною не 
менше 4 метрів; масиви розби-
вати на ділянки площею 50 га, 
між ділянками слід робити про-
коси завширшки 8 метрів; посе-
редині прокосів робиться проо-
рана смуга не менше 4 метрів.

Тернопільський районний від-
діл управління ДСНС України в 
Тернопільській області зверта-
ється до хліборобів з проханням 
не легковажити питаннями по-
жежної безпеки, тим самим на-
ражаючи на небезпеку людське 
життя, майно та матеріальні цін-
ності. Як доводить практика, пе-
рестороги не є марними, адже за 
лічені хвилини вогонь здатен 
звести нанівець багатоденну 
кропітку працю.

Тернопільський РВ УДСНС 
України в Тернопільській 

області.

Служба 101 ●

Безпека під час жнив

Ігровицька сільська рада Тернопільського району, Терно-
пільської області має намір розробити містобудівну документацію 
та топографічну основу “Генерального плану села Ігровиця Терно-
пільського району, Тернопільської області”.

Ігровицький сільський голова Г. Б. ГОЛИК.



Програма телепередачП’ятниця, 8 липня 2016 року

11 липня
понеділок 

12 липня
ВіВторок

13 липня
середа

14 липня
ЧетВер

15 липня
п’ятниця

16 липня
субота

17 липня
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.25, 08.20, 09.15, 13.30, 
        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 Вiчне
09.20 Д/с “Китай на кiнчику язика”
10.15 Т/с “Таксi”
10.55 Д/с “Джон Фiтцжеральд Кеннедi”
13.35 Казки Лiрника Сашка
13.50 М/ф “Друзi янголiв”
14.15 Суспiльний унiверситет
14.50 Д/ф “Хронiка Української 
         Повстанської армiї. 1942-1954”
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 Д/ф “Масажист”
21.50 Подорожнi
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00 “ТСН-Тиждень”
07.00, 08.00 “Найкращий ресторан з Русланом 
Сенiчкiним”
09.00 М/ф “Маша i ведмiдь”
09.30 “Чотири весiлля-4”
10.55 “Мiняю жiнку-2”
12.15, 12.50 “Слiпа”
13.15, 14.15, 15.10 “Сiмейнi мелодрами-6”
16.10 “Розсмiши комiка 5”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
20.15 Т/с “Свати-3”
21.15 Т/с “Центральна лiкарня”
23.10 Х/ф “Книга Iлая”

інтер
06.25 М/ф “Мауглi”
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 Х/ф “Влiтку я надаю перевагу весiллю” 
11.10, 12.25 Д/п “Слiдство вели... 
         з Леонiдом Каневським”
13.15 “Судовi справи”
14.20 “Сiмейний суд”
15.20 “Жди меня”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Культ” 
23.45 Т/с “Розумниця, красуня”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
         22.30 Оголошення. Бюро знахiдок
07.40, 18.45 Мiська рада iнформує
07.50 “Твiй дiм”
08.10 Вiкно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Сад, город, квiтник”
11.00, 16.10 година
12.10 “Європа у фокусi”
12.40 “Слiдства. Iнфо”
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Змова”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.00 “Калейдоскоп”
17.30 “Про нас”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.40 Дiм книги
21.30 “Погляд зблизька”
22.35 Х/ф “Детективи”
01.05 Х/ф “Вiчна пiвнiч” 

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi новини
06.50 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.00 Без гальм
10.35 М i Ж
11.00 Дивитись усiм!
12.00, 13.20 Х/ф “Агенти ФБР”
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20 Х/ф “Вогонь iз пекла”
16.45 Х/ф “Вiд колиски до могили”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Кримiнальна Україна
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”
22.25 Свобода слова

стб
07.20, 15.55 “ВСе буде добре!”
09.25 “Зiркове життя”
12.15 Х/ф “Три плюс два”
14.05, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-7 з Павлом Костiциним”
22.35 “Вагiтна у 16”
23.45 “Доньки-матерi”
00.35 “Один за всiх”

ноВий канал
03.00 Шурочка
04.15 Зона ночi
06.05, 08.00 Kids Time
06.07 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
08.02 М/ф “Неймовiрнi пригоди кота”
09.45 Х/ф “Агент Кодi Бенкс”
11.45 Х/ф “Агент Кодi Бенкс-2”
13.40 Т/с “Не родись вродлива”
19.00 Дешево i сердито
21.20 Суперiнтуїцiя
00.15 Х/ф “Заручини в уявi” 

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультмiкс
10.10 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20, 17.50, 19.55 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 “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 “Просто неба”
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 “Кобзар єднає Україну” 
         (“На сiльських перехрестях”)
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, 02.15 Зоряний шлях
10.50 Т/с “Русалка”
14.40, 15.30 Т/с “Школа проживання”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Самара”
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Бiблiотекар. 
         У пошуках списа 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 “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 “Три сестри”
18.15 “Звана вечеря”
19.10 “Розсмiши комiка”
22.00 Х/ф “Дiти шпигунiв”
23.40 “КВН”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.50, 23.15 “Моя правда”
11.40 Х/ф “Яка у вас посмiшка”
13.20 Х/ф “Вилiт затримується”
14.40, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.30 Х/ф “Ти пам’ятаєш”
18.00 Х/ф “Корпус генерала Шубнiкова”
21.30 Х/с “Мiсс Марпл Агати Кристi”
00.05 Х/ф “Алегро з вогнем”

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, 15.05,
         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
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Уряд на зв’язку з громадянами
10.15 Т/с “Таксi”
10.55 Д/с “Джон Фiтцжеральд Кеннедi”
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 М/ф “Друзi янголiв”
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
19.40 Т/с “Травма”
20.30 Нашi грошi
21.50 Вiйна i мир
22.40 Класики свiтової лiтератури
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
06.30 М/ф “Маша i ведмiдь”
07.00, 08.00 “Найкращий ресторан 
         з Русланом Сенiчкiним”
09.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
        Служба Новин”
09.45 “Чотири весiлля-4”
11.00 “Мiняю жiнку-2”
12.15, 12.50 “Слiпа”
13.15, 14.10 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.10, 16.10 “Розсмiши комiка-5”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.15 Т/с “Свати-3”
21.15 Т/с “Центральна лiкарня”
23.10 Х/ф “Збройовий барон”

інтер
05.40, 12.25 Д/п “Слiдство 
         вели... з Леонiдом Каневським”
06.30 М/ф “Мауглi”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
         12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
           з IНТЕРом”
09.20, 21.00 Т/с “Культ” 
13.30 “Судовi справи”
14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Давай одружимося”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
23.45 Т/с “Розумниця, красуня”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 22.30 Оголошення. 
         Бюро знахiдок
07.35 “Погляд зблизька”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Твiй дiм”
12.40 “Право на успiх”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Сiєста” 
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Межа правди
21.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
22.35 Х/ф “Аватар” 

ICTV
05.30, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00, 16.50 Т/с “Пiвнiчний вiтер”
11.50, 13.20 Х/ф “Вогонь iз пекла”
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”
15.30, 16.20, 21.25 Т/с “Нiконов i Ко”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
23.20 Х/ф “Шосе смертi”

стб
06.30, 15.55 “ВСе буде добре!”
08.30 “Вагiтна у 16”
09.30 “Доньки-матерi”
10.25 “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”
01.15 “Один за всiх”

ноВий канал
04.10 Зона ночi
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с “Кунг-фу Панда: 
        Легенди крутостi”
07.17 Т/с “Друзi”
11.00 Т/с “Щасливi разом”
19.00 Т/с “СашаТаня” 
20.00 Вiд пацанки до панянки
22.30 Х/ф “Мiльйонер мимоволi” 
00.25 Х/ф “Великий тато”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 Байдикiвка
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультмiкс
10.10 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20, 17.50, 19.55 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 “Бiля рiдних джерел”
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 Д/ф “Павло Загребельний. 
        До запитання...”
14.50 “Мальовниче Тернопiлля”
14.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Кобзар єднає Україну”
         (“На сiльських перехрестях”)
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Як це?”
17.30 “100 шедеврiв”
17.45 Соцiальна реклама
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 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.50, 21.00, 23.30 Т/с “Самара”
14.40, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
23.00 Подiї дня

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 “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 “Три сестри”
18.15 “Звана вечеря”
19.10 “Розсмiши комiка”
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”
11.35 Х/ф “Король Дроздовик”
13.10 Х/ф “Не горюй!”
14.50, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.35 Х/ф “Корпус генерала 
         Шубнiкова”
18.15 Х/ф “До мене, Мухтар!”
21.30 Х/с “Мiсс Марпл Агати Кристi”
00.05 Х/ф “Звiльнення на берег”

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, 15.05, 17.00, 
         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
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Нашi грошi
10.15 Т/с “Таксi”
11.00 Засiдання Кабiнету мiнiстрiв України
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 М/ф “Друзi янголiв”
13.55 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
15.20 Вiктор Павлик. Концертна програма
17.10 Д/с “Вiзит до Кореї”
18.15 Новини. Свiт
19.20 Т/с “Травма”
21.25 Тенiс. Кубок Девiса. Щоденник
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
06.30 М/ф “Маша i ведмiдь”
07.00, 08.00 “Найкращий ресторан
         з Русланом Сенiчкiним”
09.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
        Служба Новин”
09.45 “Чотири весiлля-4”
11.00 “Мiняю жiнку-2”
12.15, 12.50 “Слiпа”
13.15, 14.10 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.10, 16.10 “Розсмiши комiка-5”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.15 Т/с “Свати-4”
21.15 Т/с “Центральна лiкарня”
23.10 Х/ф “5 днiв у серпнi”

інтер
05.35, 12.25 Д/п “Слiдство 
      вели... з Леонiдом Каневським”
06.25 М/ф “Мауглi”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
         з IНТЕРом”
09.20, 21.00 Т/с “Культ” 
13.30 “Судовi справи”
14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Давай одружимося”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
23.45 Т/с “Розумниця, красуня”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
           22.35 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Межа правди
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 година
12.10, 21.30 “Гал-клiп”
12.35 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
13.00 Концерт Арсена Мiрзояна (2015 р.)
14.00 Х/ф “Бунтiвник” 
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Твiй дiм”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Сучасна медицина i здоров’я”
20.30 “Євромакс”
22.40 Х/ф “Остання мiшень” 

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 “Кохання на трьох”
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 22.20 Т/с “Вiддiл 44”
15.30, 16.20, 21.25 Т/с “Нiконов i Ко”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф “Чорна хвиля”

стб
07.10, 15.55 “ВСе буде добре!”
09.10 “Зiркове життя”
10.05 “Україна має талант! Дiти”
12.50 “Україна має талант!-6”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5
         з Павлом Костiциним”
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”
00.30 “Один за всiх”

ноВий канал
04.25 Зона ночi
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с “Кунг-фу Панда: 
        Легенди крутостi”
07.20 Т/с “Друзi”
11.00 Т/с “Щасливi разом”
19.00 Т/с “СашаТаня” 
20.00 Вiд пацанки до панянки
22.10 Х/ф “Особливо небезпечна” 
00.00 Х/ф “100 футiв” 

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
       черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультмiкс
10.10 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20, 17.50, 19.55 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?”
10.26, 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 “Зроблено в Європi”
15.30 “Час змiн”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Дiловий ритм”
17.25 Реклама. Анонси
17.30 “ПрофStyle”
17.45 Соцiальна реклама
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 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.50, 21.00, 23.30 Т/с “Самара”
14.40, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”
19.45 Ток-шоу “Говорить 
        Україна”
23.00 Подiї дня

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 “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 “Три сестри”
18.15 “Звана вечеря”
19.10 “Розсмiши комiка”
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 “Двоє i одна”
13.00 Х/ф “Законний шлюб”
14.30, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.20 Х/ф “Не горюй!”
17.55 Х/ф “Дитина до листопада”
21.30 Х/с “Мiсс Марпл Агати Кристi”
00.05 Х/ф “Ти пам’ятаєш”

ут 1
06.00 Свiт православ’я
06.30, 07.30, 08.15, 09.00, 
        15.50, 22.45, 23.15 Погода
06.45 Крок до зiрок
07.35 Свiт online
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак
09.10 Д/с “Китай на кiнчику язика”
10.10 Мистецькi iсторiї
10.40 Гра долi
11.25 Спогади
11.55 Х/ф “Бiлий птах з чорною ознакою”
13.45 Театральнi сезони
14.35 Фольк-music
16.05 Д/ф “Джиммi Картер”
18.00 Т/с “Мафiоза”
21.00 Новини
21.30 Тенiс. Кубок Девiса. Щоденник
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 Паспортний сервiс
23.20 День Янгола

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
08.05 “Українськi сенсацiї”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.40 Мультфiльм “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00 “Свiт навиворiт-5”
12.25 Т/с “Центральна лiкарня”
15.15 Т/с “Свати-3”
17.20 Т/с “Свати-4”
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 Х/ф “Його любов”
00.40 “Свiтське життя”

інтер
06.50 “Подробицi”
07.20 “Мультфiльм”
08.10 “уДачний проект”
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. 
         Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.00 “Орел i Решка. Ювiлейний”
13.00, 23.00 “Слов’янський
        базар у Вiтебську”
15.30, 21.30 Т/с “Ластiвчине гнiздо”
20.00 “Подробицi тижня”
01.35 Х/ф “Сповiдь Дон Жуана” 

TV-4
06.00 Х/ф “Те, що бачив мiсяць”
07.30 “Сад, город, квiтник”
07.45, 09.50 Ранковий фiтнес
08.00, 21.30 Єдина країна
08.30, 11.55, 15.50, 19.55, 
         22.00 Оголошення. Бюро знахiдок
08.35, 15.55, 22.05 Тернопiльська погода
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радостi життя
09.30 “Справжня цiна”
10.15 Пряма трансляцiя cвятої лiтургiї з ар-
хікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 М/ф “Машина часу”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Сiльський календар”
14.30 Межа правди
15.30 “Слiд”
16.00 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
16.30 “Слiдства.Iнфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.30, 20.30 “Про нас”
18.00 Нашi вiтання
19.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.45 Мiська рада iнформує
20.00 Європа у фокусi
21.00 “Гал-клiп”
22.10 Х/ф “Дорога” 
23.45 Час-тайм
01.00 Концерт “ТНМК”

ICTV
05.30 М/с “Том i Джерi у дитинствi”
06.10 М/ф “Скубi-Ду. Скубiдумськi iгри”
06.35 Х/ф “Бетховен”
08.20 Х/ф “Бетховен-2”
10.05 Зiрка YouTube
11.40 Дивитись усiм!
12.35, 13.00 Без гальм
12.45 Факти. День
13.25 М i Ж
13.50 Х/ф “Втеча з Шоушенка”
16.40 Х/ф “Бiй без правил”
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф “Початковий код”
22.10 Х/ф “Людина, що бiжить”
00.10 Х/ф “Армiя темряви”

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
07.00 “ВСе буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.40 “Караоке на майданi”
11.35 Х/ф “Подiлись щастям своїм”
16.05 “Мiстичнi iсторiї-7
       з Павлом Костiциним”
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
23.05 “Я соромлюсь свого тiла-2”

ноВий канал
04.10 Зона ночi
05.50, 07.45 Kids Time
05.52 Х/ф “Агент Кодi Бенкс-2”
07.47 М/с “Дракони: Вершники Олуха”
09.05 М/с “Кiт у чоботях”
11.00 Х/ф “Особливо небезпечна” 
13.00 Х/ф “Ямакасi” 
14.45 Х/ф “Погоня” 
16.45 Х/ф “Трейсери”
18.40 Х/ф “3 днi на вбивство” 
21.00 Х/ф “Людина листопада” 
23.00 Х/ф “Сiнiстер-2” 

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”
06.20, 09.40 М/с “Дора-мандрiвниця”
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код”
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с “Дора i друзi. Пригоди в мiстi”
11.25 М/ф “Роботи”
13.15 Х/ф “Моя супермама”
15.10 Країна У
20.20 Т/с “Домашнiй арешт”
23.20 Т/с “Свiтлофор” 

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00, 22.15 “Iз нашої вiдеотеки”
10.20 “В об’єктивi ТТБ”
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 “Кобзар єднає Україну” 
       (“Iсторiя одного хрестика”)
11.40 “Смакота”
11.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
14.00 “Поклик таланту”
15.30 “Абетка здоров’я”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Дивоцвiти”
18.00 “Телевiзор”
18.30 “Степовики”
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”

трк “украЇна”
06.50 Подiї
07.30 Зоряний шлях
09.10 Х/ф “Маша й ведмiдь”
11.00 Т/с “Сила Вiри”
15.00 Х/ф “Любов для бiдних”
17.00, 20.00 Т/с “Кращий 
        друг родини”
19.00 Подiї тижня 
         з Олегом Панютою
22.00 Т/с “Сила серця”

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
10.00 Х/ф “Чарiвник Макс
         i легенда про перснi” 
11.50 М/с “Мiа та я”
13.10 “Орел i Решка. 
          Курортний сезон”
18.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
19.00 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Дiти шпигунiв-3:
          Гру завершено”
22.40 “КВН”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.30 “Невiдома версiя. 
          Брильянтова рука”
11.25 Х/ф “Хiд конем”
12.50 Х/ф “Живiть в радостi”
14.10 Х/ф “Пастка для
          самотнього чоловiка”
15.50 Х/ф “Привiт, дурнi!”
17.55 Х/ф “Дiти понедiлка”
19.35 Х/ф “Вiдпустка за свiй рахунок”
22.00 “Невiдома версiя. Операцiя “И”
22.55 Х/ф “День Святого Валентина”
00.10 Х/ф “Смужка 
         нескошених диких квiтiв”

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
09.15, 18.55 Про головне
09.30 Дорога до Рiо-2016
10.15 Т/с “Таксi”
10.55 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.10 Слiдство. Iнфо
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 М/ф “Друзi янголiв”
13.55 Як це?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Спогади
15.35 Надвечiр’я. Долi
16.35 Свiтло
17.10 Д/с “Вiзит до Кореї”
18.15 Новини. Свiт
19.20 Т/с “Травма”
21.25 Тенiс. Кубок Девiса. Щоденник
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.25 З перших вуст
22.40 Класики свiтової лiтератури
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
06.30 М/ф “Маша i ведмiдь”
07.00, 08.00 “Найкращий ресторан
           з Русланом Сенiчкiним”
09.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
          Служба Новин”
09.45 “Чотири весiлля-5”
11.00 “Мiняю жiнку-2”
12.15, 12.50 “Слiпа”
13.15, 14.10 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.10, 16.10 “Розсмiши комiка 5”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.15 Т/с “Свати-4”
21.15 Т/с “Центральна лiкарня”
23.15 “Право на владу-2016”
00.30 Х/ф “Шик”

інтер
05.35, 12.25 Д/п “Слiдство вели... 
         з Леонiдом Каневським”
06.25 М/ф “Мауглi”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
         14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 21.00 Т/с “Культ” 
13.30 “Судовi справи”
14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Давай одружимося”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
23.45 Т/с “Розумниця, красуня”

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 “Сучасна медицина i здоров’я”
08.00 “Євромакс”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Калейдоскоп”
11.00, 16.10 година
12.10 “Формула здоров’я”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Знову 18”
17.30 “Гал-клiп”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Слiдства.Iнфо”
20.40 “Право на успiх”
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.35 Х/ф “Останнiй подих” 

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.50 Т/с “Пiвнiчний вiтер”
11.45, 13.20 Х/ф “Чорна хвиля”
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 22.20 Т/с “Вiддiл 44”
15.30, 16.20, 21.25 Т/с “Нiконов i Ко”
16.50 Т/с “Сонька Золота Ручка”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
23.20 Х/ф “Колонiя”

стб
06.45, 15.55 “ВСе буде добре!”
08.50 “Зiркове життя”
10.30 “Врятуйте нашу сiм’ю-3”
13.15 “Україна має талант!-6”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з 
        Павлом Костiциним”
22.35 “Я соромлюсь свого тiла-2”
00.30 “Один за всiх”

ноВий канал
04.15 Зона ночi
05.55, 07.25 Kids Time
06.00 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.27 Т/с “Друзi”
13.40 Т/с “Не родись вродлива”
19.00 Т/с “СашаТаня” 
20.00 Вiд пацанки до панянки
22.10 Х/ф “Серцеїдки”
00.45 Х/ф “Заручини в уявi” 

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультмiкс
10.10 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20, 17.50, 19.55 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 “День-як мить...”
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 “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, 21.50 “Iз нашої вiдеотеки”
11.45 “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 “Храми Подiлля”
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”
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 Зоряний шлях
11.50, 21.00, 23.30 Т/с “Самара”
14.40, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
23.00 Подiї дня

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 “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 “Три сестри”
18.15 “Звана вечеря”
19.10 “Розсмiши комiка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” 

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.20, 23.15 “Моя правда”
11.10 Х/ф “Будинок на дюнах”
12.25 Х/ф “Звiльнення на берег”
14.05, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
15.55 Х/ф “До мене, Мухтар!”
17.20 Х/ф “Особливо важливе завдання”
21.30 Х/с “Мiсс Марпл Агати Кристi”
00.05 Х/ф “Мiй молодший брат”

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, 11.45, 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 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.35 РЕ:ФОРМА
10.15 Т/с “Таксi”
11.00 Д/с “Мости мiж свiтами”
11.55 Д/ф “Повернення”
12.20 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.45 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Театральнi сезони
15.30 Вiра. Надiя. Любов
16.30 Гра долi
17.10 Д/с “Вiзит до Кореї”
18.15 Новини. Свiт
19.40 Т/с “Травма”
20.30 Х/ф “Скажи кукурудза”
21.25 Тенiс. Кубок Девiса. Щоденник
21.50 Перша студiя
22.40 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
06.30 M/ф “Маша i ведмiдь”
07.00, 08.00 “Найкращий ресторан
          з Русланом Сенiчкiним”
09.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
09.45 “Чотири весiлля-5”
11.00 “Мiняю жiнку-2”
12.15, 12.50 “Слiпа”
13.15, 14.10 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.10, 16.10 “Розсмiши комiка-5”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.20 “СватиКИ”
22.00 “Свiтське життя”
23.00 “Вечiрнiй Київ”
00.55 Х/ф “Суперстар”

інтер
05.40, 12.25 Д/п “Слiдство вели... 
          з Леонiдом Каневським”
06.30 М/ф “Мауглi”
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 “Культ” 
13.30 “Судовi справи”
14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Давай одружимося”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.00 Х/ф “Полiт фантазiї” 

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

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05, 16.50 Т/с “Сонька Золота Ручка”
12.00, 13.20 Х/ф “Няньки”
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 Т/с “Вiддiл 44”
15.30, 16.20 Т/с “Нiконов i Ко”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25, 22.05 Т/с “На трьох”
23.30 Х/ф “Найманець”

стб
05.55 “Зiркове життя”
07.50 Х/ф “Найчарiвнiша та найпривабливiша”
09.35 Х/ф “Маша”
11.30 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
19.45 Х/ф “Остання роль Рiти”
22.35 Х/ф “Дорога моя донечко”
01.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
04.10 Зона ночi
05.55, 07.15 Kids Time
05.57 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутостi”
07.17 Т/с “Друзi”
09.45, 20.00 Вiд пацанки до панянки
19.00 Т/с “СашаТаня” 
22.00 Х/ф “Сiнiстер” 
00.05 Х/ф “Сiнiстер-2” 

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
        черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультмiкс
10.10 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20 Т/с “Домашнiй арешт”
16.20 Країна У
17.20 М/ф “Як козаки...”
20.00 М/с “Козаки. Футбол”
21.00 Х/ф “Я, робот”
23.10 Х/ф “Американський пирiг” 

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “I будуть приходити люди...”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13, 19.26, 
           22.26 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “7 природних чудес України”
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 “Музей води”
15.55 Реклама. Анонси
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 Д/ф “Сiмдесятники.
           Микола Вiнграновський”
17.20 “Слiд”
17.45 Соцiальна реклама
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 “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 Зоряний шлях
11.50, 21.00, 23.30 Т/с “Самара”
14.40, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
23.00 Подiї дня

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння” 
10.40 “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 “Три сестри”
18.15 “Звана вечеря”
19.10 “Розсмiши комiка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 “КВН”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.05, 23.15 “Моя правда”
11.55 Х/ф “Поживемо — побачимо”
13.15 Х/ф “Мiй молодший брат”
15.05, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.55 Х/ф “Божевiльний день”
18.15 Х/ф “Хiд конем”
21.30 Х/с “Мiсс Марпл Агати Кристi”
00.05 Х/ф “День Святого 
         Валентина”

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 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
11.35 М/ф “Друзi янголiв”
12.20 Х/ф “Дитячий секрет”
14.25 Чоловiчий клуб. Спорт
15.30 Чоловiчий клуб
16.10 Д/ф “Джиммi Картер”
17.35 Т/с “Мафiоза”
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.30 Тенiс. Кубок Девiса. Щоденник
21.35 Дорога до Рiо-2016
22.00 М/ф “Дорога”
22.20 Альтернативна музика
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 Вперед на Олiмп!

канал “1+1”
06.00 A/ф “Риф 3Д”
07.35 М/ф “Маша i ведмiдь”
08.05 “СватиКИ “
09.40, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
          Служба Новин”
10.40 “Свiтське життя”
11.40 Т/с “Центральна лiкарня”
16.30, 21.15 “Вечiрнiй квартал”
18.30 “Розсмiши комiка-6”
20.15 “Українськi сенсацiї”
23.10 Х/ф “Джекi Браун”

інтер
06.45, 20.00 “Подробицi”
07.45 М/ф “Мауглi”
09.00 Х/ф “Формула кохання”
11.00 Х/ф “Бiлоруський вокзал”
13.00 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”
15.20 Т/с “Ластiвчине гнiздо”
20.30 “Слов’янський базар у Вiтебську”

TV-4
06.00 “Сад, город, квiтник”
06.15, 11.00 “Про нас”
06.45, 09.15 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 11.50, 14.20, 16.50 Оголошення.
          Бюро знахiдок
07.35 Х/ф “Те, що бачив мiсяць”
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00, 23.15 “Слiдства. iнфо”
10.30 Блага звiстка з Рiком Реннером
11.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
11.55, 14.25, 16.55 Тернопiльська погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Прибуття” 
14.30 Мультфiльм
15.00 Дитяче кiно.М/ф “Машина часу”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
18.00 Нашi вiтання
19.30 “Сучасна медицина i здоров’я”
20.10 Концерт “ТНМК”
21.30 Х/ф “Кохаючись” 
00.10 Час-Тайм

ICTV
05.15 Факти
05.35 М/с “Том i Джерi 
          у дитинствi”
06.15 Стоп-10
07.15 Провокатор
08.10 Кримiнальна Україна
09.10 Секретний фронт
10.05 Антизомбi
11.05 Громадянська оборона
12.05, 13.00 Iнсайдер
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф “Бетховен”
15.05 Х/ф “Бетховен-2”
16.50 Х/ф “Няньки”
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки
20.05 Х/ф “Бiй без правил”
22.10 Х/ф “Втеча з Шоушенка”

стб
05.50 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
11.55 “Єгорушка проти експертiв!”
13.05 Х/ф “Найчарiвнiша
           та найпривабливiша”
14.50 Х/ф “Остання роль Рiти”
17.00 Х/ф “Дорога моя донечко”
19.00 Х/ф “Подiлись щастям своїм”
23.30 “Давай поговоримо про секс-2”
01.30 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
05.30, 07.25 Kids Time
05.32 Х/ф “Агент Кодi Бенкс”
07.30 Дешево i сердито
09.50 Вiд пацанки до панянки
11.45 Хто зверху
13.50 Т/с “СашаТаня” 
17.10 Х/ф “Ямакасi” 
19.00 Х/ф “Погоня” 
21.00 Х/ф “Трейсери”
22.50 Х/ф “Поцiлунок дракона” 
00.50 Х/ф “Серцеїдки”

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти
           черепашки нiндзя”
06.20, 09.40 М/с “Дора-мандрiвниця”
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код”
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с “Дора i друзi. 
          Пригоди в мiстi”
11.25 М/с “Маша i Ведмiдь”
12.40 М/ф “Роботи”
14.30 Х/ф “Моя супермама”
16.25 М/ф “Як козаки...”
18.50 М/с “Козаки. Футбол”
19.50 Х/ф “Я, робот”
22.00 Х/ф “Американський 
        пирiг” 
23.50 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, 15.00, 19.50 “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”
15.30 “Слiд”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Азбука смаку”
17.20 “Кобзар єднає Україну” 
         (“Iсторiя одного хрестика”)
17.50 “Театральнi зустрiчi”
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.30 “Iз нашої вiдеотеки”
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 Зоряний шлях
08.50 Х/ф “Олександра”
10.50 Т/с “Сила серця”
14.40, 15.20 Т/с “Сила Вiри”
19.45 Д/ф “Поколiння Янтар”
20.50 Футбол. Супер Кубок 
         України “Шахтар” — “Динамо”
23.20 Х/ф “Маша й ведмiдь”

к1
05.10 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
10.00 М/с “Мiа та я”
11.20 Х/ф “Чарiвник Макс
        i легенда про перснi” 
13.10 “КВН”
15.15 “Розсмiши комiка”
17.00 “Орел i Решка. Курортний сезон”
21.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
22.00 “Орел i Решка”
23.00 Т/с “Красуня та чудовисько” 
00.45 Х/ф “Прикинься моїм хлопцем” 

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.25 “Невiдома версiя. Операцiя “И”
11.20 Х/ф “Божевiльний день”
12.30 Х/ф “Небезпечний поворот”
16.05 Х/ф “Особливо 
        важливе завдання”
18.30 Х/ф “Непiддатливi”
20.00 Х/ф “Привiт, дурнi!”
22.05 “Невiдома версiя. 
        Брильянтова рука”
23.00 Х/ф “Бабiй”
00.15 Х/ф “Поживемо - побачимо”

4-13



П’ятниця, 8 липня 2016 року5 Актуально!
Святині ● Вітаємо! ●

Соломія ШАЛАЙ. 
Фото Романа МАЦЕЛЮХА.

Новий греко-католицький 
храм Святих верховних 
апостолів Петра і Павла бу-
де у Великих Бірках. 20 
червня, на другий день Зе-
лених свят, Архиєпископ і 
Митрополит Тернопільсько-
Зборівський Василій Семе-
нюк освятив хрест та наріж-
ний камінь нової церкви, 
яку збудують на вулиці Ва-
силя Стуса.

Привітати великобірківчан з 
початком будівництва нового 
храму приїхав Високопреосвя-
щенний Архиєпископ і Митропо-
лит Тернопільсько-Зборівський 
Василій Семенюк та уродженець 
Великих Бірок, віце-ректор Тер-
нопільської вищої духовної семі-
нарії імені Патріарха Йосифа 
Сліпого, доктор богословських 
наук Володимир Ковалковський. 
Разом з великобірківчанами був 
того дня і депутат Тернопіль-
ської обласної ради Володимир 
Лісовський. Взяти участь в освя-
ченні хреста та каменю приїхали 
отці із сусідніх парафій, студенти-
семінаристи, парох церкви свя-
тої великомучениці Параскеви 
П’ятниці, що у Великих Бірках, о. 
Василь Михайлишин та сотні ві-
рян.

За інформацією Великобірків-
ського селищного голови Рома-
на Мацелюха, освячення наріж-
ного каменю та хреста для ще 
одного храму є знаковою в істо-
рії Великих Бірок подією. “Навіть 
попри примхи погоди і хмари, 
які від ранку збиралися в небі, 

все пройшло чудово і освячення 
таки звершилося з високим ду-
ховним піднесенням”, — зазна-
чив Роман Мацелюх. Селищна 
рада виділила землю під будів-
ництво церкви в східній частині 
Великих Бірок, нову релігійну 
громаду ще минулого року офі-
ційно зареєстрували в облдер-
жадміністрації.

Споруджувати новий храм бу-
дуть на кошти жертводавців та 
парафіян, а також з допомогою 
Тернопільсько-Зборівської єпар-
хії, про що повідомив Владика 
Василій Семенюк. Очолить но-
возбудований храм теперішній 
адміністратор парафії Святих 
верховних апостолів Петра і 
Павла о. Іван Яцик. 

Там, де благословення
Закладено наріжний камінь нового храму Святих 

верховних апостолів Петра і Павла у смт Великі Бірки

Депутат Тернопільської обласної ради, завідуючий хірургічним 
відділеням ТРТМО Володимир Лісовський з дружиною 

Олександрою Михайлівною на місці закладення наріжного 
каменя храму Святих верховних апостолів Петра і Павла.

Владика Василій Семенюк благословляє великобірківчан.

Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський  
Василій Семенюк закладає наріжний камінь під будівництво храму Святих  

верховних апостолів Петра і Павла на вулиці Василя Стуса у Великих Бірках.

Вітаємо з днем 
н а р о д ж е н н я 
х і р у р г а -
с т о м а т о л о г а 
ТРТМО Віталія 
Р о м а н о в и ч а  
ЛІСОВИЧА, фель-
дшера невідкладної 
медичної допомоги 
Ольгу Романівну  
БУРАНИЧ, медичного статиста 
Іванну Миколаївну ОЛІЙНИК, 
медсестер Галину Степанівну 
ГАЦЬО, Наталію Олексіївну 
КОНОТОПСЬКУ, Ольгу Рома-
нівну РЕМЕЗ, Тетяну Романів-
ну МИКОЛАЇШИН, Світлану 
Петрівну ПІВТОРАК, Іванну 
Павлівну БАНАХ, Катерину  
Іванівну ПЕЛЕНЬО, Ольгу  
Василівну КРАВЕЦЬ, Марію 
Володимирівну ДІДУХ, молод-
ших медсестер Марію Несто-
рівну НЕДОШИТКО, Марію  
Петрівну КОТОВСЬКУ, слюсаря-
сантехніка Петра Степановича 
ЛІТИНСЬКОГО, водія Петра Іва-
новича СІВІНСЬКОГО, робітни-
ка кухні Інну Анатоліївну  
ГЕТЬМАН, медсестру Велико-
глибочецької АЗПСМ Ірину  
Омелянівну БЛАЖІЄВСЬКУ.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов. 

Хай Вас обминають невдачі і грози, 

Хай тільки від радості з’являються сльози, 

Ми Вам посилаєм ці вдячні слова, 

А Бог хай дарує многії літа! 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з днем народження вчи-
теля географії Лілію Олегівну 
ЗВІР.

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

Вітаємо з днем народження 
депутатів Великоберезовицької 
селищної ради Валерія Анатолі-
йовича ВОЛИНЦЯ та Івана  
Михайловича ВАНИКА.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

Щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, виконком.

Вітаємо з днем народження 
депутатів Ігровицької сільської 
ради Сергія Петровича ШИЛІГУ 
і Петра Миколайовича  
ВИННИЦЬКОГО.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з днем народження 
секретаря Ігровицької сільської 
ради Олександру Зіновіївну 
МОКРИЦЬКУ.

Бажаємо здоров’я міцного, 

Щастя без краю, 

Усього найкращого щиро бажаєм. 

Щоб серце Ваше зігрівало тепло, 

Щоб завжди в душі панувало добро, 

Краси і наснаги, здоров’я без ліку 

І довгого-довгого щедрого віку.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з Днем ангела голову 
господарства СФГ “Аванто”  
Івана Васильовича МРИЧКА.

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь, було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій, далекій дорозі.

Хай поруч із Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

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

Колектив CПП “Мричко” щиро 
вітає з днем народження с/г  
робітника Петра Васильовича 
ЗАБЛОЦЬКОГО.

Бажаємо здоров’я міцного, 

Щастя без краю, 

Усього найкращого щиро бажаєм. 

Щоб серце Ваше зігрівало тепло, 

Щоб завжди в душі панувало добро, 

Краси і наснаги, здоров’я без ліку, 

І довгого-довгого щедрого віку.

Щиро вітаємо з 45-річчям за-
відуючу бібліотекою-філією  
с. Миролюбівка Галину Ігорівну 
ЛУЧКІВ. Нехай зозуля накує Вам 
багато-багато щасливих років, не-
хай у житті буде все, що серце 
забажає, — достаток, молодість, 
завзяття, добро, радість, успіхи.

Щоб роки були багаті, наче осінь,

На любов, на злагоду в сім’ї,

Щоб здоров’я не минало хату,

Ви жили в достатку і добрі.

З повагою — відділ культури 
Тернопільської РДА, 

Тернопільська центральна 
районна бібліотека, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя математики та ін-
форматики Тетяну Петрівну  
ДОЛІШНУ.

З днем народженням вітаєм! 

Щоб стільки ж раз весна цвіла, 

Сьогодні щиро Вам бажаєм

Здоров’я, щастя і тепла. 

Щоб шлях Ваш був такий широкий, 

Щоб мало було перешкод, 

Щоб ювілей справляли сотий, 

Не знали б Ви тяжких турбот! 

Ми щиро Вас поздоровляєм, 

Добра Вам зичимо сповна, 

Багато світлих днів бажаєм

І довгі-довгії літа.

З повагою — педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

Щиро вітаємо з 40-річчям  
завідуючу сектором управління 
соціального захисту населення 
Тернопільської РДА Галину  
Степанівну АНДРУШКІВ. 

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — колектив 
управління соціального захисту 
населення Тернопільської РДА.

 

Колектив Великоберезовицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем наро-
дження практичного психолога 
Ольгу Романівну ЛУЧАНКО.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем 
народження вчителя іноземної 
мови Оксану Василівну  
БРИКАЙЛО, медсестру школи 
Ольгу Богданівну БОЙКО, 
вчителя-пенсіонера Рому Зенові-
ївну БУРКОВСЬКУ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

Колектив Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження 
технічного працівника Оксану  
Іванівну ТРАЧ.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

Педагогічний колектив Петри-
ківської ЗОШ І-ІІ ст. вітає  
з 55-річчям вчителя історії та пра-
вознавства Мирославу Степа-
нівну НЕТЕФОР.

Душею щедра і красива

І просто жінка чарівна,

Нехай роки приносять щастя,

Завжди в душі цвіте весна!
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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора і Романа 

МАЦЕЛЮХА.

Церемонія відкриття осно-
вної частини ХХVІ сільських 
спортивних ігор Тернопіль-
щини відбулася на спортив-
ній арені європейського типу 
майже за 130 км від облас-
ного центру в с. Синьків За-
ліщицького району, на малій 
батьківщині нашого земляка, 
відомого бізнесмена, медіа-
магната Дмитра Фірташа. На 
футбольний стадіон зі штуч-
ним покриттям під мідь духо-
вого оркестру колонами 
йдуть команди сільських фіз-
культурників районів, які бу-
ли переможцями попередніх 
спортивних ігор. В їх числі 
команда Тернопільського ра-
йону — Державний прапор 
України та полотнище ФСТ 
«Колос» у руках переможців 
сільських збірних з армспор-
ту та гирьового спорту братів 
Миколи і Дмитра Піговських 
з Почапинців.

Спортивних висот, змагального 
духу й волі до перемоги фізкуль-
турникам краю побажали голова 
Тернопільської ОДА Степан Бар-
на, голова Заліщицької РДА Борис 
Шепітка, голова обласного ФСТ 
«Колос» Георгій Гунтик. Благосло-
вив спортсменів на успішні старти 
і перемоги отець Петро. Наші мо-
лоді й дужі хлопці в команді у 
складі братів Миколи і Дмитра Пі-
говських з Почапинців, Дмитра 
Дячука з Великих Бірок були тре-
тіми в загальнокомандному заліку. 
Дмитро Дячук у вазі до 70 кілогра-
мів в особистій першості з арм-
спорту завоював срібну нагороду. 
Вкотре продемонструвала свою 
зібраність, влучність, швидкість, 
кмітливість і бажання до перемоги 
сім’я Чудиків з Дичкова. Арсен, 
Ірина та Мальвіна Чудики значно 
за кількістю очок випередили  
спортивні сім’ї Волошиних з До-
бриводів Монастириського райо-
ну і Пиняків з с. Нагірянка Чортків-
ського районів, які відповідно по-
сіли другу і третю сходинки на 
п’єдесталі пошани. У гирьовому 
спорті перемогу святкували сіль-
ські спортсмени з Кременецького 

району, серед призерів також ат-
лети зі Збаража та Бучача. Най-
краще з представників Тернопіль-
ського району виступив Василь 
Воляницький із Забойок, який під-
няв дві гирі по 24 кг кожна 26 разів 
і ввійшов до шестірки кращих се-
ред представників цього виду 
змагань. Четвертими були спортс-
мени із Великих Бірок у міні-
футболі. Наполегливими до пере-
моги були сільські футболісти зі 
Старого Нижбірка Гусятинського 
району, Зеленої Бучацького та с. 
Божиків Підволочиського районів.

Як завжди з нетерпінням очіку-
вав на виступи у перетягуванні 
линви за участю канатоборців з 
Малого Ходачкова, восьмиразових 
переможців обласних спортивних 
ігор та призерів всеукраїнських. 
Команда у складі ветеранів-
канатоборців Михайла Кіналя, Гри-
горія П’ятківського, Ігоря Лавуся, 
Михайла Киляра, Михайла Балаба-
на  двічі перемогла й двічі програ-
ла командам Гусятинського і Козів-
ського районів. Фізкультурники с. 
Білоскірка Лановецького району 

святкували командну перемогу 
Переможцями у жіночому турні-

рі з волейболу стали шумські, те-
ребовлянські й гусятинські спортс-
менки, серед чоловіків золоті ме-
далі завоювали борщівські волей-
болісти, у числі призерів — коман-
ди Теребовлянського і Підволо-
чиського районів. Лише в серії 
одинадцятиметрових ударів свят-
кували фінальну перемогу сільські 
футболісти Чортківського району. 
Їх та срібних призерів — команду 
Зборівського району — нагороджу-
вали великими кубками й дипло-
мамии голова Заліщицької РДА 
Борис Шепітка, народний депутат 
України Олег Барна, депутат Тер-
нопільської обласної ради, прези-
дент ФК «Тернопіль» Ігор Мару-
щак. Перед завершальними зма-
ганнями в рамках ХХVІ сільських 
спортивних ігор Тернопільщини лі-
дирують сільські фізкультурники 
Теребовлянського району, далі у 
шістці кращих спортивні сільські 
дружини Тернопільського, Гусятин-
ського, Кременецького, Бучацько-
го та Заліщицького районів.

Фінал у Синькові

Арсен, Ірина та Мальвіна Чудики з с. Дичків  
Тернопільського району — переможці серед спортивнихї  

сімей у ХХVІ сільських спортивних ігор Тернопільщини.

Спортсменів з смт Великі Бірки у складі команди  
Тернопільського району супроводжував Великобірківський 

 селищний голова Роман Мацелюх (на фото).

Команда ветеранів-канатоборців  
з с. Малий Ходачків Тернопільського району.

Начальник управління ДСНС України в Тернопільській  
області Віктор Маслей та помічник начальника управління ДСНС 

України в Тернопільській області з питань зв’язків із ЗМІ та  
громадськістю, депутат Тернопільської районної ради Ірина Крупа. 

Галина ЮРСА — ТРР 
«Джерело». 

Фото автора.

Необхідність берегти приро-
ду. Безпека на водних 
об’єктах. Належний догляд 
за дітьми. Поведінка при ви-
явленні вибухонебезпечних 
предметів. 

Про це, здавалось би, знає ко-
жен. Проте не проходить і доби, 
щоб в Україні не фіксували сумних 
випадків, які забирають здоров’я 
та життя людей. Про це, зокрема, 
йшлося на прес-конференції з 
участю начальника управління 
ДСНС України в Тернопільській об-
ласті Віктора Маслея. 

Як повідомив Віктор Маслей, в 

Тернопільській області цього року  
на ГРВІ захворіло 35266 осіб, з них 
— 15292 дітей, 6 осіб померло. З 
початку року виникло 487 пожеж, 
внаслідок яких 17 осіб отримали 
травми і стільки ж загинуло. Піро-
техніки області виявили та знешко-
дили 313 вибухонебезпечних пред-
метів часів минулих воєн.

Працівники управління Держав-
ної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Тернопільській області 
проводять значну профілактичну 
діяльність, спрямовану на попе-
редження нещасних випадків. Но-
ве в їх роботі — тематичні відеоро-
лики, які будуть демонструватись 
впродовж літа на місцевому теле-
баченні. Фахівці служби впевнені, 
що це стане дієвим пропагандист-
ським засобом.

Безпека життя:  
не зайве нагадати

— На заправці фермер купує 
дизельне паливо та просить про-
давця надати акцизну накладну. 
Йому не надають. Чи правомірно?

— Чинним законодавством не 
передбачено надання акцизної на-
кладної покупцю пального. Пункти 
231.5 та 231.6 Податкового кодек-
су зобов’язують продавця пально-
го лише скласти її під час реаліза-
ції пального та зареєструвати не 
пізніше 15 календарних днів, на-
ступних за датою складання, в 
Єдиному реєстрі акцизних наклад-
них (ЄРАН). Таку реєстрацію і вва-
жатимуть наданням акцизної на-
кладної отримувачу пального.

Для отримання акцизної на-
кладної/розрахунку коригування, 
зареєстрованих в ЄРАН, отриму-
вач пального надсилає в електро-
нному вигляді запит до ЄРАН, за 
яким отримує в електронному ви-
гляді повідомлення про реєстрацію 
акцизної накладної/розрахунку ко-
ригування в ЄРАН та акцизну на-
кладну/розрахунок коригування в 

електронному вигляді (абз. 3 п. 
231.6 ПКУ). Такі акцизна накладна/
розрахунок коригування вважають-
ся зареєстрованими в ЄРАН та 
одержаними отримувачем пально-
го.

Крім цього, відповідно до ст. 
231 ПКУ і Порядку ведення ЄРАН, 
затвердженого постановою КМУ 
від 24.02.16.р. № 114, акцизні на-
кладні складаються винятково в 
електронній формі. За п. 6 Порядку 
ведення ЄРАН, після відправлення 
електронної акцизної накладної/
розрахунку коригування до неї на 
реєстрацію в ЄРАН, у платника ак-
цизного податку зберігається її/
його електронний примірник. Тож, 
покупець пального (як власне й 
продавець) не зобов’язаний роз-
друковувати електронні акцизні на-
кладні чи розрахунки коригування 
до них.

 
Відділ організації роботи 

Тернопільської ОДПІ.

Ви запитували  ●

Дещо про акцизну 
накладну



7 П’ятниця, 8 липня 2016 року

Актуальне інтерв’ю ●

громада
Об’єднана Видання Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

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

№24

Краєвиди с. Стегниківці. 
Фото Галини ЮРСИ.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Про гуманітарну сферу 
Байковецької об’єднаної 
територіальної громади — 
інтерв’ю заступника Бай-
ковецького сільського го-
лови Віктора Пульки.

— Вікторе Володимирови-
чу, коли почне працювати 
новостворений відділ освіти 
Байковецької сільської ра-
ди?

— Наразі за результатами 
конкурсу визначено кандидатів 
на посади начальника відділу 
освіти, його заступника, двох 
спеціалістів, бухгалтера. На по-
зачерговій сесії Байковецької 
сільської ради затвердили по-
ложення про відділ освіти, який 
згодом зареєструємо у відділі з 
питань державної реєстрації 
Тернопільської РДА, відкриємо 
рахунки в казначействі. Орієн-
товно повноцінну роботу відділ 
розпочне з середини липня.

— Як навчальні заклади 
громади готуються до почат-
ку нового навчального року?

— Розпочинається встанов-
лення централізованого опа-
лення в Стегниківській ЗОШ, 
найближчим часом замінимо 
тут електромережу, впорядкує-
мо в початковій школі вбираль-
ні, зробимо водовідведення. В 
НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.-
ДНЗ” реконструюємо їдальню, 
плануємо придбати електричні 
конвектори для додаткового 
обігріву приміщення та елек-
троплиту для приготування га-
рячих обідів. Ремонтуємо по-
крівлю Шляхтинецької школи. В 
Дубівецькій школі замінили ста-
рі вікна на металопластикові, 
планується заміна підлоги в 
спортзалі. За кошти державної 
субвенції на розвиток інфра-
структури розпочали заміну да-
ху та утеплення фасаду Байко-
вецької ЗОШ. Усі роботи будуть 
завершені до 1 вересня. В цьо-
му році на фінансування освіти 
Байковецької об’єднаної гро-
мади спрямовано понад 
4,5 мільйона гривень освітньої 
субвенції і стільки ж із сіль-
ського бюджету. Всі вчителі 
вчасно отримують зарплати, 
для педагогів передбачено ін-
дексацію та 20% надбавки за 
престижність професії. Цього-
річ надали технічним працівни-
кам ДНЗ матеріальну допомогу 
на оздоровлення під час від-
пустки в розмірі посадового 
окладу. З березня цього року 
запровадили безкоштовне хар-
чування для учнів початкових 
класів, безплатно харчуються 
діти пільгових категорій. Вар-
тість обіду в школах становить 

16 гривень на школяра, в са-
дочках — 22 гривні, з них 40% 
батьківська плата. В харчуванні 
дітей допомагають місцеві під-
приємці. Перед стартом нового 
навчального року на виконкомі 
сільської ради приймемо рі-
шення про вартість обідів від-
повідно до цінової політики.

— Яка ситуація в Байко-
вецькій об’єднаній громаді зі 
створенням опорної школи?

— Відділ освіти Байковецької 
сільської ради розробить стра-
тегічний план розвитку освіт-
ньої галузі громади на най-
ближчі 6 років. Тільки після цьо-
го плануватимемо створення 
опорної школи, на фінансування 
якої держава обіцяє додаткові 
кошти. Сьогодні для нас пріори-
тетом є зміцнення інфраструк-
тури і капітальний ремонт доріг. 
Виділили 8 тисяч гривень на 
підтримку належного технічного 
стану шкільного автобуса в Ло-
зівському НВК. Наше завдання 
— створити належні умови для 
розвитку дітей, щоб вони навча-
лися і виховувалися в наших на-
вчальних закладах. Працюємо 
над тим, щоб у кожному насе-
леному пункті Байковецької 
об’єднаної територіальної гро-
мади були дитячий садок і по-
чаткова школа, плануємо від-
криття додаткових груп у до-
шкільних навчальних закладах і 
груп продовженого дня у ЗОШ. 
Згідно з генеральним планом 
села Байківці, на масиві Соняч-
ний є земельна ділянка для бу-
дівництва спеціалізованого на-

вчального закладу. На початку 
літа організували на базі Лозів-
ської школи оздоровчо-
відпочинковий табір, який від-
бувався впродовж двох тижнів. 
Виділили з сільського бюджету 
10 тисяч гривень на харчування 
та екскурсії Тернопільщиною 
для понад трьох десятків вихо-
ванців з усієї громади. Наступ-
ного року плануємо організува-
ти два табори, залучити більше 
школярів.

— Як організоване куль-
турне життя Байковецької 
об’єднаної громади?

— Результати роботи відділу 
культури, туризму, молоді та 
спорту Байковецької сільської 
ради можна спостерігати під час 
концертних програм, до яких за-
лучаються аматори мистецтва зі 
всіх сіл громади, та спортивних 
заходів. Плануємо відновити ло-
зівський хор, створити в громаді 
тріо бандуристів, театральні ко-
лективи. Намагаємося проде-
монструвати власний творчий 
потенціал на фестивалях за 
межами громади. Нещодавно на-
родний аматорський хореогра-
фічний колектив “ГлоріяБай” 
БК с. Байківці та народний ама-
торський фольклорно-обрядовий 
колектив “Горлиця” БК с. Лозова 
взяли участь в обласному святі 
танцю і народного ремесла “Тер-
нопільські обереги”. 21 серпня 
плануємо відновити традиційне 
масштабне культурно-спортивне 
дійство “ДзиґаБай”, яке через 
складну ситуацію в Україні не 
проводилося останні два роки. 

Цьогорічна “ДзиґаБай” розши-
рює горизонти, адже в ній ві-
зьмуть участь представники всіх 
населених пунктів Байковецької 
об’єднаної громади. Ремонтуємо 
заклади культури. Триває реє-
страція бібліотечного фонду гро-
мади в електронному варіанті. 
Уклали з Тернопільською цен-
тральною районною бібліотекою 
договір про надання в разі по-
треби методичної допомоги. Хо-
чемо забезпечити всі книгозбірні 
Інтернетом і Wi-Fi. Ведемо пере-
говори зі СТОВ “Дружба” про 
передачу частини адміністратив-
ного приміщення для розміщен-
ня в ньому бібліотеки і 
фельдшерсько-акушерського 
пункту села Лозова. Крім цього, 
розвиваємо туризм. Створили 
офіційний сайт Байковецької 
об’єднаної громади, працюємо 
над виготовленням путівника. 
Залучення туристів сприяє напо-
вненню сільського бюджету. Не-
щодавно презентували під час 
інвестиційного форуму у Зба-
разькому замку проект 
відпочинково-оздоровчого комп-
лексу в Шляхтинцях. Наприкінці 
липня відзначатимемо в Курни-
ках День села, в листопаді — 
460-річчя села Дубівці, 110-річчя 
Дубівецької церкви і 160-річчя 
Дубівецької школи. У вересні 
розпочне роботу центр із надан-
ня адміністративних послуг, який 
забезпечуватиме всі сфери жит-
тєдіяльності Байковецької 
об’єднаної територіальної гро-
мади.

— Вікторе Володимирови-
чу, як гарантується безпека 
життя і здоров’я мешканців 
громади?

— Наприкінці травня в Байко-
вецькій об’єднаній громаді по-
чала працювати поліцейська 
станція, якою керує заступник 
начальника сектору інспекторів 
поліції Тернопільського район-
ного відділення поліції Юрій Яр-
жемський. Щодня патрульні 
стежать за громадським поряд-
ком, виїжджають на виклики. 
Плануємо відкрити на поліцей-
ській станції телефонну лінію, 
щоб громадяни могли звертати-
ся безпосередньо до поліцей-
ських. До кінця цього року пла-
нуємо створити власну пожежну 
частину, придбати пожежну ма-
шину та необхідний інвентар. 
Перераховуємо кошти управлін-
ню Державної служби з надзви-
чайних ситуацій в Тернопіль-
ській області, рятувальники яко-
го виїжджають за сигналом 
“тривога” в села Байковецької 
об’єднаної громади. Охорону 
здоров’я забезпечують ФАПи і 
амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини. Всі ліку-
вальні заклади громади отри-
мали медикаменти для надання 

невідкладної медичної допомо-
ги. Кожен може отримати без-
коштовні послуги стоматолога, 
біохімічний і загальний аналізи 
крові. Подали заявку для участі 
в грантовій програмі міністер-
ства закордонних справ Японії 
“Кусаноне”, щоб придбати апа-
рат ультразвукової діагностики 
та інше медичне обладнання. В 
наступному році на Тернопіль-
щині заплановане створення 
трьох медичних округів у Терно-
полі, Кременці і Чорткові, які 
надаватимуть вторинну медичну 
допомогу. 

— Яка ситуація в Байко-
вецькій об’єднаній територі-
альній громаді із залученням 
контрактників до військової 
служби?

— На жаль, сьогодні Україна 
перебуває в стані війни. Нещо-
давно Президент України Пе-
тро Порошенко підписав Указ 
про демобілізацію військовос-
лужбовців, призваних під час 
п’ятої хвилі часткової мобіліза-
ції. Необхідно провести рота-
цію на передовій. 5 липня я по-
бував на нараді з цього питан-
ня за участю військового комі-
сара Тернопільського обласно-
го військового комісаріату Во-
лодимира Катинського, голови 
Тернопільської ОДА Степана 
Барни, голів РДА і представни-
ків місцевого самоврядування в 
44-ій окремій артилерійській 
бригаді міста Тернополя. Ста-
ном на сьогодні план із залу-
чення на військову службу 
контрактників у Байковецькій 
об’єднаній громаді виконано на 
40%, на строкову службу — на 
100%. Більше півсотні бійців 
нашої громади є учасниками 
війни на Донбасі, більшість з 
них демобілізовані. Соціальні 
працівники разом із медиками 
проводять реабілітацію демобі-
лізованих. Усім учасникам АТО 
виплачуємо матеріальну допо-
могу, згідно з законодавством 
за зверненнями надаємо зе-
мельні ділянки. 

— Попереду півтора місяці 
теплого літа. Як плануєте 
відпочити?

— Байковецька об’єднана 
територіальна громада перебу-
ває на стадії становлення, ба-
гато питань потребують негай-
ного вирішення. Важко знайти 
вільну хвилинку. Однак у будь-
якій роботі необхідне психоло-
гічне розвантаження, потрібно 
приділити увагу сім’ї. Мій стар-
ший син Юрій з дружиною че-
кають дитину, незабаром я ста-
ну дідусем, відповідно клопотів 
стане ще більше (посміхається 
— ред.). Сподіваюся, зможемо 
викроїти трохи часу для відпо-
чинку і на декілька днів гайне-
мо в Карпати.

Віктор Пулька:  
“наш пріоритет —  

покращення інфраструктури  
і капітальний ремонт доріг”

Заступник Байковецького сільського 
 голови Віктор Пулька в робочому кабінеті.
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“Земля не може належати людині,  
людина належить землі”

Жнива-2016 ●

Галина ЮРСА — ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора. 

Мої подруги та деякі родичі 
зараз у відпустці та поїхали 
на моря в Болгарію, Туреччи-
ну, а дехто ближче — в Оде-
су. Смажаться собі на сонці 
та вважають це за щастя. Не 
розумію сенсу такого відпо-
чинку. Тому не проміняю на-
годи, хоч би й мала багато 
зайвих коштів, у цю особливу 
жнивну пору побувати в полі, 
поспілкуватися з механізато-
рами, агрономами, керівни-
ками господарств, подиви-
тись, як збирають урожай. 
Адже саме сьогодні вирішу-
ється одне з найважливіших 
стратегічних питань життєді-
яльності держави: чи будемо 
з хлібом? Хай це хтось з чи-
тачів не сприйме за патетику. 
Згадаймо, що на Сході Укра-
їни йдуть бої, поля замінова-
ні, земля не обробляється, 
люди не мають можливості 
займатися прадідівською 
справою — сіяти та вирощу-
вати хліб. 

“Коли косять, то дощів не про-
сять”, — говорить народна му-
дрість. Спекотним видався мину-
лий тиждень. Погодні умови спри-
яли швидшому, ніж звичайно, по-
чатку жнив у Тернопільському ра-
йоні. Зокрема, у ТОВ “Вікторія”, що 
у Байківцях, почали обмолот ози-
мого ячменю. Скосили більше по-
ловини засіяної під цю культуру 
площі. У четвер в останній день 
червня раптом зірвався вітер та 
впав рясний дощ, що спинило ро-
боту майже на тиждень. У самому 
Тернополі у цей час була спека, а 
прямо за містом злива немило-
сердно поливала поля достиглого 
озимого ячменю та ріпаку. Лише 

6 липня можна було продовжувати 
жнивування. Цього разу потужного 
комбайна вивели на озимий ріпак.

“Почали ми з обмолоту озимо-
го ячменю, — каже головний агро-
ном ТОВ “Вікторія” Олександр Ко-
зак, — цю культуру засіяли на 
площі 167 гектарів. Види на уро-
жай хороші. За попередніми під-
рахунками — 70 центнерів з гекта-
ра. Вважаю, що це дуже добрий 
показник. Залишилось нам обмо-
лотити 67 гектарів. Була б хоч три 
дні добра погода — впораємося. 
Нині почали косити та обмолочу-
вати озимий ріпак. Як бачите, вро-
див він цього року на славу. Прав-
да, не все благодатно складалось 
минулої осені. Посіяли ми культу-
ру, а дощів після цього не було 
цілий місяць. От і “пеклось” насін-
ня ріпаку у ґрунті весь цей час. 
Тому сходи були зріджені. Ми вно-
сили 200 кілограмів азоту в діючій 
речовині на гектар посівів ярого 
ріпаку. Звичайно, витратили бага-
то коштів. Але, надіємось, це оку-
питься гарним урожаєм”.

Біля цієї відповідальної жнивної 
роботи застала директора 
ТОВ “Вікторія” Степана Маціборку 
та його заступника Богдана Запо-

луха. Вони задоволені 
результатом спільної ро-
боти. Адже, чим багатше 
вродить нива, тим біль-
ше матимуть пайовики. 
“Ріпак дуже вигідно ви-
рощувати. Насіння до-
бре продається, на ньо-
го завжди попит, — каже 
Степан Маціборка. — 
Нині багато говорять про 
виснаження ґрунтів че-
рез вирощування цієї 
культури. У пресі та ін-
тернеті з цього приводу 
багато публікацій. Але 
українські чорноземи 

виснажуються від усіх культур, як-
що не дотримуватись правил агро-
техніки, сівозміни. Ми, як ви зрозу-
міли, із землі не тільки беремо, але 
й гідно віддаємо”.

Вздовж поля на дорозі стояло 
багато машин з механізованої ав-
томобільної приватної бригади. 
Вони по черзі під’їжджають до ком-
байна, коли він наповнюється об-
молоченим ріпаком, та проводять 
завантаження. Потім їх шлях — на 
Лановецький елеватор. Познайо-
милася з водіями. Хлопці молоді, 

веселі, знаю батьків декого з них. 
Запитую, чи добре заробляють, чи 
не спокушаються закордонними 
заробітками? Весело відповідають, 
що на життя вистачає: трохи тут 
підзароблять, трохи — в іншому 
місці. Роботи нині в селі багато. 
Лише лінивий її не бачить та нарі-
кає. Тому за кордон не поспіша-
ють. Є де прикласти рук і на рідній 
землі.

Тож хай погода і удача сприя-
ють цим гарним, працьовитим лю-
дям!

Гаряча пора “Вікторії”

На жнивному лані: заступник директора ТОВ “Вікторія” 
Богдан Заполух, головний агроном Олександр Козак, директор Степан Маціборка, 

комбайнер Олександр Патлай, водій Богдан Пилипишин.

Комбайнер Роман Гурик на збиранні ріпаку.

Водії механізованої автомобільної бригади Ігор Гордій, Богдан Качан,  
Микола Гордій, Роман Кошулинський, Василь Яковенко, Микола Качан, Юрій Гужда,  
Андрій Янкевич, Олег Кацаба з директором ТОВ “Вікторія” Степаном Маціборкою.

Під час обмолоту ріпаку головний агроном  
Олександр Козак та водій Богдан Пилипишин.

Жителі села Стегниківці 
висловлюють щиру вдячність 
Байковецькому сільському 
голові об’єднаної громади 
Анатолію Кулику за європей-
ську дорогу в селі.

Подяка ●

Дорогі мешканці Лозови!  
Вітаю Вас із храмовим празни-
ком церкви святих апостолів 
Петра і Павла. Бажаю міцного 
здоров’я, успіхів у добрих  
починаннях, незламної віри, 
незгасимої надії та всеперема-
гаючої любові.

Щирі вітання надсилаю всім, 
хто носить імена Петра і Павла. 
Хай небесні покровителі обері-
гають Вас і Ваші сім’ї. Нехай у 
Ваших домівках панують любов 
і злагода, мир і благополуччя.

З повагою — в. о. старости 
с. Лозова і с. Курники 

Микола ГУЛЬ.

Колектив 
Байковець-
кої ЗОШ І-ІІ 
ст. вітає з 
днем наро-
дження вчи-
теля фізики і 
математики 
Анатолія Вікторовича  
ПОГНЕРИБКА.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує сто прекрасних літ!

Вітаємо з 
днем народжен-
ня директора 
Байковецької 
ц е н т р а л ь н о ї 
сільської бібліо-
теки Наталію 
Володимирівну 
РУДУ.

Нехай волошками 

                 цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів й надії.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з днем народження 
Іванка ПИТУЛАЯ з с. Лозова.

Нехай соловейко Тобі співає,

Цвіте калина у саду,

Лелека щастя принесе,

Зозуля літ сто хай накує.

Нехай Тобі сонечко сміється,

Наука легко хай дається,

А доля світлою хай буде,

Щоб поважали Тебе люди.

З любов’ю — хресний тато 
Андрій з дружиною Наталею, 

брат Тарас з дружиною 
Ангеліною.

Колектив Бай-
ковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. вітає з 
днем народження 
кухаря Любов 
Б о г д а н і в н у  
КАСАРДУ.

Добра і щастя 

зичим в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла. 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.

Щоб на роботі, вдома, 

                      серед друзів 

Ви відчували ласку і тепло, 

Щоб у житті на Вашім виднокрузі 

Панували щастя і добро.

Вітаємо! ●
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“Зробити щось неможливе — не така вже  

й велика проблема, якщо знаєш, з чого почати”

Світ захоплень ●

(Макс Фрай)

Місцеве самоврядування ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

У Байковецькій об’єднаній 
територіальній громаді бага-
то талантів. Один із них меш-
кає в Гаях Гречинських. Юрій 
Остап’юк — економіст за фа-
хом, один із засновників тер-
нопільського Автомайдану. 
Близько року чоловік ство-
рює меблі для дому та деко-
ру вулиць із того, що є під 
рукою. 

Основою більшості виробів па-
на Юрка є дерев’яні піддони — під-
ставки для оздоблювальних і буді-
вельних матеріалів, які після вико-
ристання здебільшого викидають. 
Нещодавно Юрій Остап’юк пре-
зентував свої вироби на виставці 
робіт майстрів Тернопільщини в 
Українському Домі “Перемога”.

Свої напрацювання пан Юрко 
об’єднав авторським брендом 
“Woody Workshop”, що в перекладі 
з англійської означає “дерев’яна 
майстерня”. Переглянути світлини 
робіт майстра можна у соціальній 
мережі “Facebook” за адресою: 
h t tps : / /www. facebook .com/
woodyworkshop/?fref=ts

— Ідею назви бренду запропо-
нував мій син Павло, — каже Юрій 
Остап’юк. — Я побачив в Інтернеті 
оригінальне використання піддонів 
у меблюванні. Спочатку зробив 
стіл і два дивани. Згодом з’явилося 
більше ідей щодо використання 
піддонів. Отримував замовлення 

на меблі від салону хутра, автоса-
лону. Зробив стіл для манікюру 
львівській перукарні, оформленої у 
стилі 30-их років минулого століт-
тя, ящики для квітів — для одесь-
кого яхтового клубу, міні-кухню 
для рекламної агенції “Монада”, 
мийку для однієї з тернопільських 
перукарень. Виготовлення таких 
меблів не шкодить екології, адже 
після нього не залишається відхо-
дів виробництва, а витрати значно 
менші, ніж на аналогічні меблі са-
лонів або спеціалізованих магази-

нів. Працюю над розширенням 
асортименту підручних матеріалів. 
Використовую орієнтовано-
стружкові плити, планую застосо-
вувати у дизайні й оформленні 
меблів металеві водопровідні тру-
би. Роблю перші кроки з упрова-
дження у виробництво багато-
функціональних фанерних меблів, 
які можна трансформувати в різ-
номанітні речі.

Замовити оригінальні вироби 
Юрія Остап’юка можна за номе-
ром телефону: (067) 505-72-77.

Людина і її справа ●

Майстер  
практичних речей

Майстер практичних речей 
 із с. Гаї Гречинські Юрій Остап’юк.

Меблі, які виготовляє Юрій Остап’юк,  
можуть стати окрасою вашого подвір’я.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

6 липня ц. р. Байковецький 
сільський голова об’єднаної 
територіальної громади 
Анатолій Кулик провів деся-
ту позачергову сесію сіль-
ської ради сьомого скли-
кання. В роботі сесії взяли 
участь заступники Байко-
вецького сільського голови 
Микола Дума і 
Віктор Пулька, представни-
ки сільськогосподарських 
підприємств, розміщених 
на території Байковецької 
сільської ради, в. о. старост 
сіл об’єднаної громади. 

Байковецький сільський голо-
ва Анатолій Кулик наголосив на 
важливості сплати податків, які 
залишаються в сільському бю-
джеті, закликав господарників 
оформляти документацію для 
оренди землі і майна. Депутати 
затвердили зміни до сільського 

бюджету. Зокрема, 553 тисячі 
гривень спрямовано на встанов-
лення вуличного освітлення в 
Гаях Гречинських, близько 
100 тисяч гривень — на виготов-
лення проектно-кошторисної до-
кументації з капітального ремон-
ту доріг у Гаях Гречинських і 
Дубівцях, 600 тисяч гривень — 
на ремонт Стегниківської почат-
кової школи, ремонт даху у 
Шляхтинецькій ЗОШ, будинку 
культури села Лозова, ремонт 
спортзалу в Дубівцях, придбан-
ня інтерактивних дошок для 
Стегниківської ЗОШ. 100 тисяч 
гривень передбачено на ремонт 
амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини в Шляхтин-
цях, 97 тисяч гривень — для 
компенсації пільгових пасажир-
ських перевезень, 124 тисячі 
гривень — на встановлення 
пам’ятника жертвам примусової 
депортації 40-их років минулого 
століття в Лозовій, 200 тисяч 
гривень — на придбання освіт-

лювального обладнання для бу-
динку культури села Байківці. 

Сесія затвердила положення 
про відділ освіти, начальником 
якого обрано Віру Василівну 
Коршняк, відділ ведення дер-
жавної реєстрації виборців та 
військово-облікового столу Бай-
ковецької сільської ради. Байко-
вецька сільська рада взяла на 
баланс авто ВАЗ-21063 для ам-
булаторії. З метою належного 
виконання повноважень у кому-
нальному господарстві Байко-
вецької сільської ради “Байко-
вецьке” запроваджено посаду 
діловода. Байковецький сіль-
ський голова Анатолій Кулик по-
відомив, що Тернопільська ОДА 
20 липня ц. р. планує затверди-
ти Перспективний план форму-
вання територій громад області. 
На сесії прийнято рішення на-
правити листи з пропозицією 
об’єднатися з Байківцями Ігро-
вицькій та Смиковецькій сіль-
ським радам. 

Кого приєднають Байківці?
Соломія 

ДМИТРІЄВСЬКА.

Треш-арт — так на-
зивається новий 
напрямок у сучас-
ному мистецтві, 
який створюється 
за допомогою ста-
рих, зіпсованих та 
використаних ма-
теріалів. Про ство-
рення краси з авто-
мобільних шин, як 
ніхто інший, знає 
житель села Стег-
никівці Байковець-
кої об’єднаної те-
риторіальної гро-
мади Василь Мали-
чок. За допомогою 
вмілих рук стегни-
ківчанина старі ав-
томобільні шини 
перетворюються в 
цікаві і незвичайні 
фігури, які можуть 
стати окрасою ва-
шого двору.

Про Василя можна 
розповісти багато: та-
лановитий хлопець, 
грає у футбол, щирий, 
доброзичливий, за-
вжди усміхнений, по-
любляє активний від-
починок на природі, любить 
футбол і волейбол, меломан. У 
людських відносинах цінує до-
віру, читає поезію свого улю-
бленого поета — Тараса Шев-
ченка. Народився Василь Ма-
личок 1 грудня 1991 року в 
Стегниківцях. Закінчив місцеву 
школу. Повну загальну серед-
ню освіту здобув у НВК “Лозів-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”. Отри-
мавши атестат, хлопець одразу 
визначився з майбутньою про-
фесією — маляр, облицюваль-
ник, плиточник. Цей фах він здо-
бував у Тернопільському вищому 
професійному училищі №4 імені 
Михайла Паращука. Практичні 
навики застосовував в Одесі, 
споруджуючи там бази відпочин-
ку. Зараз Василь замається буді-
вельними роботами. Нещодавно 
завершив оздоблення фасаду 
церкви в Дубівцях. 

Серед захоплень Василя — 
вирізання фігур з автомобіль-
них шин. За допомогою фанта-
зії і різнокольорових фарб хло-
пець створює оригінальні виро-
би. Треш-артом почав займати-
ся торік у серпні, побачивши в 
одній із соціальних мереж 
відео-урок із цього виду мисте-
цтва. За словами Василя Ма-
личка, автомобільна шина з ро-
ками зношується, набуваючи 
непривабливого вигляду, але з 

неї можна робити цікаві і неор-
динарні речі для саду, квітни-
ків, городу. “Створювати таку 
красу не складно, головне ба-
жання”, — переконаний хло-
пець. Таких виробів у Василя 
близько десятка — романтичні 
лебеді, красиві квіти, пишнох-
вості папуги. Свої витвори 
стегниківчанин дарує рідним і 
друзям. У колеса, які стоять бі-
ля дому Василя, його мати са-
джає квіти. В майбутньому Ва-
силь планує зробити виставку 
власних робіт. 

Окрім треш-арту, Василь 
грає у футбол — захищає честь 
Стегниківської команди. Любов 
до футболу у нього з’явилася в 
дитинстві. З п’яти років почав 
ганяти на стадіоні м’яча зі стар-
шими односельцями. Вперше в 
чемпіонаті району вийшов на 
поле в 9 класі проти команди зі 
Ступок. Грає під дев’ятим номе-
ром у захисті. За час виступів у 
складі сільської футбольної ко-
манди забив близько двох де-
сятків голів. Улюбленим футбо-
лістом хлопця є бразильський 
футболіст Роберто Карлос, який 
майстерно виконував штрафні 
удари. Василь мріє, щоб війна 
на Сході України нарешті закін-
чилась. “Попри всі життєві ви-
пробування головне — ніколи не 
падати духом”, — впевнений 
хлопець.

Диво-лебеді 
Василя Маличка

Житель с. Стегниківці Василь Маличок  
захоплюється треш-артом.

Такі диво-лебеді Василь Маличок  
робить з автомобільних шин. 

Байковецька сільська рада повідомляє, що у зв’язку з розроб-
кою генерального плану сіл Шляхтинці та Гаї Гречинські, з метою 
впорядкування перспективного розміщення об’єктів містобудуван-
ня, тимчасово призупинено надання дозволу на розробку деталь-
них планів територій для містобудівних потреб сіл Шляхтинці та Гаї 
Гречинські до завершення розробки та затвердження генерального 
плану.



10 (Оноре де Бальзак, французький письменник)

“Щоб дійти до мети, людині потрібно лише одне — йти”

Картинки сільського життя ●Великі українці ●

Офіційний сайт Байковецької 
об’єднаної територіальної громади:  

http://bsr1653.gov.ua

Оголошення ●

Цього року виповнюється 
90 років з дня смерті видат-
ного українського історика, 
педагога, літературознавця, 
публіциста та громадського 
діяча Олександра Барвінсько-
го. Народився Олександр 
Григорович Барвінський 
8 червня 1847 року в селі 
Шляхтянці Тернопільського 
району в родині греко-
католицького священика, 
шляхтича гербу “Нечуй-
Вітер”. У 1868 році закінчив 
філософський факультет 
Львівського університету. 
Працював на вчительських 
посадах у Бережанській гім-
назії, Тернопільській та Львів-
ській чоловічих учительських 
семінаріях. У 1891-1907 ро-
ках обирався депутатом Па-
лати Послів австрійського 
парламенту, у 1894-1904 ро-
ках — Галицького сейму.

Олександр Барвінський 
не належав до демагогів, 
які більше говорять, ніж 
роблять. Він не шукав сла-
ви, спокійно і цілеспрямо-
вано працював на бага-
тьох нивах, дотримувався 
тактики органічної праці — 
щоденна кропітка праця і 
відмова від нереальних ці-
лей. 1906 року Барвін-
ського іменовано урядо-
вим радником, у 1910 році 
— радником двору. З 1917 
року — член Палати Вель-
мож (вища палата австрій-
ського парламенту). У 
1893-1918 роках — член 
Крайової шкільної ради 
(орган, що контролював 
галузь освіти Галичини). У 
1893-1897 роках — пер-
ший голова реформова-
ного Наукового товари-
ства імені Тараса Шевчен-
ка. У 1889-1895 роках — 
заступник голови товари-
ства “Просвіта”, у 1891-
1896 роках — голова Укра-
їнського педагогічного то-
вариства. Почесний член 
цих двох організацій і то-
вариства “Сільський гос-
подар”. Кавалер орденів 
Залізної корони ІІІ класу 
та Червоного Хреста ІІ 
класу. З ім’ям Олексан-
дра Барвінського 
пов’язане прийняття польсько-
української угоди 1890-1894 років 
у Галичині (так звана “нова ера”) та 
її продовження у 1895-1897 роках 
(так званий “новий курс”). Барвін-
ський — засновник Християнсько-
суспільної партії — першої україн-
ської консервативної партії. Він 
підтримував дружні стосунки з ми-
трополитом Андреєм Шептицьким, 
композитором Миколою Лисен-
ком, ученим Іваном Пулюєм, істо-
риком Михайлом Грушевським, лі-
тераторами Лесею Українкою, Іва-
ном Нечуєм-Левицьким.

Олександр Барвінський був ві-
домим політиком, прихильником 
поміркованої тактики. Його діяль-
ність базувалася на засадах хрис-
тиянської соціальної доктрини. Він 
був одним із перших, хто розвинув 
християнсько-демократичний рух 
на українських землях. В основі 
створеної Барвінським української 
версії концепції “органічної праці” 
— орієнтація на західноєвропейські 
цивілізаційні зразки: сім’ю, церкву, 
раціоналізм, підприємливість, при-
ватну власність, національну солі-
дарність, які важливо пристосувати 
до духу часу. “Українці мали сприй-
няти здобутки цивілізації, — комен-
тує світогляд Олександра Барвін-
ського Олена Аркуша, — аби нада-
лі розвивати їх на власному ґрунті, 
а не винаходити відомі істини; 
освоїти інтенсивне господарюван-
ня, врешті — поступово змінювати 
стиль життя, робити його більш 
упорядкованим, “компактним” і 
ощадним, аби не дивувати світ 
прив’язаністю до середньовічних 
звичаїв. Водночас українська наці-
ональна ідея повинна була пере-
творитись у невід’ємну та освячену 
частину індивідуальної психології. 

За задумом Барвінського, при-
хильники його програми мали стти 
координуючим центром роботи, 
що дедалі глибше сягала б у глиб 
суспільства, творячи одноцільний 
організм, у якому вищість людини 
визначалася б лише вищістю її ду-
ху та праці”. Будучи депутатом 
сільської місцевості, Олександр 
Барвінський дбав про інтереси ви-
борців. Зокрема, він відстоював 
необхідність створення профспілки 
хліборобів, яка могла б впливати 
на ринок цін на зерно і таким чи-
ном покласти край шкідливій для 
селян політиці знецінення збіжжя, 
яку проводили біржі й великі зем-
левласники. Барвінський підтриму-
вав різноманітні селянські коопе-
ративи, ініціював заснування про-
фесійних шкіл для підвищення рів-
ня сільського господарства, актив-
но підтримував заснування в Гали-
чині кредитних кас за системою 
Райфайзена і надання для цього 
державних субсидій. На основі цих 
кас виник “Райфайзен-банк”.

Олександр Барвінський уклав 
перший науковий статут Товари-
ства імені Шевченка. Він уклав де-
кілька підручників, відстоював фо-
нетичний правопис, домігся надан-
ня Товариству “Просвіта” урядових 
дотацій, відкривав українські гімна-
зії і вчительські семінарії в Галичи-
ні. Недаремно в першому уряді 
Західноукраїнської Народної Рес-
публіки він очолював міністерство 
освіти. За його сприяння до Льво-
ва прибув Михайло Грушевський, 
щоб очолити кафедру історії Схід-
ної Європи (історії України). Завдя-
ки Барвінському у Львівському уні-
верситеті створено кафедру укра-
їнської мови та літератури. 

Особливою заслугою Олексан-
дра Барвінського в галузі історич-

ної науки є видання “Руської істо-
ричної бібліотеки”— першого се-
рійного видання фахової історичної 
літератури українською мовою. 
Цей задум постав під час зустрічей 
з діячами “Старої Громади” в Киє-
ві. Варто зауважити, що ця ідея 
мала не лише академічне, а й ви-
разне антимосквофільське спря-
мування — публікація серйозних 
історичних праць повинна була на 
практиці довести соборність усіх 
розділених кордонами українських 
земель і продемонструвати наяв-
ність окремого від росіян історич-
ного досвіду. Водночас обговорю-
валися проблеми історичної термі-
нології — раніше її практично не 
існувало. В Галичині були розпо-
всюджені терміни “Русь” і “русь-
кий”, назва “Україна” популярністю 
не користувалася. Тоді Володимир 
Антонович запропонував об’єднати 
дві назви в одну і таким чином зго-
дом з’явилася популярна форма 

“Русь-Україна”. Саме Олек-
сандр Барвінський, а не 
Михайло Грушевський, як 
це прийнято вважати, впер-
ше розпочав пропагувати 
цей термін в історіографії

Серед аспектів багато-
гранної діяльності Олек-
сандра Барвінського — 
найважливіша частина його 
творчої спадщини — мему-
ари. Ще за життя автора 
вийшло їх перші два томи. 
Наступні вісім частин ме-
муарів зберігаються у відді-
лі рукописів Інституту літе-
ратури імені Шевченка НАН 
України в Києві. Мемуар-
ний фонд Барвінського 
становить близько 6 тисяч 
аpкушiв 52 зошитiв i 
piзноманiтних додатків. Це 
важливе інформаційне 
джерело не лише з історії 
України, а й інших країн Єв-
ропи — відомості про ав-
стрійський парламент, 
німецько-чеські супереч-
ності, польсько-українські 
стосунки, Галицький сейм, 
український рух по обидва 
боки Збруча. Спогади 
Олександр Баpвiнський пи-
сав з 1915 pоку і аж до 
своєї смеpтi. Pозповiдь до-
ведена до подiй 
1908 pоку. Мемуаpи 
Баpвiнського неодноpазово 
пpиваблювали увагу до-

слідників, пpо що свiдчать публiкацiї 
їх фpагментiв у пеpiодицi.

Малодосліджена діяльність Бар-
вінського як педагога. Залишають-
ся невідомими широкому загалу 
інші члени родини Барвінських. 
Найвидатніші її представники Мар-
тин Барвінський (1784-1865) — 
дядько Олександра, архіпресвітер 
Львівської митрополичої капітули, 
професор і ректор Львівського уні-
верситету, депутат Галицького ста-
нового сейму; Володимир Барвін-
ський (1850-1883) — рідний брат 
Олександра, засновник найавто-
ритетнішого галицько-українського 
часопису “Діло”, лідер народовців, 
про рівень його авторитету свід-
чить той факт, що за австрійської 
доби його вшановували на тому ж 
рівні, що й Маркіяна Шашкевича; 
Осип Барвінський (1845-1889) — 
також рідний брат Олександра, 
священик, літератор, драматург; 
сини Олександра: Богдан (1880-
1958) — історик, учень Михайла 
Грушевського, Василь (1888-1963) 
— видатний композитор, Олек-
сандр (1890-1957) — славетний 
львівський лікар. Помер Олександр 
Барвінський 25 грудня 1926 року. 
Похований в родинному гробівці 
на Личаківському цвинтарі у Льво-
ві. В старій частині цвинтаря села 
Шляхтинці знаходиться могила, де 
похована Софія Шумпетер — пер-
ша дружина Олександра Барвін-
ського. На могилі збережений чо-
тиригранний пам’ятник у вигляді 
обеліску, обнесений фігурною ча-
вунною загорожею.

 
За матеріалами інтернет-

ресурсів підготувала 
Марта МИКОЛІВ.

Він належав  
до славетного роду

Уродженець с. Шляхтинці —  
історик, педагог і громадський 
діяч Олександр Барвінський.

Могила Олександра Барвінського  
на Личаківському цвинтарі у Львові.

Розглянувши “Технічну доку-
ментацію з нормативної грошо-
вої оцінки земель села Байківці 
Байковецької сільської ради Тер-
нопільського району Тернопіль-
ської області”, розроблену Дер-
жавним підприємство “Терно-
пільський науково-дослідний та 
проектний інститут землеу-
строю”; заслухавши інформацію 
сільського голови Анатолія Рома-
новича Кулика щодо її затвер-
дження; з метою економічного 
регулювання земельних відно-
син, визначення розмірів і вста-
новлення порядку плати за зем-
лю, підвищення ефективності ви-
користання земель; враховуючи 
позитивний висновок державної 
експертизи технічної документа-
ції; керуючись ст. 12, 122, 201 
Земельного кодексу України; За-
коном України “Про оцінку зе-
мель”; Законом України  “Про 
плату за землю”, Податковим ко-
дексом України; ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні” Байковецька 
сільська рада

Вирішила:
І. Затвердити “Технічну доку-

ментацію з нормативної грошо-
вої оцінки земель села Байківці 
Байковецької сільської  ради 
Тернопільського району Терно-
пільської області” станом на 
1 січня 2016 року.

ІІ. Ввести в дію нормативну 
грошову оцінку земель села Бай-
ківці Байковецької сільської ради 

з 1 липня 2016 року.
ІІІ. Визнати такою, що втрати-

ла чинність “Технічну документа-
цію з нормативної грошової оцін-
ки земель села Байківці Байко-
вецької сільської ради Терно-
пільського району Тернопільської 
області” станом на 1 січня 
2009 року.

ІV. Нормативна грошова оцін-
ка земель села Байківці Байко-
вецької сільської ради підлягає 
щорічній індексації відповідно до 
вимог чинного законодавства.

V. Передати у відділ Держгео-
кадастру в Тернопільському ра-
йоні примірник технічної доку-
ментації з нормативної грошової 
оцінки земель села Байківці (на 
паперових та магнітних носіях) 
для видачі витягів із нормативної 
грошової оцінки.

VІ. Витяг із цього рішення на-
правити в Тернопільську ОДПІ 
головного управління ДФС у Тер-
нопільській області.

VІІ. Контроль за виконанням 
даного рішення доручити комісі-
ям сільської ради з питань пла-
нування, фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку 
та з питань містобудування, бу-
дівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природ-
ного середовища.

Байковецький сільський 
голова об’єднаної 

територіальної громади 
КУЛИК А. Р.

Рішення 

дев’ятої сесії сьомого скликання Байковецької 
сільської ради від 9 червня 2016 року №143  
“Про затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель села 

Байківці Байковецької сільської ради”

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

У восьмому турі чемпіонату 
Тернопільського району з футбо-
лу перемоги святкували всі ко-
лективи Байковецької об’єднаної 
територіальної громади. У вищій 
лізі Шляхтинецька команда на 
виїзді здолала острівських фут-
болістів із рахунком 5:1. Дубі-
вецька “Говерла” в домашньому 
матчі “дотиснула” чемпіонів ра-
йону останніх років — колектив із 
Грабівця Великогаївської 
об’єднаної територіальної гро-
мади — 3:2. З 14 очками Дубівці 
займають п’яту сходинку в тур-

нірній таблиці, у Шляхтинців на 
один заліковий бал менше і сьо-
ма позиція.

Обігравши в Романівці міс-
цеву команду з рахунком 4:3, 
байковецькі футболісти з 
12 пунктами піднялися на шос-
те місце в першій лізі. У другій 
лізі Стегниківці на своєму полі 
виявилися сильнішими в поє-
динку з Домаморичем — 4:2. 
Лозівчани на виїзді мінімально 
здолали опонентів із Довжанки. 
Після звітного туру ФК “Стег-
никівці” — треті (14 очок),  
ФК “Легіон-Лозова” — четвер-
тий (13 балів).

Колектив Байковецької сільської ради висловлює щирі співчуття 
провідному спеціалісту загального відділу Надії Ігорівні Мусі  
з приводу тяжкої і неповторної втрати — смерті дідуся Івана 
Олексійовича.

Жительки с. Лозова Ярослава Ігнатович, 
 Ольга Бучок і Ганна Скирпан.

Фото Соломії ДМИТРІЄВСЬКОЇ.

Sport news ●

День перемог
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Юні таланти ●

Галина ЮРСА – ТРР 
“Джерело”.

Ця дівчинка так любить 
музику, що навіть готую-
чись до уроків, наспівує. 
Аліна — уродженка села 
Курівці Зборівського ра-
йону, учениця сьомого 
класу Великоглибочець-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів іме-
ні Ярослава Стецька. 

Аліна Лиса поза цим себе 
не мислить. Навчається цього 
благородного мистецтва у 
Тернопільському будинку 
творчості дітей та юнацтва, у 
зразковому театрі пісні 
“МІКСТ”. Її вчителі Борис та 
Леся Бурміцькі — дуже вимо-
гливі педагоги. Своїх учнів 
вчать в першу чергу великої 
пошани до найшляхетнішого 
мистецтва співу.

Правильно підмітили мудрі: 
“Талант — це крапля в морі 
щоденної праці”. Аліна Лиса 
ніколи не зупиняється на до-
сягнутому. Подолавши верши-
ну, не відпочиває, а намага-
ється підкоряти нові. Керівни-
ки дитячого вокального ан-
самблю “Глибочецькі ритми”, 
що діє при Великоглибочецькому 
будинку культури, Роман Винник 
та Наталя Журавель, солісткою 
якого є дівчинка, а також дирек-
тор будинку культури Людмила 
Пацій завжди кажуть їй: “Алінко, 
нам без тебе аж ніяк”. Адже у ді-

вчинки не лише гарний від при-
роди голос. Аліна наповнює сво-
єю добротою, гарним настроєм, 
оптимістичною аурою всіх, з ким 
доводиться працювати, просто 
спілкуватися. Її успіхами (а вони 
вагомі), напевне, більше пиша-
ються рідні. Сама ж Аліна від при-

роди — дуже скромна і 
працьовита дівчинка. 

Останні місяці минулого 
та початок цього року ста-
ли для юної співачки дуже 
вдалими. Адже, крім усьо-
го іншого, має дві дуже 
вагомі перемоги — зайня-
ла перше місце на VI Все-
українському фестивалі-
конкурсі дитячого, юнаць-
кого та молодіжного мис-
тецтв “Музична школа-
2015” і стала лауреатом 
І-ої премії престижного 
міжнародного конкурсу-
фестивалю “Зоряні мос-
ти”. Цей мистецький тур-
нір проходив 59-ий раз у 
столиці нашої держави – 
місті Києві. Він дав гідну 
путівку у життя не одному 
обдаруванню. Для талано-
витої дівчинки Аліни Лисої 
конкурс та перемога у 
ньому стали ще однією 
підкореною вершиною у 
царині співу. Віриться, що 
за цією перемогою будуть 
інші. Але і це, напевне, не 
основна ціль у житті ма-
ленької артистки. Вийшов-
ши на сцену, Аліна Лиса 
стає зовсім іншою — дуже 

жвавою, іскрометною, з гарним 
почуттям гумору, легкокрилою. 
Адже щось внутрішнє, душевне 
підказує їй, що вона посланець 
світла, добра, всього найкращо-
го, що властиво українській пісні, 
а отже, українській душі. 

Зоряні сходинки Аліни Лисої З 80-річчям і 
Днем ангела віта-
ємо старшого 
брата церкви По-
крови Пресвятої 
Б о г о р о д и ц і  
с. Чернелів-Руський, 
паламаря Петра Фе-
доровича ТІСТИКА. 
Щиро зичимо міцного 
здоров’я, щастя та добра в роди-
ні, Господнього благословення на 
многії літа.

Спинити час ніщо не в змозі,

І ліс шумить, і цвіте сад,

На Вашім сонячнім порозі

З’явились мудрі 80.

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість нехай з Вами буде завжди.

Здоров’я міцного і щедрої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З пошаною — парафіяни 
церкви Покрови Пресвятої 

Богородиці с. Чернелів-
Руський.

З днем 
народжен-
ня та Днем 
ангела віта-
ємо настоя-
теля церкви 
П о к р о в и 
Пресвятої 
Богородиці 
с. Чернелів-
Р у с ь к и й 
Тернопіль-
ського ра-
йону о. Івана ГАВЛІЧА.

У Вас сьогодні, отче, свято,

З яким ми щиро Вас вітаєм.

Здоров’я зичимо міцного,

Добра і радості в житті.

Хай Зарваницька Божа Мати

Завжди в опіці Вас тримає,

Шле щедрі ласки й благодаті

І кожну мить благословляє.

З повагою — парафіяни 
церкви Покрови Пресвятої 

Богородиці с. Чернелів-
Руський.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження 
завідуючу відділенням соціальної 
допомоги вдома Тетяну Зінові-
ївну СЕНИК, соціального робіт-
ника с. Чистилів Іванну Микола-
ївну ЗОЗУЛЮ.

Нехай буде в Вас усе в порядку,

Добра Вам, щастя і достатку.

Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,

Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.

Веселощів низку, здоров’я міцного

Від щирого серця бажаєм усього.

Хай надійних людей Вам життя посилає,

А в серці довіку добро не згасає.

9 липня 
с в я т к у є  
60-річний юві-
лей Галина  
Богданівна 
КУЦЬ із  
с. Смиківці 
Т е р н о п і л ь -
ського райо-
ну.

Матусю, 

голубко Ви наша 

єдина,

Вас щиро вітає вся наша родина.

Рідна матусенько, 

                     наша Ви горлице,

Діти й онуки до Вас всі горнуться.

В цей день ми подяку 

Вам складаємо

Здоров’я і многая літ Вам бажаємо

Дякуєм, Мамо, за те, що зростили

Дякуєм, Мамо, за те, що навчили,

Дякуєм, Мамо, за Ваші недоспані ночі

За ласку, терпіння і муки.

Ми нині з любов’ю, матусенько рідна,

Цілуємо Ваші натруджені руки

Ми любимо Вас за людяність і щирість

За теплі і розрадливі слова,

Тож хай Господь пошле 

Вам з неба милість

Пречиста Діва хай в житті допомага.

З повагою і любов’ю — 
чоловік, мама,  

дочки, зяті, онуки.

З днем народження та Днем 
ангела вітаємо настоятеля церкви 
Святої Трійці с. Соборне Терно-
пільського району о. Івана  
ГАВЛІЧА.

Сійте у серцях людських добро, 

Ми Вам щиро хочемо побажати, 

Щоб зерно це щедро проросло. 

Хай Господь здоров’я посилає, 

Радості і щастя додає. 

Дух Святий над Вами хай витає, 

Бо Ви добрим пастирем в нас є. 

Хай додасть наснаги Вам і сили, 

Хай панує спокій, мир, добро, 

Щоб Ви довго Господу служили 

І в житті щоб горя не було! 
З повагою — парафіяни 

церкви Святої Трійці  
с. Соборне Тернопільського 

району.

Колектив дитячого садка  
“Світ малечі” с. Ігровиця щиро ві-
тає з днем народження завгоспа 
Петра Миколайовича  
ВИННИЦЬКОГО.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхалися Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз..

Щоб Ви добра  мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав 

Лише щасливий зорепад!

Учениця сьомого класу  
Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
 ім. Ярослава Стецька Аліна Лиса.

Галина ЮРСА — ТРР “Джерело”. 
Фото автора.

“Гарний приклад — найкра-
ща проповідь, найуспішніше 
виховання”, — не раз повто-
рює настоятель храму св. 
Юрія Побідоносця УГКЦ села 
Товстолуг Тернопільського 
району о. Василь Собчук. Ці 
слова стали, як нині прийня-
то говорити, життєвим кредо 
священика. Рівно два деся-
тиліття тому у свято Євха-
ристії прийшов до Товстолу-
га зовсім молодий пастир з 
дружиною Зоряною та чотир-
ма малолітніми діточками. 
“Це сталося з волі Божої, — 
скаже священик на одній із 
проповідей до вірян, — все у 
цьому світі від Бога. Важливо 
почути Його голос та викону-
вати лише Його святу волю”.

Про отця Василя Собчука ка-
жуть, що він священик, який мо-
литься. Молиться всюди, часто, 
завжди. Молиться за родину, пара-
фіян, друзів, які дають наснагу до 
життя і “друзів”, з допомогою яких 
стаєш сильною, вольовою люди-

ною, що не боїться випробувань. 
Тому він любить усіх однаково та 
вчить цього своїх парафіян. 

Пам’ятаючи заповідь Христа: 
“Не бороніть дітям приходити до 
мене, бо таких є царство небес-
не”, о. Василь найперше заснував 
на парафії вівтарну дружину з 
участю хлопчиків та дівчаток. Щоб 
дітям було цікаво, організовував 
поїздки у різні визначні історичні 
та духовні місця Тернопілля. Діти 
горнуться до нього, бо любить їх 
як рідних. Також для дітей було 
створено танцювальний колектив 
“Барвінок”, яким нині керує дочка 
священика Надія. Молитва, танці, 
співи, поїздки, чування. Так у не-
стримному темпі виростають, змі-
нюючи одні одних, діти.

При церкві з ініціативи свяще-
ника створено Братства Неустан-
ної Божої Помочі та спільноти 
“Матерів у молитві”. Скільки лю-
дей, дякуючи їм, отримали духо-
вне зцілення, надію на життя. “Хто 
співає, той молиться двічі”, — так 
писав святий Августин. Церковний 
хор парафії святого Юрія Побідо-
носця, якому виповнилося 23 ро-
ки, окраса усіх богослужінь. Отець 
Василь Собчук турбується про них, 

високо цінує їх особливу працю. З 
благословення його справді легкої 
руки троє юнаків села Товстолуг 
закінчили Чортківську дяківсько-
катехитичну академію, висвячено 
священика о. Михайла Ярему.

26 червня у храмі святого Юрія 
Побідоносця у Товстолузі було не-
дільне богослужіння. А потім пара-
фіяни організували  дійство, приу-
рочене 20-річчю з часу приходу на 
парафію до Товстолуга о. Василя 
Собчука. На свято завітали в. о. 
старости села Товстолуг Юрій  
Присяжний, виконавчий директор 
ПП “Агрон”, депутат Тернопіль-
ської обласної ради Юрій Бере-
зовський, генеральний директор 
ПП “Агрон”, депутат Великогаїв-
ської об’єднаної територіальної 
громади Наталя  Березовська, за-
відувач сектору культури, молоді і 
спорту Великогаївської об’єднаної 
територіальної громади Степан  
Гуля та всі, хто його любить та ша-
нує.

Звучали теплі поздоровлення, 
поетичні твори, присвячені о. Ва-
силю Собчуку, пісні. Це стало при-
ємною несподіванкою для свяще-
ника і гарним продовженням не-
дільного дня. 

Покликання ●

Двадцять років на парафії 

Настоятель храму св. Юрія Побідоносця УГКЦ с. Товстолуг Тернопільського району  
о. Василь Собчук та гості духовного заходу — о. Іван Гавліч, о. Олег Леськів, в. о. старости  
села Товстолуг Юрій  Присяжний, виконавчий директор ПП “Агрон”, депутат Тернопільської  

обласної ради Юрій Березовський, генеральний директор ПП “Агрон”, депутат Великогаївської 
об’єднаної територіальної громади Наталя  Березовська та юні парафіяни.

Романівська сільська рада Тернопільського району Терно-
пільської області оголошує конкурс на визначення виконавця  
послуг із вивезення твердих побутових відходів на території сіл Ро-
манівка та Ангелівка на території Романівської сільської ради.

Документи приймаються впродовж 30 днів з дня опублікування 
оголошення за адресою: 47715, с. Романівка Тернопільського ра-
йону, Тернопільської області, вулиця Шевченка, 4. Тел. 49-64-00.

Романівський сільський голова Г. Я. ПЕТРІЧЕНКО.

Мишковицька сільська рада визнала ПП “Катруб” виконавцем 
з надання послуг з вивезенням побутових відходів та єдиним нада-
вачем зазначених послуг на території Мишковицької сільської ради 
Тернопільського району.

Встановити тарифи для вивезення побутових відходів в розра-
хунку за 1 куб. м.: 

для населення — 95,98 грн. (з ПДВ);
для бюджетних установ — 95,98 грн. (з ПДВ);
для інших споживачів — 100,28 грн. (з ПДВ).

Мишковицький сільський голова О. Б. ФАРИНА.

Миролюбівська сільська рада Тернопільського району  
Тернопільської області оголошує конкурс на визначення вико-
навця послуг із вивезення твердих побутових відходів на території 
сіл Миролюбівка та Лучка. Документи приймаються впродовж  
30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: 47733,  
с. Миролюбівка Тернопільського району Тернопільської області, 
вул. Шевченка, 1. Тел. 29-69-98.

Миролюбівський сільський голова В. Д. КРИНИЦЬКИЙ.

До уваги землевласників 
і землекористувачів земельних ділянок на території 
Великогаївської об’єднаної територіальної громади

Великогаївська сільська рада просить оплатити земельний по-
даток за 2016 рік відповідно до податкового рішення-повідомлення, 
яке можна отримати за адресою вул. Галицька, 47, село Великі Гаї 
(для жителів села Великі Гаї), або в селах за місцем знаходження 
земельних ділянок.

Великогаївський сільський голова О. А. КОХМАН.
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ПРОДАМ
* автомобіль Славута 2007 р.в. 

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

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

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

* 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 доку-
менти на нове будівництво. Тел.: 
29-33-17 (після 19 год.), (096) 686-
72-23.

РОБОТА
* прийме на роботу мерчендай-

зера фірма “Опт Рітейл” в м. Терно-
полі. Офіціне працевлаштування, 
висока оплата праці. Тел. (067) 524-
84-57.

* на роботу СТО потрібні: ав-
тоелектрик, автослюсар. Зарп-
лата відповідає кваліфікації. 
Тел.: 51-00-97, 067-700-55-02.

ПОСЛУГИ
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 

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

* здам в оренду на СТО бокс з 
обладнанням для автоелектри-

ка. Тел.: 51-00-97, 067-700-55-
02.

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

* лікування на бджолиних вули-
ках, бджолоужалення, інгаляція, 

пилок, воскова міль.  
с. Чернелів-Руський Тернопіль-
ського району. Тел.: (067) 945-51-
86, (068) 539-25-33, (097) 207-65-
23 (Орест Михайлович Лук’янець).

* ремонт промопор до тракторів 
Т-150, виготовлення борон до трак-
торів Т-40, МТЗ. Виготовлення 

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

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

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Консультації ●

Життя прожити… ●

Напередодні Дня Конституції 
України у Білецькій сільській 
раді відбулася зустріч з під-
опічними територіального 
центру соціального обслуго-
вування (надання соціальних 
послуг) Тернопільського  
району. 

Працівники відділення денного 

перебування для обговорення та 
обміну думками запропоновали 
коротку історичну довідку про 
створення Української держави та 
прийняття Конституції. Окрім цьо-
го, була прочитана лекція про пси-
хологічні фактори довголіття та 
типи характеру особистості.

Зустріч пройшла цікаво, оскіль-
ки люди мали можливість спілку-

ватися, обмінюватися останніми 
новинами, ділитися проблемами. 
Учасники заходу висловлюють 
вдячність Білецькому сільському 
голові Надії Ярославівні Мотиці і 
працівникам територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району за організо-
ване дозвілля. 

Про Конституцію —  
за “круглим столом”

Білецький сільський голова Надія Мотика (друга зліва) та працівники 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Тернопільського району під час зустрічі з мешканцями с. Біла.

Гарний святковий 
недільний день 26 
червня зібрав жите-
лів с. Смолянка на 
святкування 20-ї 
річниці Дня Консти-
туції та Дня молоді. 
20 років тому укра-
їнський народ отри-
мав беззаперечне 
свідчення україн-
ської державності. 
Конституція Украї-
ни остаточно під-
твердила волю 
українського наро-
ду жити у власній 
суверенній, собор-
ній державі.

Щорічно в останню не-
ділю червня ми відзначає-
мо День молоді — свято 
всіх, хто відчуває себе мо-
лодим не лише віком, а й 
душею. Воно особливе та 
унікальне, бо саме такою є 
молодість. Концертну про-
граму розпочали ведучі 
свята — Олег Сень та Сніжана 
Мельник. Сценічне мистецтво при-
сутнім дарували наймолодші учас-
ники — Софійка Куш, Максимко і 
Данилко Дерлиця, Галинка Бірюко-
ва, Галинка і Дмитрик Тимчак. У їх 
виконанні прозвучали вірші та пісні 

“Квітуча Україна” та “Козачата”
Багато емоцій у публіки виклика-

ла гумористична сценка “Веселі 
бабці” у виконанні Каті Курило, Юлії 
Курило та Юлії Жигал. Зі сцени лу-
нали пісні про Україну у виконанні 
старших учасників — Юлії Курило, 
Соломії Куш, Каті Курило, Юлії Жи-

гал, Христини Тимчак та Сніжани 
Мельник. “Родзинкою” заходу стала 
весела сценка “П’яний чоловік” у 
виконанні Ростислава Гарника та 
Соломії Куш. На завершення свята 
учасники і глядачі концертного дій-
ства виконали Державний гімн 
України.

Країна єдина  ●

“Любіть Україну —  
вона в нас одна!”

Юні учасники свята з нагоди Дня Конституції  
та Дня молоді в клубі с. Смолянка.

— Як здійснюється обрання 
або перехід на спрощену систе-
му оподаткування для приватних 
підприємців, які обирають III гру-
пу єдиного податку?

— Порядок обрання або пере-
хід на спрощену систему оподат-
кування платниками єдиного по-
датку третьої груп регулюється 
Податковим кодексом України 
(ст. 298). Такий підприємець по-
дає до податкової інспекції за 
місцем реєстрації (проживання) 
відповідну заяву. Заява подаєть-
ся: особисто платником податків 
або уповноваженою на це осо-
бою надсилається поштою з по-
відомленням про вручення та з 
описом вкладення; засобами 
електронного зв’язку в електро-
нній формі з дотриманням умови 
щодо реєстрації електронного 
підпису підзвітних осіб;

Новостворені підприємці, які 
протягом 10 днів із дня держав-
ної реєстрації подали заяву що-
до обрання спрощеної системи 
оподаткування та ставки єдиного 

податку, встановленої для тре-
тьої групи, яка не передбачає 
сплати податку на додану вар-
тість, вважаються платниками 
єдиного податку з дня їх держав-
ної реєстрації. Фізичні особи-
підприємці, які перебувають на 
загальній системі оподаткування, 
можуть прийняти рішення про 
перехід на спрощену систему 
оподаткування шляхом подання 
заяви до податкової інспекції не 
пізніше, ніж за 15 календарних 
днів до початку наступного ка-
лендарного кварталу. Такий 
суб’єкт господарювання може 
здійснити перехід на спрощену 
систему оподаткування один раз 
протягом календарного року.

До поданої заяви додається 
розрахунок доходу за попередній 
календарний рік. Детальнішу 
консультацію можна отримати в 
Центрі обслуговування платни-
ків: вул. Білецька, 1 та за теле-
фонами 43-46-10, 43-46-46.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Для підприємців — 
єдинників третьої групи

На земельних аукціонах, орга-
нізованих Головним управлінням 
Держгеокадастру у Тернопіль-
ській області, що відбулися на-
прикінці червня, продали права 
оренди 22 земельних ділянок 
сільськогосподарського призна-
чення державної власності (за 
межами населеного пункту). Ін-
вестори орендували землі за-
гальною площею 188,22 гектара. 
В результаті торгів ціна оренди 
зросла до 1,08 млн. гривень, тоді 
як стартовий розмір річної оренд-
ної плати становив 399,21 тис. 
гривень. Землі розташовані на 
території Боківської, Вербівської, 
Галицької, Завалівської, Мужи-
лівської, Новосілківської, По-
плавської, Шумлянської та Юсти-
нівської сільських рад Підгаєць-
кого району.

Найбільша динаміка вартості 
зафіксована на земельну ділянку 
у Юстинівській сільській раді Під-
гаєцького району. В ході земель-
ного аукціону ціна річної оренди 
зросла з 8% до 34% від норма-
тивної грошової оцінки землі. Ін-
вестор, що взяв у користування 
ділянку, щорічно сплачуватиме 

до бюджету місцевої ради 156,2 
тис. грн упродовж семи років.

“Цього року бюджети місцевих 
рад Тернопільської області отри-
мали майже 2,5 млн. гривень від 
продажу прав оренди 87 земель-
них ділянок сільськогосподар-
ського призначення держвлас-
ності площею тисяча гектарів”, 
— зазначає керівник землевпо-
рядної служби області Павло 
Боднар. 

Довідково:
Земельні торги проводяться 

відповідно до глави 21 Земель-
ного кодексу України “Продаж 
земельних ділянок або прав на 
них на конкурентних засадах”. 
Інформація про лоти із зазначен-
ням місця розташування земель-
них ділянок, їх площі та када-
стрових номерів, а також старто-
вого розміру річної орендної 
плати розміщена на сайті Дер-
жавної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру 
у розділі “Земельні аукціони”.

Прес-служба 
Держгеокадастру. 

e-mail: press@land.gov.ua

Це важливо ●

Земельні аукціони:  
на Тернопільщині інвестори 

орендували понад  
188 гектарів 

сільськогосподарських земель

Великогаївська сільська рада інформує про прийняті рішення 
від 24.06.2014 року за № 114 “Про встановлення місцевих податків 
і зборів на 2017 рік” та за №117 “Про затвердження нормативної 
грошової оцінки земель сільської ради”. З повним текстом рішень 
можна ознайомитись на сайті Великогаївської сільської ради 
(http://vhayi.at.ua/), або на стенді сільської ради за адресою  
Галицька, 47, село Великі Гаї.

Великогаївський сільський голова О. А. КОХМАН.
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Візьміть до уваги ●На прийом до лікаря ●

При укусі кліща
Укус. Нечутливий, кліщ анесте-

зує ранку слиною і присмоктується 
до шкіри. Навколо укусу з’являється 
почервоніння, ранка не свербить. 

Чим небезпечно? Переносять 
небезпечні хвороби — бореліоз 
(хвороба Лайма), енцефаліт, туля-
ремію, різні лихоманки.

Що робити? Якщо кліщ при-
смоктався, не намагайтеся його 
вирвати., звертайтесь до лікаря. 
Якщо ж немає змоги звернутися 
до медиків, спробуйте витягти клі-
ща самі. Необхідно захопити кліща 
пінцетом, ниткою, розхитуючи, ви-
тягнути. Але треба зробити це так, 
щоб його хоботок не залишився у 
ранці (бо він далі інфікуватиме ор-
ганізм).

Як запобігти укусу? Від нападу 
кліщів необхідно дотримуватись 
правил індивідуального захисту: 
йдучи по лісу, триматися середини 
стежки; нічліг і відпочинок влашто-
вувати на відкритих полянах, віль-
них від кущів і травостою; відкриті 
частини тіла змащувати репелен-
тами; проводити само-і взаємо 
огляди для видалення кліщів, які 
причепилися до одягу людини.

При укусі змій
У разі укусу змії потерпілому 

необхідно звернутись до лікаря, а 
якщо це неможливо, то уражену 
кінцівку опустити донизу, рану 
обробити йодом або спиртом, 
потерпілого направити до 
лікувально-профілактичного за-
кладу. Добре на місце укусу по-
ставити медичну банку, а якщо її 
немає, то звичайну банку або 
склянку (для відсмоктування отру-
ти). Відсмоктувати отруту ротом 
не можна.

При контакті шкіри 
або слизових  

з борщівником 
Як виглядає рослина: борщів-

ник Сосновського сягає заввишки 
3 метрів, має великі перисті листки 
та порожнисте стебло завтовшки 
до 10 сантиметрів. Росте переваж-
но на добре зволожених грунтах, а 
це — береги річок, потічків, каналів, 
узбіччя доріг, смітники, занедбані 
пасовища. 

В чому небезпека: стебла, 
листя і квіти борщівника містять 
фуранокумарини, які різко підви-
щують чутливість людського ор-
ганізму до ультрафіолетового ви-
промінювання. Тобто, досить 
торкнутися до рослини чи за-
бризкати шкіру її соком, а потім 
уражене місце виставити на сон-
це — і опік вам гарантований. 
Реакція в результаті опіку почи-
нається не відразу, а через кіль-
ка годин. Спочатку шкіра черво-
ніє, потім виникають біль, на-
бряк. З’являються пухирі, напо-
внені світлою рідиною. Вони мо-
жуть збільшуватися кілька днів, 
захоплюючи все нові ділянки шкі-
ри. Опіки, отримані від цієї рос-
лини, доволі глибокі, заживають 
повільно, залишаючи темні піг-
ментні плями. Найсильніші опіки 
борщівник спричиняє при кон-
такті з вологою шкірою в сонячні 
дні. При ураженні великої ділян-
ки тіла людину морозить, нудить, 
піднімається температура. Бор-
щівник Сосновського викликає і 
алергічні реакції. У хворих на 
астму він може спровокувати на-
пад задухи. 

Що робити при контакті з 
рослиною: якщо на шкіру потра-

пив сік борщівника, слід серветкою 
чи хустинкою акуратно його уві-
брати й закрити уражене місце від 
світла щільною тканиною. Ушко-
джене місце треба ретельно про-
мити спиртом або водою з милом, 
не можна допускати контакту із со-
нячним світлом протягом декількох  
діб.

Яка вода безпечна?
Питний режим: витрата води в 

організмі при великих фізичних на-
вантаженнях, високій температурі і 
сухості навколишнього повітря до-
сягає 3-5 л на добу. Правильно по-
кривати цю витрату допомагає 
строге дотримання водно-
сольового режиму. 

Приймати рідину під час походу 
рекомендується в основному на 
привалах та при прийомі їжі, тільки 
у ці моменти можна пити до повно-
го утамовування спраги. На корот-
ких привалах в жаркий час доби 
рекомендується прополіскувати 
рот і горло водою. 

Під час руху пити не можна. У 
разі спраги можна лише смоктати 
льодяники.

Яку воду пити: з міркувань 
безпеки для здоров’я категорично 
забороняється вживати воду з від-
критих водоймищ та джерел. Мож-
на вживати воду з громадських та 
індивідуальних криниць в межах 
населених пунктів. Якщо на крини-
ці є застереження “Вода не при-
датна для пиття”, таку воду пити не 
можна. 

Харчування  
під час подорожі

НЕ допускайте споживання 
продуктів та напоїв протермінова-
ного зберігання. 

Беріть в дорогу овочі, фрукти, 
добре вимиті в домашніх умовах. 

У подорож не беріть продуктів, 
які швидко псуються (ковбасні, мо-
лочні, кулінарні, кондитерські та ін. 
вироби, що потребують охоло-
дження при зберіганні). 

Взяті продукти в дорогу бажано 
споживати відразу. Зберігання 
страв без холоду не повинно пере-
вищувати 2 годин. Про запас ба-
жано брати не швидкопсувні про-
дукти (сухе печиво, горіхи, сухоф-
рукти).

НЕ вживайте харчових продук-
тів та напоїв, взятих в дорогу, при 
найменшій підозрі щодо їх якості. 

При купівлі харчових продуктів 
та напоїв в дорозі необхідно 
обов’язково звертати увагу на 
терміни та умови зберігання про-
дуктів харчування в торгівельному 
закладі. 

При харчуванні у непристосова-
них умовах (ліс, придорожна зона 
тощо) уникайте контакту продуктів 
з ґрунтом та піском. 

Якщо людина 
отримала тепловий 

(сонячний) удар
При перших ознаках теплового 

або сонячного удару слід перене-
сти потерпілого у прохолодне 
місце, посадити, дати холодний 
напій, роздягнути, обтерти або 
облити холодною водою руки, 
груди, ноги, живіт. Потім поклас-
ти на ділянку серця і на голову 
холодні компреси.

 
Теребовлянське міжрайонне 

управління головного 
управління Держсанепідслужби 

в Тернопільській області.

Поради прочанам  
на час Всеукраїнської  

та Молодіжної прощі до Марійського 
духовного центру в с. Зарваниця 

Теребовлянського району, яка відбудеться  
16-17 липня 2016 року

Лідія ПОТІХА,  
районний  

дерматовенеролог.                            

Під загальною назвою “мі-
кози” (або “грибок”) ма-
ють на увазі значну части-
ну інфекційних захворю-
вань шкіри. Цей незваний 
гість може поселитись на 
тілі, голові, руках і ногах, 
але, за статистистикою, 
найчастіше зустрічаються 
випадки грибкового ура-
ження ступнів, а потім і 
нігтів.

Частота грибкових захворю-
вань шкіри неухильно росте і, за 
сучасними даними, складає 
чверть населення. Хоча грибко-
ва інфекція не є серйозною за-
грозою  для здоров’я, 
але вона далеко не є 
безспечною.  К р і м 
того, грибкові захворю-
вання можуть сприяти 
розвитку алергічних ре-
акцій або погіршувати 
протікання вже наявних 
алергічних захворю-
вань, наприклад, брон-
хіальної астми, нега-
тивно впливають на 
імунітет.

Грибок нігтів, або 
оніхомікоз теж достат-
ньо розповсюджене за-
хворювання. Часто па-
цієнти, навіть деякі лі-
карі, сприймають оні-
хомікоз виключно як естетичну 
проблему. Однак оніхомікоз є 
серйозним захворюванням, яке 
протікає тривало і при імуноде-
фіциті та інших хронічних за-
хворюваннях може призвести 
до поширення мікотичного про-
цесу на інші органи і системи 
(сечостатеву, очі, порожнину 
рота, шлунково-кишковий 
тракт), можливий розвиток ін-
ших шкірних захворювань (ек-
земи, непереносимість ліків, 
бактеріальних ускладнень, та-
ких як рожисте запалення. Та-
кож такий хворий є носієм епі-
деміологічної небезпеки, погір-
шується якість його життя.

Причини росту захворюва-
ності на оніхомікоз складні — як 
екологічного, так і соціального 
характеру. Серед індивідуаль-
них факторів слід вважати стан 
судинної, імунної та ендокрин-
ної систем, а також супутні па-
тологічні стани. Ризик виник-
нення оніхомікозу збільшується 
з віком. Пораження нігтьової 

пластинки рідко, хоча і зустріча-
ється, у дітей і широко розпо-
всюджене у осіб зрілого віку. У 
чоловіків оніхомікоз діагносту-
ється у 2,5 рази частіше, ніж у 
жінок. Підвищують ризик розви-
тку оніхомікозу судинні захво-
рювання нижніх кінцівок, що 
призводить до порушення жив-
лення тканин; ожиріння, плоско-
стопість, деформація кісткового 
апарату, носіння тісного взуття. 
при цукровому діабеті і знижен-
ні захисних сил організму.

Особливої уваги вимагають 
пацієнти з оніхомікозом, який 
розвивається на фоні таких 
ускладнень, як діабетична сто-
па, хронічне рожисте запален-
ня кінцівок, лімфостаз, слоно-
вість.  У всіх випадках ліку-
вання оніхомікозу є необхідним 

і повинно проводитись своє-
часно і в повному об’ємі.

Клінічно оніхомікоз призво-
дить до деформації нігтьових 
пластинок, нігті  набувають сіро-
жовтого кольору, стають тмяни-
ми, потовщеними, часто лама-
ються, розшаровуються. Певні 
складносці виникають при діа-
гностиці оніхомікозу. При цьому 
важливо відрізнити оніхомікоз від 
пораження нігтів при різних шкір-
них захворюваннях — псоріазі, 
червоному плоскому лишаї, ек-
земі, оніходистрофіях. Оніходи-
строфії виникають при погіршен-
ні кровообігу у ростковій зоні 
нігтя в результаті різних причин: 
травма, тісне взуття, що затруд-
нює наджодженя поживних речо-
вин у ніготь, порушуючи його 
нормальний розвиток, сповіль-
нює ріст нігтьової пластинки. 

Лікування пацієнтів з оніхо-
мікозом до появи таблетованих 
преператів було надзвичайно 
складним і неефективним. За-
провадження системних анти-

мікотиків посприяло можливос-
ті допомогти таким пацієнтам.  
Але застосовувати в повному 
об’ємі такі препарати не за-
вжди можливо. Частіше це 
пов’язано з різним ступенем 
токсичності препаратів і побіч-
ними лініями.

Курс лікування хворих з оні-
хомікозами з застосуванням 
таблеток довготривалий і часто 
залежить від віку, загального 
стану пацієнта, дії на печінку, 
що потрібно враховувати при 
плануванні комплексної терапії. 
При місцевому застосуванні 
протигрибкових препаратів во-
ни не проникають в кровообіг, 
тому таке лікування більш без-
печне. Недоліком місцевої те-
рапії є те, що при нанесенні 
препаратів на ніготь він не за-

вжди досягає збуд-
ника інфекції, який 
знаходиться у нігтьо-
вому ложі і корені.

Вважається, що 
при ураженні нігтьо-
вої пластинки на 1/3  
можна застосовувати 
лише місцеве ліку-
вання, а якщо ціла 
нігтьова пластинка 
змінена, то лікування 
повинно бути комп-
лексним з урахуван-
ням всіх можливих 
побічних дій.

Що стосується 
профілактики, то як-
що дотримуватись 

нескладних правил, небезпека 
грибкової інфекції буде зведена 
до мінімуму. Потрібно мити ноги 
з антибактеріальним милом, а 
після миття обов’язково витира-
ти насухо.

Також правильно вибирайте 
взуття. В жаркі літні дні носіть 
легке відкрите взуття – шкіра 
повинна дихати. Уникайте взут-
тя з синтетичних матеріалів, ку-
пуйте якісне шкіряне. Не ходіть 
довго в закритих кросівках. Ко-
рисно застосовувати встилки 
для взуття, оброблені спеціаль-
ними антисептичними засоба-
ми. При відвідуванні бань, саун, 
басейну користуйтесь індивіду-
альними гумовими тапочками. 

Важливо пам’ятати: оніхомі-
коз – це серйозне захворюван-
ня, яке потребує довготривало-
го лікування. Не варто при та-
кому діагнозі займатись само-
лікуванням або порушувати 
призначення лікаря. Це може 
призвести до рецидивів і погір-
шення протікання хвороби.

“Мікоз” — незваний гість,  
або Чим небезпечний грибок нігтів

* молоко і кефір — 1 доба;
* фарш — 12 год;
* м’ясні напівфабрикати і сма-

жена риба — 36 год;
* варена ковбаса — 48 год;
* сосиски — 1 доба;
* салати — 12 год;

* яйця — 2 тижні;
* заморожене м’ясо — 1  

місяць;
* заморожена риба — 2 тижні.
Збільшити термін зберігання 

можна, використавши вакуумні 
упаковки.

А ви знаєте? ●

Кожен продукт має  
визначений термін зберігання

Огірки квашені, які 
не перекисають

У 3-літровий слоїк покласти: 
4-5 листків хрону порізаного на 
частини,4-5 стебел спілого кро-
пу, порізаного на частини, 7-8 
зубців часнику, огірки.

Сольовий розчин: на 1 л во-
ди 100 г солі, довести до кипін-
ня. Заливати кип’ятком (обереж-
но, щоб не тріснув слоїк, налива-
ти по ложці з нержавійки), відра-
зу закривати, слоїки вкрити до 
вистигання чим-небудь, щоб до-
вше затримати тепло. Згодом 
кришки трохи піднесе, але не  
зірве.

Кабачки 
консервовані: 
пряний спогад  

про літо
Кабачки порізати на кружаль-

ця окремо в посудину на деякий 
час, трохи посолити, щоб зм’якли. 
На дно літрового слоїка: 10-12 
перчин, лист лавра, 3-4 стебла 
петрушки, 10-12 зубців часнику, 
4-5 тоненьких кільців молодої 
моркви.

Маринад: на 1,3 л води — 2 
столові ложки солі, 2 столові 
ложки цукру, 100 г оцту. Розвес-
ти гарячий росіл, заливати, сте-
рилізувати 15-20 хв. 

Горошок зелений 
консервований:  
як з магазину

Горох стручковий цілий вари-
ти у великій каструлі 5-7 хв, води 
— щоб укрило, трохи посолити. 
Як вистигне — очистити.

Маринад: на 5 л води — 250 г 
солі, 250 г цукру, 50 г оцтової 
есенсії (саме есенції!). Заварити. 
Горошок розкласти у півлітрові 
банки, залити маринадом, сте-
рилізувати дві години.

Суперові корнішони
“Королі” цього рецепту — малень-

кі молоді огірочки — корнішони.
В літрову банку на дно по-

класти: 2 кільця моркви, півцибу-
лі — порізати кружальцями, шма-
точок хрону, гілочку кропу, ма-
ленький шматочок паприки.

Маринад: на 3 літри води —  
0,5 літра оцту, 130 г солі, 200 г 
цукру, 20 таблеток сахарину,  
2 шт. гвоздики, 2 лаврові листки.

Залити огірки. Стерилізувати 
15-20 хвилин.

Їмо корисне ●
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №27 

від 1 липня 2016 року.

Понеділок — поганий день.
Вівторок — післяпоганий день.
Середа — середньо-чудовий день.
Четвер — недочудовий день.
П’ятниця — чудовий день.
Субота — прекрасний день.
Неділя — передпоганий прекрасний 

день.

В магазині:
— Вибачте, у нас немає здачі. Візьміть 

ось 5 жуйок з Міккі Маусом.
— Я що, дитина чи що? Дайте з Тер-

мінатором.

— Сьогодні вирішив шиканути баблом 
перед своєю дівчиною

— Що зробив?
— В маршрутці за неї заплатив!

Застрягли в лифті блондинка і брю-
нетка. Брюнетка кричить

— Допоможіть!
Блондинка:
— Допоможіть!
Брюнетка:
— Давай кричати разом, так нас швид-

ше почують.
Блондинка:
— Разом, разом, разом...

— Любий, як тобі моя нова стрижка?
— Нормально. Відросте.

— Бережіть себе, не заглядайте в  
телефон чоловіка.

— Чоловіка теж бережіть. Ховайте свій 
телефон подалі...

— У вас є медична освіта?
— Так. 7 сезонів доктора Хауса.

На другий день Зелених свят у храмі 
Святої Трійці с. Соборне для десяти хлоп-
чиків і дівчаток з сіл Соборне та Чернелів-
Руський, які закінчили третій і четвертий 
класи, парох о. Іван Гавліч провів церемо-
нію першого причастя. Церкву в цей день 
прибрали по-особливому, діти зайшли 
сюди з хресними батьками “тунелем” ви-
шитих рушників, їх шлях встелили пелюст-
ками квітів. 

Батькам хлопчиків готуватися до цього 
свята було дещо простіше і, здається, 

менш фінансово затратно, — треба було 
вбратися у костюм та вишиту сорочку. А 
от у дівчаток більше необхідних деталей 
— пишна біла сукня, відповідне взуття, ру-
кавички, зачіска. Церемонію на фотоапа-
рат фіксував спеціально запрошений фо-
тограф.

Після Служби Божої о. Іван Гавліч вру-
чив кожному Пам’ятку першої сповіді та 
урочистого Святого Причастя, висловив 
настанову. Діти звернулися до присутніх 
віршами та піснями, які підготували зазда-

легідь. Опісля батьки передали подарунки 
священику і вчителю християнської етики 
Соборненьської ЗОШ І-ІІ ступенів імені 
Володимира Гарматія Оксані Степанівні 
Волошин, яка готувала дітей до цієї події, 
класним керівникам, склали пожертву на 
церкву. 

Бажаємо діткам завжди бути у полі зо-
ру Ісуса, берегти чистоту своїх сердець, 
щоденно наповнюючи їх любов’ю і добри-
ми справами.

З любов’ю — хресні батьки.

Перше причастя — 
перепустка в світ Ісуса

Діти з Соборного та Чернелева-Руського приймають Перше причастя в храмі Святої Трійці с. Соборне.  
До важливої події в житті дітей підготувала вчитель християнської етики Соборненьської  

ЗОШ І-ІІ ступенів імені Володимира Гарматія Оксана Волошин (на фото).
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Ми — українці ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото Ярослава СТАРЕПРАВО.

Конституція — ознака суве-
ренної держави. Вона за-
кріплює правові основи не-
залежності, суверенітет і 
територіальну цілісність, 
визначає базові принципи 
організації вищих органів 
держави і місцевого само-
врядування, права, свобо-
ди й обов’язки громадян. 

Двадцять років тому, 
28 червня 1996 року, Верховна 
Рада затвердила першу Консти-
туцію незалежної України. Ця 
знакова подія в житті держави 
створила юридичне підґрунтя 
для формування розвиненого 

громадянського суспільства та 
органічного входження України 
до світової спільноти.

З нагоди 20-ої річниці при-
йняття Конституції України 
26 червня в будинку культури 
села Соборне Тернопільського 
району відбувся творчий звіт 
колективів художньої самоді-
яльності закладів культури 

Ступківської, Чернелево-
Руської, Малоходачківської 
сільських рад за участю пред-
ставників органів виконавчої 
влади, органів місцевого само-
врядування та громадськості. 
Оригінальну концертну програ-
му презентували народний 
аматорський хор “Конар Лем-
ківщини” БК с. Соборне (ху-
дожній керівник — заслужений 
працівник культури України  
Михайло Рапіта, концертмей-
стер Остап Кучер), духовий ор-
кестр клубу с. Малий Ходачків 
(керівник — Володимир Бере-
за), вокальний жіночий ан-
самбль “Флояра” клубу 
с. Малий Ходачків (керівник — 
заслужений працівник культури 
України, відмінник освіти Укра-

їни Михайло Полюга), жіночий 
фольклорний ансамбль клубу с. 
Малий Ходачків (керівник — за-
служений працівник культури 
України, відмінник освіти Укра-
їни Михайло Полюга), зразко-
вий аматорський фольклорно-
обрядовий колектив “Чернелів-
ські забави” (керівник — Тарас 
Сотула), чоловічий склад хору 

БК с. Соборне, вокальний жіно-
чий ансамбль БК с. Соборне 
(художній керівник — заслуже-
ний працівник культури України   
Михайло Рапіта), дуети у складі 
Вероніки Золотник і Віталія Фо-
ка клубу с. Ступки, Марії Юр-
ковської та Богдана Романюка 
БК с. Соборне, хор клубу 
с. Ступки (керівник-акомпоніатор 
— Володимир Стадник, дири-
гент — Людмила Береза). Ми-
лозвучні українські композиції 
присутнім подарували директор 
БК с. Соборне Богдан Романюк, 
солістка БК с. Чернелів-Руський 
Анастасія Курик, солісти клубу 
с. Ступки Вероніка Золотник і 
Віталій Фок. Соло на баяні ви-
конав аматор музичного мисте-
цтва БК Чернелів-Руський Та-
рас Сотула. Зоряна Гонзул з 
Чернелева-Руського декламу-
вала літературну композицію 
“Доземно уклонімося героям”.

З Днем Конституції гостей та 
учасників урочистостей привіта-
ли голова Тернопільської район-

ної ради Андрій Галайко, заступ-
ник голови районної ради Мико-
ла Михальчишин, секретар 
Чернелево-Руської сільської ра-
ди Петро Кузьмяк. Участь у за-
ході взяли начальник відділу 
культури Тернопільської РДА 
Віктор Навольський, головний 

спеціаліст відділу культури РДА 
Любов Шарган, Чернелево-
Руський сільський голова 
Михайло Дручок. Учасники захо-
ду хвилиною мовчання вшанува-
ли пам’ять героїв, які заплатили 
власними життями за мир і спо-
кій в Україні.

Конституція — фундамент  
для розбудови держави

З вітальним словом до учасників урочистостей звернувся 
голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко.

Солісти клубу с. Ступки Вероніка Золотник і Віталій Фок.

Зразковий аматорський фольклорно-обрядовий колектив  
“Чернелівські забави” (керівник — Тарас Сотула).

Жіночий фольклорний ансамбль клубу с. Малий Ходачків  
(керівник — заслужений працівник культури України,  

відмінник освіти України Михайло Полюга).

Духовий оркестр клубу с. Малий Ходачків  
(керівник — Володимир Береза).

Чоловічий склад народного аматорського хору “Конар Лемківщини” БК с. Соборне 
(художній керівник — заслужений працівник культури України Михайло Рапіта).


