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Свято молодості
На 25-річчі 

самодіяльного 
театру в Смиківцях: 

браво!

  3 стор.

Тернопільська ОДА: 
кроки назустріч 

людям.

  12 стор.

  16 стор.

www.trrada.  
te.ua —  

веб-сторінка  
Тернопільської 
районної ради

6 стор. 

 Завідуюча клубом села Чистилів Надія Ремус (у центрі) та юні учасники 
художньої самодіяльності на святкуванні Дня молоді у Чистилові.

Фото Галини ЮРСИ.

24 липня ц. р. в селі Біла 
Тернопільського району 
відбудеться освячення 
новозбудованої церкви 

Рівноапостольної Княгині 
Ольги на вулиці Миколи 

Лисенка. Запрошуємо всіх!

Настасівські 
ровесниці 

Конституції.

Розпорядження  
голови Тернопільської районної ради  

від 11.07.2016 № 17-од
Про скликання п’ятої сесії Тернопільської

 районної ради  сьомого скликання
1. Скликати п’яту сесію Тернопільської районної ради сьомого 

скликання 29 липня 2016 року в приміщенні районної ради.
Сесійне засідання розпочати о 10 годині ранку.
2. На розгляд районної ради внести питання:
— Про хід виконання програми соціально-економічного та культур-

ного розвитку району на 2016 рік.
— Про звіт “Про виконання районного бюджету за І півріччя 2016 

року”.
— Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.
— Інші питання поточної роботи.
3.На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від 

Тернопільського району, сільських та селищних голів, керівників відді-
лів та управлінь райдержадміністрації, керівників районних організа-
цій, установ, промислових і сільськогосподарських підприємств, 
представників політичних партій, громадських організацій, редакторів 
газети “Подільське слово” та радіокомпанії “Джерело”.

Голова Тернопільської районної ради А. В. ГАЛАЙКО.

Перелік пріоритетних вакантних посад солдатів, сержантів 
в/ч В1428 (м. Тернопіль) станом на 11.07.2016 року.

Посада Кількість місць  Посадовий оклад
Водій 318 7070-7150
Головний сержант 38 7500-7700
Командир відділення 46 7370-7450
Механік-водій 24 7070-7150
Номер обслуги 138 7070-7150
Ремонтник 42 7070-7150
Розвідник     28     7170-7250
Санітар     4     7070-7150
Санітарний інструктор     8     7170-7250
Такелажник     22     7070-7150

Зверніть увагу ●

З 1 по 31 липня 2016 року 
на території Тернопільсько-
го району проходить місяч-
ник добровільної здачі будь-
якої зброї та боєприпасів. 

Громадяни, які в цей період 
добровільно здаватимуть зброю 
чи боєприпаси в органи внутріш-
ніх справ, звільняються від кри-
мінальної та адміністративної 
відповідальності за незаконне 
зберігання, з правом наступної 
реєстрації зброї в особисте ко-
ристування згідно з чинним за-
конодавством.

Зброю можна здати в Терно-
пільське РВП ТВП ГУНП в т/о за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Сте-
пова, 45. Довідки за телефона-
ми: 43-61-09, 43-61-00. 

Згідно зі ст. 263 Кримінально-
го кодексу України, незаконне 
поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими ре-
човинами карається позбавлен-
ням волі на строк до 3 років.

 
Марія ЯРЖЕМСЬКА,  

старший інспектор поліції 
Тернопільського районного 

відділення поліції ТВП ГУНП 
в Тернопільській області, 

капітан поліції.

Служба 102 ●

Час здавати 
зброю



2 П’ятниця, 15 липня 2016 року Панорама подій
Святині ●

Шановна редакціє “Подільського слова”! Через Вашу газету ви-
словлюємо щиру подяку депутату Великоберезовицької селищної 
ради Олегу Романовичу Кириліву. Ми — жителі мікрорайону “Кем-
пінг”, будинку №5, що на вул. Енергетичній. Відколи заселений цей 
мікрорайон, а це 35-40 років тому, назбиралися проблеми, які вже 
роками не вирішувались: протікав дах нашого 24-квартирного 
3-поверхового будинку, що усім 24 сім’ям створювало неабиякі не-
зручності; стало непридатним освітлення прибудинкової території; 
вимагав покращення благоустрій. Завдяки зусиллям депутата Ве-
ликоберезовицької селищної ради Олега Кириліва, якому ми дові-
рили представляти інтереси у селищній раді вже друге скликання, 
ряд проблем на цей час уже вирішені: дах відремонтовано, він 
більше не протікає, будинок перекрито, прибудинкову територію 
освітлюють нові, добротно встановлені ліхтарі, в системі освітлен-
ня проведено заміну кабелю, біля будинку встановлено лавочки 
для відпочинку. Дякуємо Вам, Олеже Романовичу, за доброту, ува-
гу і турботу про нас, за Вашу працю, за те, що посприяли з виді-
ленням селищною радою коштів і подбали, щоб усе було зроблено 
на совість. Щиро зичимо Вам здоров’я, успіхів у всіх добрих по-
чинаннях та здійснення задумів і планів.

З повагою і вдячністю — мешканці будинку №5, 
вул. Енергетична, смт Велика Березовиця, мікрорайон “Кемпінг”.

Читач-газета ●

Щира вдячність депутату 

16 липня — День бухгалтера
З професійним святом — Днем бухгалтера — вітаю бухгалтерів 

державних установ та служб, органів місцевого самоврядування 
,комунальних підприємств та організацій. 
Шановні колеги! Ваша праця важлива і 
відповідальна. Від Вашої професійності, 
знань, умінь іти в ногу з часом залежить 
стабільність у колективах, де Ви працює-
те, правильність прийняття рішень. Щиро 
зичу Вам професійних успіхів, задоволен-
ня від праці, яку Ви обрали, сімейного 
благополуччя. Здоров’я, радості та добра 
Вам і Вашим сім’ям.

З повагою — начальник фінансового 
управління Тернопільської 

райдержадміністрації  
Ольга КАЗИМИРІВ.

Шановні колеги — бухгалтери державних 
установ та організацій, органів місцевого 

самоврядування, комунальних підприємств!
Надсилаючи Вам найщиріші поздоровлення з нагоди професій-

ного свята —  Дня бухгалтера, щирі побажан-
ня успіхів, наснаги та здоров’я, висловлюю 
вдячність за плідну співпрацю впродовж бага-
тьох років, розуміння та щире взаємне бажан-
ня приносити користь громаді. Нехай Вас та 
Ваші колективи завжди супроводжує фінансо-
ве благополуччя, в родинах панує тепло та 
взаємоповага, а всі мрії збуваються!
З повагою і найкращими побажаннями — 

бухгалтер відділу культури Тернопільської 
РДА Світлана МАРчуК.

Шановні бухгалтери!
Прийміть найщиріші вітання з професійним святом — Днем бух-

галтера. Ваш фах оцінений та визнаний давно, а в останні роки 
набув ще більшої соціальної вагомості, адже у сьогоднішніх умовах 
бухгалтерський облік – це не тільки податкова та фінансова звіт-
ність, а й фундамент для прийняття серйозних управлінських рі-
шень. Представники податкових органів, як ніхто інший, розуміють 
важливість обраної Вами професії та 
високо цінують її. З нагоди свята зичу 
здоров’я Вам та Вашим родинам, лю-
бові та затишку вдома, твердої руки 
при заповненні податкової та іншої 
звітності, розуміння керівників, поваги 
колег, добра та гідної винагороди за 
нелегку працю. Зі святом Вас!

З повагою — начальник 
Тернопільської ОДПІ  

Петро ЯКИМчуК.

Юрій БучИНСЬКИЙ,  
заступник голови 

Тернопільської районної 
федерації футболу.

Вигравши перенесену раніше 
зустріч із Прошовою з рахунком 
5:3, футболісти з Великих Бірок з 
23 очками вийшли на перше місце 
в турнірній таблиці вищої ліги. На 
другому місці футболісти з Білої 
(21 пункт), замикає трійку з 18 ба-
лами минулорічний чемпіон ко-
манда Грабівця. Результати звіт-
ного туру: Товстолуг-Шляхтинці 
3:2, Грабовець-Озерна 3:0, Дичків-
Плотича 3:1, Острів-Великі Бірки 
0:1, Великий Глибочок-Дубівці 5:1, 
Прошова-Біла 1:3. 

У першій лізі матчі завершили-
ся з такими рахунками: Забойки-
Малий Ходачків 3:2, Великі Гаї-
Байківці 0:0, Романівка-”Динамо” 
(Тернопіль) 0:4, Велика Лука-
Залізці 1:2, Кутківці-Івачів 3:4, 

Пронятин-Велика Березовиця 1:7. 
У другій лізі  зустрічі заверши-

лися з такими рахунками: група 
“А” — Драганівка-Гаї Шевченків-
ські 2:1, Петриків-Чистилів 1:0, 
Лозова-Стегниківці 0:0, гру 
Домаморич-Довжанка перенесе-
но; група “Б” — Білоскірка-
Настасів 4:1, Красівка-Дичків-2-
Соборне 4:2, Баворів-Острів-2 
2:1, Мишковичі-Смиківці 4:0. На-
пруженою виявилася зустріч ліде-
рів групи “А” — футболісти з Дра-
ганівки в середині першого тайму 
вийшли вперед, а в додані арбі-
тром хвилини представники Гаїв 
Шевченківських зрівняли рахунок. 
У компенсований до другого тай-
му драганівські футболісти “ви-
рвали” перемогу. Тепер у коман-
ди з Драганівки в активі 21 тур-
нірне очко, в Гаїв Шевченківських 
залишилось 18 балів. У групі “Б” 
лідирують Білоскірка (23 очки) і 
Мишковичі (21 бал).

Футбол ●

Чемпіонат: тур 9
З 23 травня до 29 вересня 
ц. р. на території Тернопіль-
щини, як і держави загалом, 
проходять оперативно-
профілактичні заходи під 
умовною назвою “Мак”. За-
вдання відпрацювань — вияв-
ляти незаконні посіви маку та 
конопель, перекривати кана-
ли надходження цих рослин у 
незаконний обіг. 

Незаконний посів, або неза-
конне вирощування снодійного 
маку в кількості до 100 рослин чи 
конопель у кількості до 10 рос-
лин на господаря накладається 
адміністративний штраф від ві-
сімнадцяти до ста неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян 
(від 306 до 1700 гривень). У ви-
падку, коли виявлено незаконний 

посів або незаконне вирощуван-
ня снодійного маку в кількості від 
ста до 500 рослин чи конопель у 
кількості від десяти до п`ятдесяти 
рослин — власника земельної ді-
лянки буде покарано відповідно 
до Кримінального кодексу Украї-
ни штрафом у розмірі від ста до 
500 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (від 1700 до 
8500 гривень), або заарештова-
но на термін до шести місяців, 
або покарано у вигляді обмежен-
ня волі на строк до трьох років. 

За незаконний посів або неза-
конне вирощування снодійного ма-
ку в кількості 500 і більше рослин 
чи конопель у кількості п`ятдесят і 
більше рослин передбачено пока-
рання у вигляді позбавлення волі 
на строк від трьох до семи років. 
Стаття 106-1 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 
також передбачає відповідальність 
за невжиття землекористувачем 
або землевласником на закріпле-
них за ними ділянках заходів щодо 
знищення дикорослих конопель чи 
снотворного маку у вигляді штра-
фу від дев’яти до вісімнадцяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (від 153 до 306 гривень), 
на посадових осіб — від 18 до со-
рока п’яти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян (від 306 до 
765 гривень).

 
Марія ЯРЖЕМСЬКА,  

старший інспектор поліції 
Тернопільського районного 

відділення поліції ТВП ГуНП в 
Тернопільській області, 

капітан поліції. 

Служба 102 ●

“Мак” — 2016

Софія ПАСІчНИК.

урочиста подія відбулася не-
щодавнім сонячним днем у 
с. Гаї Шевченківські Терно-
пільського району. Після три-
валої, обсягом у роки, терпе-
ливої невтомної праці, пара-
фіяни української православ-
ної церкви Київського патрі-
архату отримали нову святи-
ню — вмістилище божествен-
ності та притулок духовності 
— величний ніжно-блакитний 
храм успіння Пресвятої Бого-
родиці. Церкву із синіми ку-
полами та жовтими зорями 
розбудовували спільними зу-
силлями “денно і нощно”: 
активно, цеглинка за цеглин-
кою. Звели храм за благодій-
ні внески — пожертви добрих 
парафіян. 

У першу неділю після 
П’ятдесятниці — 26 червня, коли 
православні віряни величають Всіх 
Святих, відбулося відкриття зведе-
ної будівлі — церкви. Обряд освя-
чення красивої та величної домівки 
Божої — православного храму, 
здійснив архієпископ Тернопіль-
ський, Кременецький і Бучацький 
Нестор.

Віряни української православної 
церкви Київського патріархату на 
будівництво свого храму чекали 
близько 11 років. До моменту від-
криття церкви на її території була 
зведена капличка преподобного 
Іова Почаївського, до якої й ходили 
молитися, в цій же капличці від-
правляли богослужіння. 

Як же розпочалося святкове 
дійство такого бажаного та довго-
очікуваного відкриття Господнього 
храму? Молоді парафіяни — Віктор 
Білоус та Марічка Гуменна зустріли 
владику, диякона, трьох іподияко-
нів та 13-ох священиків поетични-
ми рядками, короваєм, букетами 
квітів. Діти встеляли шлях, по яко-
му йшли священнослужителі, пе-
люстками троянд. У цей недільний 

благоговійний 
день новозбудо-
ваний храм за-
ледве вміщував 
парафіян і гос-
тей села. Чима-
ло людей моли-
лися та слухали 
слово Господнє 
на просторому, 
засадженому 
квітами та кущи-
ками на церков-
ному подвір’ї. 

Владика Не-
стор побажав 
п а р а ф і я н а м , 
щоб для них цей 
православний 
храм був справ-
жнім домом Гос-
поднім, до якого 
буде ступати ко-
жен та старати-
меться отрима-
ти у ньому Боже 
благословення, 
приноситиме 
Святому Отцю 
свої радості і 
жалі. З уст вла-
дики звучали 
слова благосло-
вення кожному, 
аби всі досягали 
єднання з Богом 
через участь у Святому Таїнстві 
Євхаристії, ставали справжніми ді-
тьми Божими. І щоб кожен парафі-
янин храму отримав духовне спа-
сіння. Хор цього православного 
храму на чолі зі своїм регентом — 
Тетяною Ботюк — протягом трьох 
годин часу освячення церкви ви-
конував літургійні пісні-
прославлення. Наприкінці урочис-
тої події спів хористів православної 
церкви об’єднався у своїх піснях із 
хором греко-католицької церкви 
села Гаї Шевченківські. Заверши-
лася Свята літургія многоліттям 
“На довгії благії літа”.

Отець Володимир — священик 
новозбудованого храму, нагоро-

джував грамотами жертводавців 
православної церкви — як пара-
фіян, так і представників підпри-
ємств, чиї зусилля були спрямо-
вані на утвердження Єдиної Укра-
їнської Помісної Церкви. Орде-
ном чудотворця Миколая Мирлі-
кійського нагородив о. Володи-
мир парафіянина Андрія Водвуда 
— за  його велику жертовність у 
будівництві церковного дому. Піс-
ля Божественної літургії на всіх 
присутніх чекав приємний сюрп-
риз від Світлани Гуменної — дру-
жини о. Володимира, яка спільно 
з наймолодшими парафіянами 
церкви підготувала святкове при-
вітання, присвячене відкриттю 
храму. 

У Гаях Шевченківських  
постала православна церква 

Успіння Пресвятої Богородиці

Під час Божественної літургії в храмі успіння Пресвятої Богородиці 
в с. Гаї Шевченківські Архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький 

Нестор, настоятель церкви о. Володимир та священнослужителі.

Церква успіння Пресвятої Богородиці уПЦ 
Київського патріархату в с. Гаї Шевченківські 

Тернопільського району.



П’ятниця, 15 липня 2016 року3 Тема дня
Вітаємо! ●На поверхах влади ●

Вітаємо з 
днем народжен-
ня провідного 
бухгалтера від-
ділу культури 
Тернопільської 
РДА Ларису 
П е т р і в н у  
ФАБРИКУ. Від 
усієї душі бажаємо Вам міцного 
здоров’я, великого людського 
щастя, сімейного добробуту, 
злагоди, щирих та добрих друзів, 
надійних помічників. Хай збува-
ються всі Ваші мрії та сподіван-
ня, береже Вас доля, хай кожен 
день приносить радість, життя 
буде щедрим на добро.

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження трактористів 
Андрія Федоровича НАРАЄВ-
СЬКОГО і Степана Ігоровича 
МАТУШЕВСЬКОГО, водіїв  
Михайла Івановича МАЦИШИ-
НА і Михайла Михайловича 
ОЗЕРЯНЦЯ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові! 

Вітаємо з днем народження 
депутата Малоходачківської сіль-
ської ради Сергія Павловича 
ВОДЯНОГО.

Нехай щастить Вам у житті

І вдача буде наполеглива, завзята,

Хай в колі друзів та сім’ї

Яскравих днів буде багато.  

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою — депутатський 
корпус Малоходачківської 

сільської ради, рада 
старійшин с. Малий Ходачків.

Вітаємо з 55-річним ювілеєм 
члена виконавчого комітету Ступ-
ківської сільської ради Олега 
Євгеновича КОЗАКА.

Смійтеся більше, та менше сумуйте,

Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,

Хай руки ніколи спочину не знають,

Хай легко, мов крила, 

внучат пригортають,

Хай серце ще довго тріпоче у грудях.

Живіть до ста років на поміч 

всім людям.

Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,

Ласки від Бога, від людей добра

На многії і щасливії літа.

З повагою — колектив 
Ступківської сільської ради, 

виконавчий комітет, 
депутатський корпус.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження вчителя математики та 
інформатики Оксану Володи-
мирівну ЗАДОРОЖНУ, вчителя 
англійської мови Аллу Іванівну 
ЛІЩИНСЬКУ.

Добра і щастя зичим в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла. 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.

Вітаємо з ювілеєм депутата Ве-
ликоберезовицької селищної ради 
Павла Теодозійовича СКОВ-
РОНСЬКОГО, з днем народження 
члена виконавчого комітету Ганну 
Михайлівну ГЛАВАЦЬКУ.

Прийміть у цей день вітання 

                                 найкращі,

Бажаємо миру, здоров’я і щастя,

Щоб лихо й хвороби Вас обминали,

Зозуля сто років життя накувала.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, виконком.

Від усього серця вітаємо з 
Днем ангела  Петра Мар’яновича 
КОЦАНА з с. Соборне Терно-
пільського району.

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

З любов’ю і повагою — 
дружина Галина, сини Ігор, 

Володимир, Павло.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження 
соціального робітника с. Вели-
кий Глибочок Христину Яросла-
вівну БОЙКО, соціального робіт-
ника с. Красівка Зоряну Юріївну 
КРАВЕЦЬ, соціального робітника 
с. Йосипівка Надію Миросла-
вівна КОЗАК.

Хай щастя сонцем усміхається

І життя сповнює теплом,

Усе омріяне збувається,

Й дорога стелиться добром.

Педагогічний колектив Собор-
ненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володи-
мира Гарматія вітає з днем на-
родження вчителів-пенсіонерів 
Іванну Семенівну СТАХУРУ і 
Петра Івановича КІТИКА.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття.

Оборона 
Відновлення військових частин 

на Тернопільщині, які занедбані 
останні 10-15 років, почнеться з 
Теребовлі, далі — у Чорткові, Бере-
жанах та Кременці. На це вже виді-
лено 13 млн грн.  Обласна адміні-
страція та Теребовлянська РДА 
зобов’язалися повністю відновити 
котельню та підвести комунікації, 
що обійдеться приблизно у 1,5 
млн. грн. Казарми, штаб, їдальня, 
медпункт та інші об’єкти фінансу-
ватимуться з Міноборони. На тери-
торій частини в Теребовлі вже 
освятили новозбудовану капличку. 
У серпні-вересні тут розпочнуть 
активні ремонтні роботи, очікуєть-
ся, що військових ця частина змо-
же прийняти вже наприкінці року. 
Продовжується і підтримка 44-ої 
окремої артилерійської бригади. У 
червні ще 5 районів області пере-
дали для потреб бійців шефську 
допомогу на суму майже 50 тис. 
грн., у травні допомогу було пере-
дано на 116 тис. грн.

Економіка 
За підсумками І кварталу Терно-

пільська область має позитивну 
динаміку розвитку. Серед районів 
в п`ятірці кращих: Тернопільський, 
Заліщицький, Підволочиський, 
Чортківський та Збаразький. У 
сфері промисловості за І-ий квар-
тал зростання забезпечено на 6% 
— цифра тішить, бо за у 2015-му 
спостерігався спад — 7,9%. Про-
довжуємо демонструвати позитив-
не сальдо зовнішньої торгівлі: 
$13,5 млн. “у плюсі”. Децентралі-
зація в дії — це надходження до 
загального фонду місцевих бю-
джетів. За чотири місяці цього року 
ми отримали 589,1 млн. грн, тоді 
як минулою весною ця цифра була 
на 47% меншою. Важливо те, що 
саме ці кошти залишаються в об-
ласті і можуть бути спрямовані на 
вирішення нагальних проблем 
краю. Капітальні інвестиції збіль-
шилися на 60%. Також цьогоріч 
нам вдалося уповільнити зростан-
ня цін на споживчі товари. Нині в 
області зростання цін зафіксоване 
на рівні 1,4%. Торік  ситуація була 
значно гіршою — вартість товарів 
та послуг підскочила на 20%. 

Медицина 
Медичні послуги на Тернопіль-

щині повинні надаватися макси-
мально якісно і бути доступні кож-
ному жителю краю. На цьому по-
стійно наголошує Степан Барна, 
голова Тернопільської ОДА під час 
робочих нарад, зустрічей у грома-
дах, оглядів медичних об’єктів. У 
червні запрацювала станція “швид-
кої” допомоги у с. Струсів Тере-
бовлянського району. З обласного 
бюджету для цього виділили 
320 тис грн, сільська рада надала 
80 тис. грн.  Для 8 тисяч мешканців 
області відкриття станції є важли-
вим, бо тепер медики зможуть на-
давати їм допомогу оперативніше. 
До кінця 2016 року заплановано 
відкрити ще три станції “швидкої” у 
Бережанському, Збаразькому та 

Бучацькому районах.

Туризм 
Потік туристів на Тернопільщині 

лише за півроку збільшився на 
15%. Отже, популяризація наших 
замків, Зарваниці, Почаєва та фес-
тивалів — це правильна стратегія. 
Близько 5 млн. туристів відвідують 
наш край як учасники релігійно-
паломницьких турів. Цього року 
тільки у Зарваниці 16-17 липня 
Тернопільщина очікує понад 1 млн. 
прочан, традиційний фестиваль 
“Дзвони Лемківщини” 6-7 серпня 
готується прийняти 50 тисяч учас-
ників, “Братина” цьогоріч об’єднала 
п’ять областей, на “Святах Замків” 
уже побували близько 30 тисяч 
гостей. Усі ці заходи є важливими 
тим, що поряд із промоцією Терно-
пільської області сприяють покра-
щенню інфраструктури у містечках 
та селах, де відбуваються, а також 
дають додаткову можливість реалі-
зувати свою продукцію народним 
умільцям та місцевим виробни-
кам.  

Безпека 
Важливо, щоб мешканці Терно-

пільщини почувалися захищено,  
тому поліцейська станція має бути 
у кожній громаді, переконаний го-
лова Тернопільської ОДА Степан 
Барна. У червні відкрилися ще дві 
з них у Копичинцях Гусятинського 
району та Мельниці-Подільській 
Борщівського району. З початку 
реформи в області відкриті також 
станції: у Золотому Потоці (Бу-
чацький район), у Микулинцях (Те-
ребовлянський район), у Вишнівці 
(Збаразький район), у Почаєві 
(Кременецький район). Загалом 
у рамках пілотного проекту на 
Тернопільщині їх планують  
відкрити 17.

Діти
Стартував оздоровчий сезон — 

140 юних мешканців Тернопілля 
прийняв табір “Лісова пісня” у 
м. Борщів, ще 70 — “Збруч” у се-
лищі Скала-Подільська. Це діти 

пільгових категорій: сироти, по-
збавлені батьківського піклування, 
такі, що проживають у малозабез-
печених сім’ях, діти учасників АТО, 
а також творчі та обдаровані. 
Окрім того, 45 дітей, чиї батьки 
захищають країну на Сході, від-
правилися у сонячну Хорватію, на-
ступна група готується до поїздки 
у Польщу. На канікулах дозвілля 
має бути змістовним: майстер-
клас із риболовлі влаштували у 
День захисту дітей, ідея належить 
Федерації риболовного спорту та 
управлінню з рибнагляду в Терно-
пільській області.  

Інвестиції 
Підбито підсумки Форуму “Тер-

нопільщина Invest-2016” — першо-
го в історії області заходу, який на 
практиці продемонстрував можли-
вості краю. В налагодженні співп-
раці з ТОВ “ОСП Корпорація 
ВАТРА” зацікавились підприємці з 
Литовської республіки. Представ-
ники бізнесу Німеччини та Польщі 
практично вже готові розпочати ка-
піталовкладення в будівництво по-
тужного агрокомбінату в с. Ястру-
бово Козівського району. Крім то-
го, польських інвесторів зацікавила 
можливість будівництва сонячної 
електростанції у м. Бережани. 
Учасники інвест-форуму з Аджарії 
розглядають можливість співпраці 
з ТОВ “Микулинецький бровар”. 
Кількість іноземних капіталовкла-
день в Тернопільщину вселяє на-
дію — вони зросли на 1,5%, хоча в 
останні два роки інвестори масово 
виводять капітал з України. Най-
більше коштів вкладено в промис-
ловість — це близько 60%, тран-
спорт — 18%, сільське господар-
ство понад 12%. Обласна адміні-
страція зацікавлена у створені в 
області нових робочих місць, тому 
підкреслює, що кожному інвестору 
будуть створені максимально спри-
ятливі умови.

 
Прес-служба Тернопільської 

ОДА.

Кроки назустріч людям

Голова Тернопільської обдержадміністрації Степан Барна  
під час зустрічі з іноземними інвесторами.

Зустріч голови ОДА Степана Барни з групою дітей бійців АТО,  
які відправлялися на відпочинок у Хорватію.

Проект рішення  
Великоглибочецької сільської ради

Про затвердження економічно обґрунтованих тарифів на 
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення 

КП “Великоглибочецьке”
Розглянувши клопотання КП “Великоглибочецьке” про встановлення 

нових тарифів на послуги водопостачання та водовідведення відповід-
но до затрат, керуючись. 2 ч. І ст.7 Закону України “Про житлово-
комунальні послуги”  № 1875-1 V від 24.06.2004 року, Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 “Про забезпе-
чення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги” , розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації 
№ 770 “Про забезпечення в області єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги” від 21 вересня 2011 року, на-
казу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та Міністерства 
житлово-комунального господарства України “Про затвердження По-
рядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово- кому-
нальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обгрунтуван-
ням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіаль-
них громад” № 390 від 30.07.2012 року, п.2 ст.28 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” ( 280/ 97), сесія Великоглибочецької 
сільської ради вирішила:

1. Затвердити тарифи на послуги з централізованого водопостачання 
та водовідведення, надані КП “Великоглибочецьке”:

— для населення за
1 куб м. водопостачання — 9 грн. 65 коп.;
1 куб м. водовідведення — 11 грн. 74 коп.;
— для бюджетних організацій за 
1куб м. водопостачання — 10 грн. 13 коп.;
1 куб м водовідведення — 12 грн. 33 коп.;
— для інших споживачів за 
1 куб м. водопостачання — 10 грн. 13 коп.;
1 куб м. водовідведення  — 12 грн. 33 коп.

Великоглибочецький сільський голова Н. І. ЗАРІВНА.

Оголошення ●



Програма телепередачП’ятниця, 15 липня 2016 року

18 липня
понеділок 

19 липня
ВіВторок

20 липня
середа

21 липня
ЧетВер

22 липня
п’ятниця

23 липня
субота

24 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
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.15 Перша студiя
10.15 Т/с “Таксi”
10.55 Чоловiчий клуб
11.30 Д/ф “Джиммi Картер”
13.35 Казки Лiрника Сашка
13.50 М/ф “Друзi янголiв”
14.15 Суспiльний унiверситет
15.15 Д/ф “Я там був не з власної волi”
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/ц “Повернення”. 
        Д/ф “Волонтер”
21.50 Подорожнi
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00 “ТСН-Тиждень”
07.00, 08.00 “Найкращий ресторан 
          з Русланом Сенiчкiним”
09.00 “Чотири весiлля-5”
10.25 “Мiняю жiнку - 2”
11.55, 12.15, 12.50 “Слiпа”
13.15, 14.10 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.10, 16.10 “Розсмiши комiка”
17.10 Т/с “Величне столiття. 
           Роксолана-4”
19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
20.15 Т/с “Свати-4”
21.15 Т/с “Центральна лiкарня”
23.15 Х/ф “Центурiон”

інтер
06.20 Мультфiльм
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 “Полiт фантазiї”
11.15, 12.25 “Слiдство вели...
          з Леонiдом Каневським”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
14.40 “Сiмейний суд”
15.20 “Жди меня”
18.05, 19.05 Ток-шоу 
         “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
20.30 Т/с “Двадцять рокiв без кохання”
22.20 Т/с “Ластiвчине гнiздо”

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

ICTV
05.45, 19.20 Надзвичайнi новини
06.45 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.00 Без гальм
10.35 М i Ж
11.00 Дивитись усiм!
11.50, 13.20 Х/ф “STARперцi”
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Х/ф “Людина, що бiжить”
16.50 Х/ф “Початковий код”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Кримiнальна Україна
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”
22.30 Т/с “Вiддiл 44”
23.25 Х/ф “По слiду”

стб
07.00, 15.55 “Все буде добре!”
09.00 “Зiркове життя”
09.55 Х/ф “Безцiнне кохання”
14.00, 20.05 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-7
          з Павлом Костiциним”
22.35 “Вагiтна у 16”
23.45 “Доньки-матерi”

ноВий канал
06.00, 08.42 Kids Time
06.02 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
06.55 М/ф “Хортон”
08.45 Х/ф “Вiрус кохання”
10.40 Х/ф “Не для дiвчаток”
12.35, 00.15 Х/ф “Прокляття моєї матерi”
14.20 Т/с “Не родись вродлива”
19.00 Дешево i сердито
21.20 Суперiнтуїцiя

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
10.10 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20, 17.50 Т/с “Домашнiй арешт”
16.20, 22.00 Країна У
18.50, 19.55, 20.55 Одного 
         разу пiд Полтавою
19.15, 20.20 Одного разу в Одесi
23.00 Вiталька
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
07.00 “Ранок з ТТБ”
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 “Вiстi ТТБ”
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “Учнiвський щоденник”
19.45 “Сучасник”
20.00 “Iз нашої вiдеотеки”
        (“Кобзар єднає Україну”)
20.30 “Вишневi усмiшки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктивi ТТБ”
21.30 “Iз нашої вiдеотеки”
22.30 “Чаc країни”
23.00 “Музичний калейдоскоп”
23.30 “Велети духу i слави. 
         Українська мiсiя”
23.35 “Загубленi у часi”
23.50 “Пiснi нашого краю”

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 Зоряний шлях
11.30, 05.20 Реальна мiстика
12.30 Х/ф “Олександра”
14.30, 15.30 Т/с “Кращий друг сiм’ї”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Королева гри”
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Бiблiотекар-2. 
        Повернення в Копi царя Соломона”

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння”
10.40 “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-3: 
        Гру завершено”
23.25 Х/ф “Прикинься моїм хлопцем”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.30 Х/ф “Небезпечний поворот”
15.00, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.50 Х/ф “Живiть в радостi”
18.15 Х/ф “Непiддатливi”
21.30 Х/с “Пригоди 
        Шерлока Холмса”
23.25 “Моя правда”
00.15 Х/ф “Де 0-42?”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Уряд на зв’язку з громадянами
10.15 Т/с “Таксi”
11.05 Д/ф “Джиммi Картер”
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”
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”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.15 Т/с “Свати-4”
21.15 Т/с “Центральна лiкарня”
23.10 Х/ф “Король Артур”

інтер
06.15 Мультфiльм
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, 20.30 Т/с “Двадцять рокiв без кохання”
11.10, 12.25 “Слiдство вели... 
            з Леонiдом Каневським”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
14.40, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Давай одружимося”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 Подробицi
22.20 Т/с “Ластiвчине гнiздо”
01.00 “Подробицi”

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

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.50, 16.45 Т/с “Сонька Золота Ручка”
11.45, 13.20 Х/ф “По слiду”
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”
15.20, 16.20, 21.25 Т/с “Нiконов i Ко”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
23.25 Х/ф “Вторгнення”

стб
06.50, 15.55 “Все буде добре!”
08.55 “Зiркове життя”
09.45 Х/ф “Маша”
11.45 “Вагiтна у 16”
12.45 “Доньки-матерi”
13.25 “Україна має талант!-6”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-7 з Павлом Костiциним”
22.35 “Врятуйте нашу сiм’ю - 3”

ноВий канал
06.05, 07.20 Kids Time
06.07 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
07.25 Т/с “Друзi”
09.45 Т/с “Щасливi разом”
15.15 Т/с “Не родись вродлива”
19.00 Т/с “СашаТаня”
20.00 Супермодель по-українськи
22.25 Київ вдень i вночi
00.10 Х/ф “Поцiлунок дракона”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
10.10 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20, 17.50 Т/с “Домашнiй арешт”
16.20, 22.00 Країна У
18.50, 19.55, 20.55 Одного разу пiд Полтавою
19.15, 20.20 Одного разу в Одесi
23.00 Вiталька
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
07.00 “Ранок з ТТБ”
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 “Вiстi ТТБ”
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “Будьте здоровi”
20.30, 01.55 “Вишневi усмiшки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “Крiзь призму часу”
21.30 “Європа очима українця”
22.30 “Час країни”
23.00 “Iз нашої вiдеотеки” 
         (“Кобзар єднає Україну”)
23.25 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
23.30 “Iз нашої вiдеотеки”

трк “украЇна”
06.00, 11.40 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
12.40, 21.00 Т/с “Королева гри”
14.40, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину Майамi”

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння”
10.40 “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”
10.00, 23.25 “Моя правда”
10.50 Х/ф “Нейлон 100%”
12.20 Х/ф “Пастка для самотнього чоловiка”
14.00, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
15.40 Х/ф “Дiти понедiлка”
17.15 Х/ф “Вiдпустка за свiй рахунок”
21.30 Х/с “Пригоди Шерлока Холмса”
00.15 Х/ф “Блакитна стрiла”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.15, 
         21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.15 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
15.10 Ювiлейний вечiр диригента В. Гуцала
17.30 Д/с “Вiзит до Кореї”
18.00 Новини. Свiт
18.40 Спецпроект “Євробачення-2017. 
         Битва мiст”
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
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”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.15 Т/с “Свати-4”
21.15 Т/с “Центральна лiкарня”
23.10 Х/ф “План втечi”

інтер
06.15 Мультфiльм
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, 20.30 Т/с “Двадцять рокiв без кохання”
11.05, 12.25, 04.40 “Слiдство вели... 
       з Леонiдом Каневським”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
14.40, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Давай одружимося”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
22.20 Т/с “Ластiвчине гнiздо”

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

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.50, 16.45 Т/с “Сонька Золота Ручка”
11.45, 13.20 Х/ф “Вторгнення”
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”
15.20, 16.20, 21.25 Т/с “Нiконов i Ко”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
23.25 Х/ф “Поза полем зору”

стб
06.45, 15.55 “Все буде добре!”
08.45 “Зiркове життя”
11.45 “Україна має талант!-6”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.05 “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
06.05, 07.20 Kids Time
06.07 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
07.22 Т/с “Друзi”
09.45 Т/с “Щасливi разом”
15.15 Т/с “Не родись вродлива”
19.00 Т/с “СашаТаня”
20.00 Супермодель по-українськи
22.00 Київ вдень i вночi
23.45 Х/ф “3 днi на вбивство”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
          черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
10.10 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20, 17.50 Т/с “Домашнiй арешт”
16.20, 22.00 Країна У
18.50, 19.55, 20.55 Одного разу пiд Полтавою
19.15, 20.20 Одного разу в Одесi
23.00 Вiталька
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
07.00 “Ранок з ТТБ”
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 “Вiстi ТТБ”
18.15, 20.25 “Тернопiль 
         сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “На часi”
20.30 “Вишневi усмiшки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00, 23.30 “Тема дня”
21.15 “Надiя є”
21.30 “Iз нашої вiдеотеки”
22.30 “Час країни”
23.00 “Європа очима українця”
23.45 “Крiзь призму часу”

трк “украЇна”
06.00, 11.40 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
12.40, 21.00 Т/с “Королева гри”
14.40, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. 
           Мiсце злочину Майамi”

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння”
10.40 “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”
10.15, 23.25 “Моя правда”
11.05 Х/ф “Багато шуму з нiчого”
12.30 Х/ф “Осiнь”
14.10, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.00 Х/ф “Лялечка”
18.25 Х/ф “За власним бажанням”
21.30 Х/с “Пригоди Шерлока Холмса”
00.15 Х/ф “Барханов 
            i його охоронець”

ут 1
06.00 Свiт православ’я
06.45 Крок до зiрок
07.35 Свiт on line
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак
09.10 Дорога до Рiо. Урочистi проводи 
нацiональної олiмпiйської команди України 
на Iгри XXXI Олiмпiади Рiо-де-Жанейро
10.55 Гра долi
11.45 Мистецькi iсторiї
12.15 Спогади
12.45 Театральнi сезони
13.40 Фольк-music
14.50 Перша студiя. Спецвипуск
15.15 Д/ц “Декомунiзацiя”
16.50 Президентська колекцiя. 
          Д/ф “Клiнтон”
18.45 Т/с “Мафiоза”
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 Паспортний сервiс
23.20 День Янгола

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
08.05 “Українськi сенсацiї”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.40 Марiччин кiнозал. М/ф “Маша 
          i ведмiдь”
10.05, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
         Служба Новин”
11.00 “Свiт навиворiт 5”
12.25 Т/с “Центральна лiкарня”
15.15 Т/с “Свати - 4”
20.15 Х/ф “Темнi лабiринти минулого”
00.10 “Свiтське життя”

інтер
04.00 “Бокс на Iнтерi. Вiктор Постол
          Теренс Кроуфорд”. Прямий ефiр
08.00 Мультфiльм
08.10 “уДачний проект”
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. 
           Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.00 “Слов’янський базар у Вiтебську”
14.25 Х/ф “Кохати не можна забути”
16.20 Х/ф “Осiннi клопоти”
18.05, 20.30 Т/с “Все повернеться”
20.00 “Подробицi”
22.30 “Бокс на Iнтерi. Вiктор Постол
         Теренс Кроуфорд”
23.40 Х/ф “Двiчi в одну рiку”

TV-4
06.00 Х/ф “Мiсiя”
07.30 Програма “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 Оголошен-
ня. Бюро знахiдок
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радостi життя
09.30 “Справжня цiна”
10.15 Пряма трансляцiя святої лiтургiї з 
      архікатедрального собору УГКЦ
         м. Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 М/ф “Непереможна команда”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Погляд зблизька”
14.30 “Формула здоров’я”
15.30 “Право на успiх”
16.00 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
16.20 “Слiдства. Iнфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.30, 20.30 “Про нас”
18.00 Нашi вiтання
19.00, 00.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.45 Мiська рада iнформує
20.00 Європа у фокусi
21.00 “Гал-клiп”
22.10 Х/ф “Месники: гра для двох”
23.45 Час-тайм

ICTV
05.40 Факти
06.25 М/с “Том i Джерi 
          у дитинствi”
07.05 Стоп-10
08.05 Зiрка YouTube
08.50 Дивитись усiм!
09.55 Без гальм
10.20 Х/ф “Залiзний кулак”
12.10, 13.00 Х/ф “Залiзний кулак-2”
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф “Мисливцi за привидами”
16.25 Х/ф “Мисливцi за привидами-2”
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф “Кур’єр”
22.25 Х/ф “Дев’ять ярдiв”
00.25 Х/ф “Типу крутi лягавi”

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
07.00 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.25 “Караоке на Майданi”
11.20 Х/ф “Час кохати”
15.10 “Мiстичнi iсторiї-5 
        з Павлом Костiциним”
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
22.50 “Я соромлюсь свого тiла-2”

ноВий канал
05.55, 08.10 Kids Time
05.57 М/с “Дракони: Вершники Олуха”
08.15 М/с “Кiт у чоботах”
10.05 М/ф “Сьомий гном”
11.50 М/ф “Джастiн i лицарi доблестi”
13.45 Х/ф “Iсторiя лицаря”
16.10 Х/ф “Мушкетери”
18.10 Х/ф “Робiн Гуд: принц злодiїв”
21.00 Х/ф “Олександр”
00.20 Х/ф “У вигнаннi”

тет
06.00 М/ф “Школа монстрiв. 
        Великий монстровий риф”
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код”
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с “Дора-мандрiвниця”
10.35 М/с “Дора i друзi. Пригоди в мiстi”
11.35 М/ф “Lego. Пригоди 
         Клатча Паверса”
13.00 Х/ф “Вiльям i Кейт”
14.50 Х/ф “Агент пiд прикриттям”
16.35 Т/с “Домашнiй арешт”
18.35 Країна У
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
07.00 “Ранок з ТТБ”
09.00 “Телевiзор”
09.40 “Мальовниче Тернопiлля”
09.50, 10.50, 23.45 “Пiснi 
             нашого краю”
10.00 “Вiнниця.650 рокiв молодостi”
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”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15, 23.00 “Спадщина”
11.30 “Кулiнарiя вiд Андрiя”
11.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
12.00 “У країнi Мультляндiї”
13.00 “Абетка здоров’я”
13.30 “Поклик таланту”
15.00 ПРОФIЛАКТИКА
18.00 “У народному стилi”
18.30 “Сад. Город. Квiтник”
18.50 “Тиждень. 
            Крок за кроком”
19.00 “Музичний калейдоскоп”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Подорожнi замальовки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Вiдвертi дiалоги”
22.00 “Загубленi у часi”
22.15 “Iз нашої вiдеотеки”
23.15 “Храми Подiлля”
23.30 “7 природних чудес України”

трк “украЇна”
06.50, 19.00, 06.00 Подiї
07.30 Зоряний шлях
09.10 Х/ф “Хочу замiж”
11.10 Т/с “Зимовий вальс”
15.00 Х/ф “Срiблистий дзенькiт струмка”
17.00, 19.40 Т/с “Якби
            я була цариця”
21.45 Т/с “Поговори 
           зi мною про кохання”

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
10.00 Х/ф “Шлях до Зарагемлi”
11.50 М/с “Мiа та я”
13.15 “Орел i Решка. 
          Курортний сезон”
17.00 “Орел i Решка”
18.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
19.00, 01.40 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “У пошуках скарбiв нiбелунгiв”
23.20 Х/ф “У пошуках 
          бурштинової кiмнати”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.05 “Невiдома версiя. 
         Джентльмени удачi”
11.00 Х/с “Робiнзон Крузо”
22.15 “Невiдома версiя. Екiпаж”
23.10 Х/ф “Моя морячка”
00.35 Х/ф “Дама з папугою”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15 Спецпроект “Євробачення-2017. 
          Битва мiст”
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 “Середземномор’я”
18.15 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.20 Т/с “Травма”
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.40 Класики свiтової лiтератури
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
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”
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 Фiльм жахiв “Кiмната тортур”

інтер
06.15 Мультфiльм
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, 20.30 Т/с “Двадцять рокiв без кохання”
11.05, 12.25, 04.45 “Слiдство вели...
          з Леонiдом Каневським”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
14.40, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Давай одружимося”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
22.20 Т/с “Ластiвчине гнiздо”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 Оголошення.
          Бюро знахiдок
07.35 “Формула здоров’я”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Дивовижне i небезпечне”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
12.40 “Сад, город, квiтник”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Диявольский вiтер”
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 “Довiрся чоловiковi”

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.45, 16.45 Т/с “Сонька Золота Ручка”
11.45, 13.20 Х/ф “Поза полем зору”
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”
15.25, 16.20, 21.30 Т/с “Нiконов i Ко”
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
23.30 Х/ф “Заборонений вимiр”

стб
06.50, 15.55 “Все буде добре!”
08.50 “Зiркове життя”
09.50 “Врятуйте нашу сiм’ю - 3”
12.55 “Україна має талант!-6”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з Павлом Костiциним”
22.35 “Я соромлюсь свого тiла 2”

ноВий канал
05.55, 07.25 Kids Time
05.57 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
07.27 Т/с “Друзi”
09.55 Т/с “Щасливi разом”
15.20 Т/с “Не родись вродлива”
19.00 Т/с “СашаТаня”
20.00 Супермодель по-українськи
21.50 Київ вдень i вночi
23.35 Х/ф “Людина листопада”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
10.10 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20, 17.50 Т/с “Домашнiй арешт”
16.20, 22.00 Країна У
18.50, 19.55, 20.55 Одного разу пiд Полтавою
19.15, 20.20 Одного разу в Одесi
23.00 Вiталька
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
07.00 “Ранок з ТТБ”
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 “Вiстi ТТБ”
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “Що робити?”
20.30 “Вишневi усмiшки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00, 23.45 “Тема дня”
21.15 “Армiя нескорених”
21.30 “Думки вголос”
21.45 Реклама.Анонси
21.50 “Iз нашої вiдеотеки”
22.30 “Час країни”
23.00 “Акценти тижня”
23.20 “Пiснi нашого краю”
23.30 “Надiя є”

трк “украЇна”
06.00, 11.40 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
12.40, 21.00 Т/с “Королева гри”
14.40, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”
19.45 Ток-шоу “Говорить 
           Україна”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. 
           Мiсце злочину Майамi”

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння”
10.40 “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”
11.45, 23.25 “Моя правда”
12.40 Х/ф “Лялечка”
15.15, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
17.05 Х/ф “Де 0-42?”
18.25 Х/ф “Без року тиждень”
21.30 Х/с “Пригоди 
      Шерлока Холмса”
00.15 Х/ф “Багато шуму з нiчого”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.40 РЕ:ФОРМА
10.15 Т/с “Таксi”
11.00 Вiкно в Америку
11.30 Дорога до Рiо-2016
12.00 Д/ф “Волонтер”
12.25 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 М/ф “Друзi янголiв”
13.55 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.35 Вiра. Надiя. Любов
16.30 Гра долi
17.10 Д/с “Середземномор’я”
18.15, 01.20 Новини. Свiт
19.40 Т/с “Травма”
20.30 Х/ф “Давай не сьогоднi”
21.50 Перша студiя
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
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”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.20 “Сватики”
22.00 “Свiтське життя”
23.00 “Вечiрнiй Київ”
00.55 Драма “Кам’яний хрест”

інтер
06.15 Мультфiльм
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 “Двадцять рокiв без кохання”
11.10, 12.25 “Слiдство вели... 
         з Леонiдом Каневським”
13.30, 14.20 “Судовi справи”
14.40, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Давай одружимося”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
20.30 Т/с “Мама буде проти”
01.25 Х/ф “Дике кохання”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 Оголошення.
          Бюро знахiдок
07.35 “Слiдства. Iнфо”
08.10 “Право на успiх”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Дивовижне i небезпечне”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40, 21.30 “Твiй дiм”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Екстремальне побачення”
17.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.10 “Сiльський календар”
20.40 “Золоте стремено”
22.35 Х/ф “Дорога на грецьке весiлля”

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.45, 16.55 Т/с “Сонька Золота Ручка”
11.45, 13.20 Х/ф “У пастцi часу”
12.45, 15.45 Факти. День
14.35 Т/с “Вiддiл 44”
15.35, 16.20 Т/с “Нiконов i Ко”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Скетчком “На трьох”
23.35 Х/ф “Повернення героя”

стб
06.05 “Зiркове життя”
08.05 Х/ф “Королева бензоколонки”
09.45 Х/ф “Сестронька”
11.40 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30, 00.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.05 Х/ф “Сильна слаба жiнка”
22.35 Х/ф “Крижана пристрасть”

ноВий канал
05.55, 07.35 Kids Time
05.57 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
07.40, 21.50 Київ вдень i вночi
12.30, 20.00 Супермодель по-українськи
19.00 Т/с “СашаТаня”
23.35 Х/ф “У вигнаннi”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультик з Лунтиком
10.10 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20, 17.50 Т/с “Домашнiй арешт”
16.20 Країна У
18.50 М/ф “Три мушкетера. 
             Мiккi, Дональд, Гуфi”
20.00 М/ф “Добриня Микитич та Змiй Горинич”
21.10 М/ф “Альоша Попович i Тугарин Змiй”
22.35 Х/ф “Кохання з перешкодами”
00.35 Т/с “Свiтлофор” (16+)

ттб
07.00 “Ранок з ТТБ”
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 “Вiстi ТТБ”
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “На часi”
20.30 “Вишневi усмiшки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Назбиране”
21.15 “Думки вголос”
21.30 “Iз нашої вiдеотеки” (“Кобзар єднає Укра-
їну”)
22.30 “Час країни”
23.00 “Актуальне iнтерв’ю”
23.20 “Пiснi нашого краю”
23.30 “Пiлiгрим”

трк “украЇна”
06.00, 11.40 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
12.40 Т/с “Королева гри”
14.40, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Х/ф “Срiблистий дзенькiт струмка”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину Майамi”

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.00 Т/с “90210: Нове поколiння”
10.40 “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”
10.10, 23.25 “Моя правда”
11.00 Х/ф “Осiнь”
12.35 Х/ф “За власним бажанням”
14.00, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
15.50 Х/ф “Барханов i його охоронець”
18.00 Х/ф “Блакитна стрiла”
21.30 Х/с “Пригоди Шерлока Холмса”
00.15 Х/ф “Iмпотент”

ут 1
06.00 Пiдсумки
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?
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.25 Хочу бути
10.45 Школа Мерi Поппiнс
11.00 Казки Лiрника Сашка
11.20 М/ф “Друзi янголiв”
12.20 Х/ф “Атака на Перл Харбор”
15.05 Чоловiчий клуб. Спорт
16.20 Чоловiчий клуб
16.55 Д/ф “Клiнтон”
18.55 Дорога до Рiо. Урочистi проводи 
нацiональної олiмпiйської команди України 
на Iгри XXXI Олiмпiади Рiо-де-Жанейро
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.30 Дорога до Рiо-2016. Спецвипуск
22.00 М/ф “Атракцiон”
22.10 Альтернативна музика
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 Вперед на Олiмп!

канал “1+1”
06.15 А/ф “Монстр у Парижi”
08.05 “Сватики”
09.40, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
           Служба Новин”
10.40 “Свiтське життя”
11.40 Т/с “Центральна лiкарня”
16.35, 21.15 “Вечiрнiй квартал”
18.30 “Розсмiши комiка 6”
20.15 “Українськi сенсацiї”
23.10 Х/ф “Артур Ньюман”

інтер
06.00 Х/ф “Марiя, Мiрабелла”
07.30 Х/ф “Трень-брень”
09.30 Д/п “1000 рокiв на Афонi”
10.45 Х/ф “Бережiть жiнок”
13.45 Х/ф “Шалено закоханий”
15.45 Т/с “Мама буде проти”
20.00 “Подробицi”
20.30 “Слов’янський базар 
         у Вiтебську”. Урочисте закриття
23.00 Д/п “Вiктор Постол. 
         Чемпiон з Димерки”
00.00 “Бокс на Iнтерi. Вiктор Постол —
          Лукас Матiссе”

TV-4
06.00 Програма “Сад, город, квiтник”
06.15, 11.00 “Про нас”
06.45, 09.15 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 11.50, 14.20, 16.50, 20.00 Оголошен-
ня. Бюро знахiдок
07.35 Х/ф “Мiсiя”
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 “Слiдства. Iнфо”
10.30 Блага звiстка з Р. Реннером
11.30 Програма “Майстер-клас iз 
        Наталкою Фiцич”
11.55, 14.23, 16.55, 20.05 Тернопiльська 
          погода
12.00 Програма “Школа 
         домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Улюбленець жiнок”
14.30 Мультфiльм
15.00 Дитяче кiно.М/ф 
          “Непереможна команда”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подiй
18.00 Нашi вiтання
19.30 Програма “Євромакс”
20.10 Творчий вечiр Вадима 
         Крищенка 1 ч.
21.15 Х/ф “Джефферсон в Парижi”
23.30 Європа у фокусi

ICTV
06.05 М/с “Том i Джерi у дитинствi”
07.00 Стоп-10
08.00 Провокатор
09.00 Кримiнальна Україна
10.00 Секретний фронт
11.00 Антизомбi
11.55 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.10 Iнсайдер
14.10 Х/ф “У пастцi часу”
16.40 Х/ф “Повернення героя”
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф “Залiзний кулак”
22.00 Х/ф “Залiзний кулак-2”
23.55 Х/ф “Вiрус”

стб
05.50 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на Майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
12.20 “Мiлана проти експертiв!”
13.40 Х/ф “Королева бензоколонки”
15.10 Х/ф “Сильна слаба жiнка”
17.00 Х/ф “Крижана пристрасть”
19.00 Х/ф “Час кохати”
22.50 “Давай поговоримо про секс-2”
00.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
05.25, 07.05 Kids Time
05.27 М/с “Монстри проти 
        прибульцiв”
07.07 Дешево i сердито
09.30 Хто зверху
13.25 Т/с “СашаТаня”
16.35 М/ф “Сьомий гном”
18.20 Х/ф “Iсторiя лицаря”
21.00 Х/ф “Мушкетери”
23.00 Х/ф “Брати Грiмм”

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти
            черепашки нiндзя”
06.20, 09.40 М/с “Дора-мандрiвниця”
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код”
09.00 Мультик з Лунтиком
10.35 М/с “Дора i друзi. 
         Пригоди в мiстi”
11.35 М/ф “Школа монстрiв.
          Великий монстровий риф”
12.55 М/ф “Lego. Пригоди 
            Клатча Паверса”
14.20 М/ф “Три мушкетера. Мiккi, 
          Дональд, Гуфi”
15.30 Х/ф “Вiльям i Кейт”
17.20 М/ф “Добриня Микитич 
          та Змiй Горинич”
18.45 М/ф “Альоша Попович 
         i Тугарин Змiй”
20.00 Х/ф “Агент пiд прикриттям”
21.45 Х/ф “Кохання з перешкодами”
23.45 Т/с “Свiтлофор”

ттб
07.00 “Ранок з ТТБ”
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
18.00 “Iз нашої вiдеотеки”
         (“Кобзар єднає Україну”)
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.26, 21.26, 23.45 Погода. Анонси
19.30 “Сад. Город. Квiтник”
19.50 “Пiснi нашого краю”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “Словами малечi 
           про цiкавi речi”
20.30 “Вишневi усмiшки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.30 “Поклик таланту “
23.00 “Назбиране”
23.15 “Думки вголос”
23.30 “Запорiжжя туристичне”
23.50 “Театральнi зустрiчi”

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10, 05.10 Зоряний шлях
09.00 Х/ф “Коханець для Люсi”
11.00 Х/ф “Любов для бiдних”
13.00, 15.20 Т/с “Поговори зi 
           мною про кохання”
17.10, 19.40 Т/с “Зимовий 
          вальс”
21.50 Х/ф “Хочу замiж”
23.45 Реальна мiстика

к1
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
10.00 М/с “Мiа та я”
11.20 Х/ф “Шлях до Зарагемлi”
13.20 “КВН”
16.20 “Розсмiши комiка”
17.15 “Орел i Решка. Курортний сезон”
21.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
22.00 “Орел i Решка”
23.00 Т/с “Красуня та чудовисько”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
09.45 “Невiдома версiя. Екiпаж”
10.30 Х/ф “Казка про
           загублений час”
11.55 Х/ф “Пригоди Електронiка”
15.40 Х/ф “Без року тиждень”
17.00 Х/с “Робiнзон Крузо”
22.15 “Невiдома версiя. 
          Джентльмени удачi”
23.10 Х/ф “Тихi вири”

4-13

Номери «швидкої» для мешканців 
Тернопільського району

диспетчер невідкладної медичної допомоги — 0673547369, 43-03-03 
баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130345, 29-42-33

Великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130346, 29-51-03
Великобірківський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130347, 49-23-03

Мишковицький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130348, 29-09-81
диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00

цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Сьогодні гостем рубрики 
“Нові обличчя” є депутат 
Тернопільської районної 
ради, секретар бюджетної 
комісії Євген Грицишин.

— Євгене Євгеновичу, роз-
кажіть, будь ласка, про  
себе.

— Народився я 3 грудня 1979 
року у Великому Глибочку Тер-
нопільського району. Мій бать-
ко Євген Мартинович працював 
ветеринаром, мати Марія Ан-
дріївна — зоотехніком. У 2002 
році я закінчив з відзнакою 
індустріально-педагогічний фа-
культет Тернопільського педа-
гогічного університету. З 2005 
року викладаю трудове навчан-
ня в Ігровицькій школі, з 2009 
року — за сумісництвом у Ве-
ликоглибочецькій ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів імені Ярослава Стецька. 
Моя дружина Неля за фахом 
економіст, працює в Тернопіль-
ській дирекції УДППЗ “Укрпо-
шта”. Старший син Віталій пла-
нує вступати в Бучацький ко-
ледж Подільського державного 
агротехнічного університету, 
молодший В’ячеслав навчаєть-
ся в сьомому класі Великогли-
бочецької школи.

— Що спонукало Вас стати 
депутатом районної ради?

— Я вболіваю за рідне село, 
прагну змінювати його на кра-
ще. Обрав “Громадський рух 
“Народний контроль”, адже ця 
політична сила є новою, неза-
ангажованою, в її складі багато 
молодих перспективних людей. 

— Які проблемні питання в 
житті великоглибочецької 
громади Вам вдалося вирі-
шити за час депутатства?

— Насамперед за сприяння 
голови Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександра По-
хилого зробили поточний ре-
монт центральної вулиці села. 
Цього ми чекали 20 років. Є по-
треба в ремонті й розширенні 
приміщення Великоглибочець-
кої лікарні, на базі якої планує-
мо відновити лікарню Червоно-
го Хреста. Сьогодні тут є два 
відділення на 35 ліжкомісць — 
педіатричне і терапевтичне, в 
яких працюють 3 лікарів і 
23 медичних працівників. Лі-
карня забезпечена медикамен-
тами для надання невідкладної 
лікарської допомоги, надається 
кваліфікована допомога не ли-
ше жителям Великого Глибоч-
ка, а й навколишніх сіл.

— Триває процес створен-
ня об’єднаних територіаль-
них громад. З ким планує 
об’єднатися Великий Глибо-
чок?

— Великий Глибочок може 
стати центром об’єднаної гро-
мади. Раніше тут був районний 
центр. Для об’єднання є необ-

хідна інфраструктура — лікар-
ня, амбулаторія загальної прак-
тики сімейної медицини, адмін-
будинок, комунальне підприєм-
ство, залізничне сполучення. Є 
дошкільний навчальний заклад, 
загальноосвітня школа, де на-
вчаються 385 учнів, з них 26 — 
з Курівців Зборівського району, 
будинок технічної творчості 
школяра. Великий Глибочок є 
одним із 6 центрів освітніх 
округів, на базі яких відбува-
ються заходи методичного і ви-
ховного характеру. Створивши 
належні умови для навчання і 
виховання підростаючого поко-
ління, нам вдалося повернути 
до Великоглибочецької школи 
півтора десятка дітей зі шкіл 
Тернополя. Поряд з цим по-
трібно збільшити надходження 
до сільського бюджету, обсяг 
якого сьогодні становить 
520 тисяч гривень, адже осно-
вою здійснення реформ є фі-
нансові ресурси. Необхідно за-
лучати інвесторів. Один інвес-
тор виявив бажання відкрити у 
Великому Глибочку завод із ви-
готовлення сонячних батарей. 
В нашому селі є підприємства, 
зокрема, Львівський центр ме-
ханізації колійних робіт на 
350 робочих місць, які не спла-
чують податків до сільського 
бюджету через те, що зареє-
стровані за межами Великого 
Глибочка. Це питання потрібно 
вирішити. Об’єднатися з Вели-
ким Глибочком хочуть 
5 сіл Зборівського району, але 
поки що це неможливо, адже 
немає закону щодо зміни меж 
району. Запропонували 
об’єдання Ігровиці, Плотичі, 
Івачеву Долішньому, Івачеву 
Горішньому, Білій і Чистилову.

— Євгене Євгеновичу, 
знаю, що Ви — власник осо-
бистого селянського госпо-
дарства.

— Закінчивши університет, я 
взяв у сестри в оренду 3 гекта-
ри паю. Сьогодні маю в обро-
бітку 42 гектари землі, 6 оди-
ниць власної техніки, складські 
приміщення, комплекс для су-
шіння зерна. Основний акцент 
роблю на вирощуванні пшени-
ці, ячменю, вівса, кукурудзи, 
сої. Обмінююся досвідом з гос-
подарниками Тернопільщини. 
Тримати господарство мені до-
помагають батьки, дружина та 
діти. Наразі жнивуємо, збирає-
мо озимий ячмінь, урожайність 
якого цьогоріч висока — 
60 ц/га. Прикро, що наша дер-
жава не забезпечує належних 
умов для розвитку малих і се-
редніх господарств — у період 
жнив закупівельна ціна на зер-
но зменшується, пальне до-
рожчає. Україна — аграрна кра-
їна, від розвитку сільського 
господарства залежить продо-
вольча безпека країни. На цьо-
му потрібно будувати державну 
політику.

Євген Грицишин:  
“Основою реформ  

є фінансові ресурси”

Депутат Тернопільської районної ради,  
секретар бюджетної комісії Євген Грицишин.

14 червня цього 
року у пришкільно-
му таборі  в с. Ост-
рів “Діти України” 
відбувся День 
здоров’я. 

Свято розпочалося 
з урочистих вітань ке-
руючого справами  
Тернопільської район-
ної ради Богдана Гри-
горовича Ящика, голо-
ви Тернопільської ра-
йонної організації Чер-
воного Хреста України  
Ольги Михайлівни 
Нижник, директора 
Острівської  школи 
Оксани Казимирівни 
Кожушко. Гості при-
везли призи та пода-
рунки для дітей. Діти 
гарно відпочили на 
святі, позмагались, 
поспівали, потанцюва-
ли, ознайомились з 
наданням першої ме-
дичної допомоги при в 
екстримальних ситуа-
ціях.

Під час свята діти 
засвоїли і закріпили правила пер-
шої медичної допомоги, щоб убез-
печити своє життя у різноманітних 
ситуаціях. У вікторині дітки показа-
ли вміння розрізняти лікарські 
рослини. Мали змогу почути про 
історію створення Червоного 
Хреста. Адже Червоний Хрест по-
кликаний захищати життя і 

здоров’я людей. Волонтери за-
вжди готові надати першу допо-
могу потерпілим, опікують інвалі-
дів, дітей — сиріт, допомагають 
полегшити страждання жертв сти-
хійний лих, катастроф, збройних 
конфліктів. Це для багатьох остан-
ня інстанція допомоги — абсолют-
но безкоштовної та безкорисли-
вої. Діти переконалися, що по-

трібно жити гуманно, милосердно, 
безкорисливо і прагнути до здо-
рового способу життя та взаємо-
допомоги.

Щиро дякуємо організаторам 
свята, особливо начальнику табору 
Ірині Петрівні Кобель, медичній се-
стрі Стефанії Іванівні Бойчук, за-
ступнику начальника табору Тетяні 
Михайлівні Любачівській.

День здоров’я  
в Острівській школі

Організатори Дня здоров’я в Острові (зліва направо): начальник пришкільного 
табору “Діти України” Ірина Кобель, голова Тернопільської районної 

організації Товариства Червоного Хреста України  Ольга Нижник, керуючий 
справами Тернопільської районної ради Богдан Ящик, директор Острівської 

школи Оксана Кожушко, медична сестра школи Стефанія Бойчук.

Тематичний квест під час Дня здоров’я в літньому 
пришкільному таборі “Діти України” в с. Острів.

Ірина ОПАЛКО,  
начальник відділу статистики та 

організаційної роботи ТМРЦЗ.

У Тернопільському міськра-
йонному центрі зайнятості 
відбувся семінар з соціальни-
ми партнерами на тему: “Ро-
ботодавець — надійний парт-
нер служби зайнятості у пи-
танні працевлаштування без-
робітних”. У семінарі взяли 
участь представники Терно-
пільської міської ради, Тер-
нопільської райдержадміні-
страції, Тернопільської 
об’єднаної податкової інспек-
ції, Державної інспекції з пи-
тань праці, обласної ради 
профспілок, представники 
роботодавців м. Тернополя і 
Тернопільського району. 

Тематика заходу передбачає 
розгляд найбільш актуальних про-
блем приватних підприємців-
фізичних осіб щодо переваг праці 
в законодавчому полі. На семінарі 
розглядались питання про недо-
пустимість та можливі правові на-
слідки використання робочої сили 
з порушенням трудового законо-
давства; об’єднання усіх зусиль 
соціального партнерства щодо ви-
рішення питання легальної зайня-
тості працівників, про пастки “ті-
ньової” зайнятості.

На зустрічі виступив директор 

Тернопільського міськрайонного 
центру зайнятості Анатолій Кури-
ляк, який детально ознайомив 
присутніх із станом ринку праці 
та можливостями служби зайня-
тості щодо надання послуг робо-
тодавцям відповідно до Закону 
України “Про зайнятість населен-
ня”. Особлива увага роботодав-
ців привернута до створення но-
вих робочих місць, які дають 
можливість не тільки якісно піді-
брати кадри з проведенням ста-
жування на робочому місці, але й 
отримати компенсацію єдиного 
внеску, сплаченого роботодав-
цем за працевлаштованого за 
направленням служби зайнятості 
на нове робоче місце зареєстро-
ваного безробітного. 

Начальник відділу з питань за-
конодавства про працю, зайнятість 
та інших нормативно-правових ак-
тів Ігор Хаварівський поінформував 
присутніх про зміни в законодав-
стві щодо порядку оформлення 
трудових відносин із найманими 
працівниками, відповідальність та 
застосування штрафних санкцій за 
порушення у сфері праці та зайня-
тості. Зокрема, він зазначив, що 
внесеними змінами в постанову 
Кабінету Міністрів України від 17 
липня 2013 року № 509 доповнено 
Порядок накладення штрафів за 
порушення вимог трудового зако-
нодавства. Залежно від порушен-
ня, розміри таких штрафів будуть 

становити від однієї мінімальної 
заробітної плати (на даний час – 
1450 грн.) до тридцяти мінімальних 
заробітних плат (43,5 тис. грн.) за 
одне порушення.

Активну участь в обговоренні 
питань взяли Людмила Свистун 
— заступник начальника управ-
ління податків і зборів з фізичних 
осіб Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС 
у Тернопільській області, Василь 
Когут  — завідувач відділу 
соціально-економічного захисту 
та правової роботи обласної ра-
ди профспілок, Тетяна Матвіїшин 
— заступник начальника управ-
ління — начальник відділу з пи-
тань праці та соціально-трудових 
відносин Тернопільської РДА та 
Сергій Ніконенко — начальник 
відділу праці управління економі-
ки, промисловості та праці Тер-
нопільської міської ради, які, зо-
крема, звернули увагу на необ-
хідності реєстрації строкових до-
говорів взамін цивільно-правових 
угод.

Під час заходу мова йшла про 
переваги праці в законодавчому 
полі та негативи “тіньової” зайня-
тості; про недопустимість і можливі 
правові наслідки використання ро-
бочої сили з порушенням трудово-
го законодавства.  За результата-
ми зустрічі напрацьовані спільні 
заходи, які сприятимуть легалізації 
зайнятості та виведенню заробіт-
ної плати з тіні. 

Ринок праці ●

За роботодавця замовте слово
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Галина ЮРСА — ТРР “Джерело”. 
Фото автора.

Щирі усмішки. Жарти. Зма-
гання. Ігри. Шашлик. Пахуча 
рибна юшка.  Забави. Призи. 
Танці. Музика. Пісні. Артисти. 
Гості. Дискотека мало не до 
ранку. Спитаєте: де ж одразу 
так багато позитиву можна 
відчути? Це все було на святі 
молодості у Чистилові Терно-
пільського району.

Почалося все з… дощу. Того 
благодатного дощу, якого так праг-
не після спеки земля. Дощ падав 
довго, напуваючи кожну квіточку, 
кожен колосочок. Усе йому раділо, 
лише організатори дійства у Чисти-
лові, може, трохи сумно поглядали 
на небо: “Невже, як співала Ірина 
Білик, цей дощ надовго?” Місцеві 
футболісти, правда, звикли грати 
при будь-якій погоді. Тому това-
риський матч між чистилівськими 
ветеранами та молодими почався 
вчасно. У грі брав участь футболіст 
і тренер тернопільської “Ниви” 
(1978-2015 рр.) Ігор Яворський. 
Підбадьорені спортсменами, орга-
нізатори прямо при непогоді напи-
нали намети і були щедро нагоро-
джені за свою віру та надію на кра-
ще. Хмари пішли на Тернопіль, а 
над чистилівським стадіоном засяя-
ло сонце. На стадіон почали збира-
тись люди. В кілька рядів поставили 
крісла для тих, хто любить спостері-
гати за дійством сидячи. На імпро-
візованій сцені вже перевіряли зву-
чання інструментів музиканти. За-
пахли шашлики та рибна юшка. 
Продавці вивезли вироби народних 
умільців, які через деякий час уже 
жваво розпродували. Понаїжджало 
гостей з Тернополя та навколишніх 
сіл. І почалося святкове дійство. 
Спочатку, як було заплановано, для 
розігріву учасників свята молоді у 
Чистилові забавляли ведучі Богдан 
та Руслана Друлі. Діти та молодь 
брали участь в різних конкурсах, за 
що отримали солодкі подарунки та 
інші призи. Найдорожчим, напевно, 
був сертифікат на суму 1000 гри-
вень. У цьому дивного нічого немає, 
адже до організації свята були заді-
яні багато місцевих підприємців, 
вагому допомогу надали сектор мо-
лоді та спорту Тернопільської рай-
держадміністрації, відділ культури 
Тернопільської РДА та Тернопіль-
ська районна рада. Згодом на сце-
ну вийшли місцеві артисти — амато-
ри, які подарували низку україн-
ських народних та естрадних мело-
дій. Учасників та гостей молодіжної 
забави у Чистилові щиро вітали го-
лова Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко, начальник відділу 
культури Тернопільської РДА Віктор 
Навольський, Чистилівський сіль-
ський голова Ігор Полотнянко. 
Ближче до сутінок своє мистецтво 
людям дарували тернопільські іме-
ниті артисти — уродженець Чисти-
лова, заслужений артист України 
Володимир Вермінський, заслуже-
ний працівник культури України 
Світлана Сорочинська, мистецькі 
гурти “Світанок” та “Фіра”, учасники 
ліги сміху “Ляпас” та інші. Потім 
можна було весело провести час на 
молодіжній дискотеці, яка тривала 
далеко за північ.

Свято молодості

Коли радісно дітям — щастя найбільше!

Заслужений артист України Володимир Вермінський, депутат Тернопільської районної ради 
Дмитро Грабас, завідувач сектору молоді та спорту Тернопільської РДА Василь Заторський, 

футболіст тернопільської “Ниви” Ігор Яворський з учасниками спортивних баталій у Чистилові.

На Дні молоді в Чистилові приватні підприємці села Чистилів Василь Когут, Теофіл Карп’юк, 
Чистилівський сільський голова Ігор Полотнянко, голова Тернопільської  

районної ради Андрій Галайко, завідувач сектору молоді та спорту Тернопільської РДА  
Василь Заторський, начальник відділу культури Тернопільської РДА Віктор Навольський. 

Ірина ЛЕБІДЬ, 
начальник відділу з питань 

призначення, перерахунку та 
виплати пенсій у 

Тернопільському районі ТО 
УПФУ Тернопільської області.

Відповідно до пункту “в” статті 
13 Закону України “Про пенсійне 
забезпечення” (далі — Закон), пра-
вом на пільгове пенсійне забезпе-
чення користуються трактористи-
машиністи, безпосередньо зайняті 
у виробництві сільськогосподар-
ської продукції в колгоспах, рад-
госпах, інших підприємствах сіль-
ського господарства, після досяг-
нення чоловіками 55 років і при 
загальному стажі роботи не менше 
26 років, з них не менше 20 років 
на зазначеній посаді. Єдина назва 
професії “тракторист-машиніст” 
введена в 1961 році і охоплює, зо-
крема, професії: комбайнер; 
механік-комбайнер; тракторист; 
тракторист-бульдозерист.

Для підтвердження спеціально-

го трудового стажу приймаються 
уточнюючі довідки підприємств, 
установ, організацій або їх право-
наступників, в яких наводяться ві-
домості, зокрема, стосовно 
трактористів-машиністів підпри-
ємств сільського господарства — 
про безпосередню зайнятість у 
виробництві сільськогосподарської 
продукції (пункт 20 Порядку під-
твердження наявного трудового 
стажу для призначення пенсій за 
відсутності трудової книжки або 
відповідних записів у ній, затвер-
дженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 12.08.1993 № 
637).

Трактористам-машиністам, які 
відробили повний польовий період  
на тракторах та інших самохідних 
сільськогосподарських машинах, 
весь рік роботи зараховується до 
стажу, який дає право на пільгове 
пенсійне забезпечення і в тому ви-
падку, якщо в міжпольовий або 
міжсезонний період вони викону-
вали інші роботи.

Консультації ●

Пенсія комбайнера

З днем наро-
дження вітаємо 
депутата Терно-
пільської район-
ної  ради  
В о л о д и м и р а  
Є в г е н о в и ч а  
МОКРИЦЬКОГО.

Бажаємо Вам, 

            щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

З повагою — депутатський 
корпус, члени виконкому 

Ігровицької сільської ради.

Відділ освіти Тернопільської 
РДА і Тернопільський районний 
методичний кабінет вітають з 
днем народження провідного 
спеціаліста з охорони праці і тех-
ніки безпеки Ярослава Степа-
новича ГРИНЧАКА.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги,

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте здорові й щасливі.

Відділ культури Тернопільської 
РДА, Тернопільська районна ор-
ганізація профспілки працівників 
культури, бібліотечні працівники 
Тернопільського району щиро ві-
тають з 55-річчям завідуючу 
бібліотекою-філією с. Біла  
Тетяну Іллівну ГУРАЛЬ. Нехай 
здоров’я тільки додається, душа 
молодіє, роки не біжать так 
швидко, всі мрії збуваються. Щоб 
у житті завжди Вас зігрівала віра, 
підтримувала надія, надихала 
любов, супроводжувало Боже 
благословення.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

Колектив Острівської ЗОШ  
І-ІІІ ст. вітає з днем народження 
кухаря Ольгу Теодозіївну  
ВОРОБЕЛЬ.

Хай здоров’я, радість і достаток,

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує Вам багато літ!

Вітаємо з днем народження 
лікарів ТРТМО Сергія Володи-
мировича СКОЧИЛА, Ольгу 
Мирославівну СТЕЦЬ, Олега 
Борисовича ЯСІНОВСЬКОГО, 
Наталію Василівну САКОВЕЦЬ, 
фельдшера невідкладної медич-
ної допомоги Ольгу Іванівну 
ПОСОЛЕНИК, акушера жіночої 
консультації Нелю Петрівну  
ХАНАЦЬКУ, медсестер Дарину 
Романівну СМОЛЯК, Наталію 
Ярославівну КРУШЕЛЬНИЦЬ-
КУ, молодших медсестер  
Наталію Михайлівну ДЕРЕВ-
НИЦЬКУ, Ганну Володимирівну 
ГЛУХАН, прибиральника Ганну 
Луківну СТУДЕННУ, завідуючу 
ФАПом с. Смиківці Софію  
Петрівну ЯБЛОНСЬКУ.

Зичимо Вам життя прекрасного,

Життя щасливого і яскравого, 

Сонця, що світить безмежно 

над хатою,

Праці, що робить людину багатою.

Все, що вже пройдено,

 хай не забудеться,

А що намріяно, все нехай збудеться.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає 
з днем народження вчителя по-
чаткових класів Лесю Дмитрівну 
НОВОСАД і вчителя фізики та 
астрономії Антона Михайловича 
КОСТИКА.

Нехай дарують радість Вам літа,

Душа сто літ хай буде молодою,

Хай Вам рясні колосяться жита,

Джерела б’ють цілющою водою. 

Нехай волошками 

                  цвітуть яскраві ранки,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

На грама бід, ні крапельки страждань.

У зв’язку зі зростанням цін на електроенергію, оплату податків та 
зменшення обсягу реалізації послуг КП  “Великоглибочецьке” Велико-
глибочецької сільської ради має намір здійснити зміну тарифів. Остан-
ній раз тарифи корегувалися в січні 2013 року:

— водопостачання з 6,00 грн. на 9, 65 грн. зріс на 60,8%;
— водовідведення з 3,56 грн. на 11,54 грн. зріс на 224,1%;
Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: с. Великий Гли-

бочок, вул. Середній десяток, 9. Тел. 29-54-49.
Структура тарифів на послуги централізованого 

водопостачання та водовідведення

Статті витрат Для населення Для бюджетних та інших 
споживачів

Водопоста-
чання

Водов і д -
ведення

Водопоста-
чання

Водов ідве-
дення

Прямі матеріальні 
витрати на світло

3,78 4,78 3,78 4,78

Прямі витрати на 
оплату праці

1,56 2,42 1,56 2,42

Інші прямі витрати 0,34 0,53 0,34 0,53
Загальновиробничі 
витрати

1,49 1,00 1,49 1,00

Адмін істративні 
витрати

1,97 2,40 2,40 2,40

Витрати на збут 0,51 0,61 0,51 0,61
Повна собівар-
тість

9,65 11,74 9,65 11,74

Прибуток 5% — — 0,48 0,59
Тариф 9,65 11,74 10,13 12,33  

Директор КП “Великоглибочецьке” О. Ф. КУЗЛО.

Оголошення ●
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Актуальне інтерв’ю ●

громада
Об’єднана Видання Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

Байківці •Гаї Гречинські•ДуБівці•курники•Лозова•стеГниківці•ШЛяхтинці
Околиці с. Гаї Гречинські. 

Фото Андрія ОМЕЛЬНИЦЬКОГО.

№25

Галина ЮРСА — 
ТРР “Джерело”.

Порівняно недавно дорога 
до Стегниківців була вкрита 
вибоїнами, ніби, не дай Бо-
же, після бомбардування. А 
сьогодні тут, як кажуть міс-
цеві жителі, європейська 
траса. Діти виходять на від-
ремонтовану дорогу та по-
казують великим пальцем 
“клас!”. Після закінчення 
робіт тут пройшла техніка. 
Викопали кювети. Кожен 
господар, який себе пова-
жає, завершує роботу вруч-
ну. Проїжджаємо з 
в. о. старости Стегниківців 
Олегом Олійником селом, 
спілкуємося про зміни, які 
відбулися тут після входжен-
ня села до складу Байко-
вецької об’єднаної територі-
альної громади.

— Олеже Миколайовичу, так 
і хочеться сказати: “Вітаю Вас 
із новою дорогою!”. 

— І не лише мене. Всіх жите-
лів Стегниківців і тих, хто сюди 
приїжджає. Дійсно, дорога чудо-
ва. Давно її чекали. Писали, 
просили, вимагали, обурюва-
лись. Лише бюрократичні від-
писки у відповідь: “Чекайте, не-
ма коштів”. Якби не входження 
до Байковецької громади, все 
було б по-старому. За короткий 
термін приїхали спеціалісти та 
керівництво Байковецької сіль-
ської ради об’єднаної територі-
альної громади. Подивились, 
оцінили, порахували, прийняли 
рішення і за короткий термін 
відремонтували капітально до-
рогу. Розумію, що це лише на 
словах  так просто. За цим – ко-
пітка праця. Але так роблять 
професіонали, патріоти, порядні 
люди, які прийшли на посади не 
збагатитись, а з думкою про 
майбутнє.

— Які ще питання на часі?
— Генеральний план села, а з 

ним — вирішення земельних про-
блем. Повторюсь, якби Стегників-
ці не увійшли до Байковецької 
об’єднаної територіальної грома-
ди, годі було б знайти більше 
чверті мільйона гривень на його 
виготовлення. Генеральний план, 
правда, ще у стадії розробки. 

Але, думаю, якщо дорогу капі-
тально відремонтували, то з генп-
ланом тим більше впораємося. В 
селі гарний ставок. Лебеді плава-
ють. Краса! Його даємо в оренду 
приватному підприємцю. Надіє-
мось, що, крім краси, будемо ма-
ти ще й прибутки. Проїхалися-
пройшлися по селі. Ніби чисто 
всюди. Люди культурні, не засмі-
чують вулиці та подвір’я. Буде ще 
чистіше. Укладаємо договір з од-
нією з фірм на організоване ви-
везення побутового сміття. Це 
дуже зручно для людей.

— Які зміни очікують Стегни-
ківці?

— У найближчих планах — вста-
новлення двох автобусних зупи-
нок. Це давно вже на часі. 

— Учні місцевої школи за-
йдуть 1 вересня у відремонто-
вані класи?

— Школа у Стегниківцях зна-
ходиться у пристосованому при-
міщенні, проте, дякуючи батькам 
учнів, місцевим підприємцям, ен-
тузіазму вчителів, які тут навча-
ють, у приміщеннях завжди було 

затишно. Виходили з того, що 
мали. Буквально зараз (інтерв’ю 
записувалося 13 липня — прим. 
автора) повинні прибути дирек-
тор комунального господарства 
Байковецької сільської ради “Бай-
ковецьке” Анатолій Жейнов, ви-
конроб Володимир Лісовський, 
працівники газової, інших струк-
тур, щоб визначити об’єм робіт 
щодо капітального ремонту при-
міщень нашої школи, встановлен-
ня нової системи опалення та 
освітлення. Роботи багато, бо 
протягом років проводився лише 
косметичний ремонт. На сесії 
Байковецької сільської ради 
об’єднаної територіальної грома-
ди заплановано кошти для цього. 
Днями розпочинаємо роботу, 
щоб учні та батьки, завітавши на 
свято Першого дзвоника, побачи-
ли свою школу оновленою. 

— Думаю, вони будуть при-
ємно вражені. Сучасний дитя-
чий майданчик, як в усіх селах 
Байковецької об’єднаної тери-
торіальної громади, в Стегни-
ківцях буде?

— Таких майданчиків заплано-
вано два. Один невдовзі встанов-
лять біля стадіону в центрі села. А 
другий — як тільки вирішимо пи-
тання з садочком.

— Що ще турбує стегників-
чан?

— Не особливо хочу на цьому 
наголошувати, бо після багатьох 
змін, які відбулися у Стегників-
цях за останні півроку, це не 
суттєве. Та все ж. У нашому селі 
є великий мистецький потенці-
ал. Люди горнуться до пісні, тан-
цю, шанують поетичне слово. Та 
їх нема кому організувати. Тому 
просимо художнього керівника 
для нашого клубу. Читаємо в 
пресі, слухаємо по радіо, що в 
інших селах є театр, гуртки, тан-
цювальні, співочі колективи, хо-
ри. А чим ми гірші?

— Повірте, ви — кращі. Вірю, 
що для Стегниківців знайдеть-
ся хороший художній керівник, 
який зможе організувати обда-
рованих людей села, особливо 
молодь, і ми із задоволенням 
будемо спостерігати за висту-
пами стегниківчан на сценах.

— Щиро вдячний за моральну 
підтримку!

— А Вам, Олеже Миколайо-
вичу, дякую за розмову.

Олег Олійник:  
“якби не входження до Байковецької 

громади, все було б по-старому”

Серед працівників Стегниківської ЗОШ І-ІІ ст. в. о старости Олег Олійник, директор 
комунального господарства Байковецької сільської ради “Байковецьке” Анатолій Жейнов,
 виконроб Володимир Лісовський, директор Стегниківської ЗОШ І-ІІ ст. Богдана Чикало.

В. о. старости села Стегниківці Байковецької 
об’єднаної територіальної громади Олег Олійник.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

11 липня цього року Байковецький 
сільський голова об’єднаної тери-
торіальної громади Анатолій Кулик 
провів одинадцяту сесію сільської 
ради сьомого скликання. 

Депутати затвердили договори, 
укладені в міжсесійний період, встано-
вили і затвердили ставки земельного 

податку на наступний рік, затвердили 
експертну оцінку землі Байковецької 
сільської ради. Сесія прийняла рішення 
про співфінансування придбання для 
громади шкільного автобуса (загальна 
сума 1,6 мільйона гривень, з них 70% з 
державного бюджету і 30% з сільського 
бюджету). Згідно зі змінами до Байко-
вецького сільського бюджету, кожному 
жителю об’єднаної громади, який ви-
словить бажання проходити військову 

службу за контрактом у Збройних си-
лах України, виділятиметься одноразо-
ва матеріальна допомога в розмірі  
15 тисяч гривень. 

Байковецька сільська рада взяла на 
баланс приміщення Стегниківської шко-
ли, вулиці Сонячну та Богату, провулок 
Богдана Хмельницького в Байківцях. На 
сесії прийнято рішення щодо вирішення 
земельних питань, затверджено поло-
ження про громадські слухання в Байко-

вецькій об’єднаній громаді, порядок 
конкурсного добору керівників закладів 
культури Байковецької сільської ради, 
згідно з яким трудові відносини оформ-
ляються у вигляді контракту терміном 
на 5 років. З метою належного виконан-
ня повноважень прийнято рішення за-
твердити штатну чисельність комуналь-
ного господарства Байковецької сіль-
ської ради “Байковецьке” в кількості  
5 працівників. 

Місцеве самоврядування ●

Контрактникам Байковецької об’єднаної  
громади заплатять по 15 тисяч гривень



8 (Дмитро Донцов, ідеолог українського націоналізму)

“Націю може врятувати лише народження нової психології 
переможців, а не вічний стогін скривджених рабів”

Служу Україні! ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Інтерв’ю депутата Байковець-
кої сільської ради об’єднаної 
територіальної громади від 
Гаїв Гречинських, голови по-
стійної депутатської комісії з 
питань житлово-
комунального господарства, 
комунальної власності, про-
мисловості, підприємництва і 
сфери послуг, власника 
меблевої фабрики “Лісма” — 
Ігоря Лагіша.

— Ігорю Володимировичу, 
розкажіть, будь ласка, про  
себе.

— Я народився 20 вересня 1963 
року в Гаях Гречинських. У мене є 
старша сестра Наталя, яка також 
мешкає в Гаях Гречинських. Мій 
батько Володимир Іванович трагіч-
но загинув, коли мені було шість 
років. Мама Надія Василівна пра-
цювала фармацевтом. У 16-річному 
віці її арештували каральні органи 
за поширення агітаційних листівок. 
Вона рік провела в одиночній ка-
мері в Тернополі і три роки в Мор-
довії. Коли Україна стала незалеж-
ною державою, маму реабілітува-
ли. Однак роки ув’язнення підкоси-
ли її здоров’я. 1980 року я закінчив 
середню школу в місті Тернополі. 
Проходив строкову службу в ра-
кетних військах на космодромі 
Байконур у Казахстані. У студент-
ські роки я працював на меблевій 
фабриці. На межі 80-90-их років до 
мене звернулися з пропозицією 
організувати на фабриці коопера-
тив. Виникла ідея започаткувати 
власний бізнес.

— І відтоді Ви почали займа-
тися виготовленням меблів?

— Я побував у Польщі, побачив, 
на яких засадах там будується 
приватний бізнес. Очолив меблеву 
ремонтну майстерню в Тернополі. 
На основі майстерні заснував коо-
ператив, який згодом реорганізу-
вав у приватну фірму. Спочатку 
виготовляли меблі з відходів сиро-
вини, потім — з якісних матеріалів. 
З часом виникла потреба розши-
рити виробничі площі. В будинку в 
Гаях Гречинських, де мешкали мої 
дідусь і бабуся, в одній із кімнат 
зробили майстерню. Почали отри-
мувати прибуток, поступово роз-
будували приміщення, придбали 
нове обладнання, впровадили но-
вітні технології. За такою схемою 
працюємо і сьогодні. Без цього не-
можливо бути конкурентоспро-
можним виробником. Переймаю 
досвід європейських виробників. Я 
відвідав виставки сучасного дере-
вообробного обладнання в Позна-
ні в Польщі, в Ганновері в Німеччи-
ні, вивчав технології лідера у ви-
робництві деревообробного об-
ладнання — австрійської групи 
компаній “FELDER”. 

— Чому Ви обрали для своєї 
меблевої фабрики назву “Ліс-
ма”?

— Перші дві літери в назві — це 
мої ініціали. Наступ-
ні букви утворені 
від імені моєї дру-
жини Світлани і до-
чки Мар’яни, які 
мені допомагають. 
У назві є корінь 
“ліс”, адже фірма 
займається дерево-
обробною промис-
ловістю. Назва за-
патентована 2005 
року. Ми натхненні 
тим, що поєднуємо 
комфорт, якість і 
красу в наших ви-
робах. Для цього 
“Лісма” залучає ви-
сококваліфікований 
персонал, працює 
виключно з якісною 
с и р о в и н о ю , 
дерев’яні каркаси 
виготовляє сама. В 
нас працює близь-
ко півсотні людей. 

Є бухгалтерія, група технологів, які 
розробляють моделі меблів і впро-
ваджують їх у серійне виробни-
цтво, відділи реалізації і постачан-
ня. Виготовляємо меблі середньо-
го і високого рівня якості з твердих 
сортів деревини. Маємо фірмові 
салони в усіх регіонах Західної 
України. В перспективі плануємо 
вийти на європейський ринок. На-
ші цехи розташовані в Острові 
Тернопільського району, хочемо 
відкрити виробничі площі в Шлях-
тинцях. Ми не зупиняємося на до-
сягнутому, шукаємо інноваційні рі-
шення, поповнюємо асортимент 
новими моделями м’яких меблів 
для дому, офісу, готелів, рестора-
нів.

— Футбольна команда села 
Шляхтинці теж має назву “Ліс-
ма”…

— Кілька років тому, коли Шлях-
тинці вийшли у вищу лігу, футбо-
лісти звернулися до мене з про-
ханням допомогти команді фінан-
сово. Спільними зусиллями впо-
рядкували футбольне поле. Допо-
магати жителям громади — велике 
задоволення.

— Який асортимент меблевої 
фабрики “Лісма”?

— Асортимент “Лісми” можна 
переглянути на нашому офіційному 
сайті www.lisma.com.ua, який по-
стійно оновлюється. Свою продук-
цію презентували на виставках у 
Києві. Виготовляємо дерев’яні две-
рі, стільці, столи, кухонні кутки, 
м’які частини, дерев’яну підлогу 
європейського зразка, ліжка різних 
моделей, матраци, розкладачки, 
електричні крісла для релаксу. Ре-
алізовуємо продукцію за цінами 
виробника. Різноманітні за стилем 
і дизайном меблі нашого виробни-
цтва стали невід’ємною частиною 
інтер’єру багатьох помешкань. По-
дарували дитячі меблі Шляхти-
нецькій школі. За останні два роки 
покращилися умови для розвитку 
малого і середнього бізнесу. Під-
приємці повинні сумлінно сплачу-
вати податки, які тепер спрямову-
ються на розвиток громади. Люди 

бізнесу повинні створювати робочі 
місця і розвивати економіку на те-
риторії, на якпрацюють.

— Ігорю Володимировичу, що 
змінилося в Гаях Гречинських з 
часу створення Байковецької 
об’єднаної територіальної гро-
мади?

— Я був депутатом Шляхтинець-
кої сільської ради попереднього 
скликання, тому мав можливість 
безпосередньо спостерігати про-
цес змін. Перш за все, суттєво 
збільшилася фінансова спромож-
ність сіл, які ввійшли до складу 
об’єднаної громади. Вдалося ви-
рішити питання, які самостійно 
владнати було не під силу. Нещо-
давно з сільського бюджету виді-
лено 553 тисячі гривень на освіт-
лення всіх вулиць у Гаях Гречин-
ських. Заплановано ремонт цен-
тральної дороги села — вулиці Зе-
леної та вулиці Джерельної, перед-
бачені роботи з благоустрою дже-
рела, щоб захистити його від по-
трапляння стічних вод. Одне з прі-
оритетних завдань — реалізувати в 
об’єднаній громаді проект очисних 
споруд. Байковецький сільський 
голова Анатолій Кулик підтримує 
ініціативи депутатів і допомагає їх 
реалізовувати. Після об’єднання 
Гаї Гречинські стали повноцінною 
адміністративною одиницею. Ство-
рення об’єднаних громад — ефек-
тивний шлях розвитку місцевого 
самоврядування.

— Як проводите дозвілля?
— У шкільні роки я активно за-

ймався спортом, зокрема, хокеєм. 
Граю в цей вид спорту на аматор-
ському рівні в складі команди “Га-
лицькі ведмеді” в “Подолянах”. Лю-
блю подорожувати, рибалити на 
Дністрі. Щороку працівники “Ліс-
ми” мають можливість відпочити в 
готелі “Корона” в селі Поляниця на 
Буковелі в Карпатах. 

Переглянути і замовити продук-
цію меблевої фабрики “Лісма” 
можна за адресою: с. Гаї Гречин-
ські Тернопільського району, 
вул. Зелена, 3А. Телефон: (0352) 
51-57-50.

Трибуна депутата ●

Ігор Лагіш:  
“Створення об’єднаних громад 
— ефективний шлях розвитку 
місцевого самоврядування”

Депутат Байковецької сільської ради,  
власник меблевої фабрики “Лісма” Ігор Лагіш.

Елегантна модель м’якої частини “Орхідея” меблевої фабрики
 “Лісма” створює в домі затишок і комфорт.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

“Ця війна носить шахрай-
ський характер, позаяк вона 
повинна тривати постійно, 
без перемоги. Її головна 
мета — зберегти існуючий 
лад, знищуючи не тільки 
людські життя, а й плоди 
людської праці, оскільки за-
гальне зростання добробуту 
загрожує ієрархічному сус-
пільству загибеллю. Якщо 
величезна маса людей ста-
не письменною, навчиться 
думати самостійно, вона 
позбудеться привілейованої 
меншості через непотріб-
ність. Війна і голод допома-
гають тримати людей, оту-
пілих від злиднів, у світі 
ілюзій”, — писав у своєму 
романі-антиутопії “1984” 
англійський письменник 
Джордж Орвелл.

Воєнний конфлікт — це веден-
ня політики іншим способом. На 
жаль, чиновники дуже часто за-
мість того, щоб вирішувати про-
блеми, самі їх створюють, зами-
люючи людям очі інформаційним 
позитивом. Відповідальність за 
країну, співвітчизників несуть ти-
сячі українських військових, які 
ціною власного життя захищають 
Україну на сході. Одним із таких 
патріотів є житель села Стегни-
ківці Байковецької об’єднаної те-
риторіальної громади, голова 
громадської організації “Всеу-
країнське об’єднання учасників 
АТО Галичини” Володимир 
Свистун.

9 березня Володимиру випо-
внилося 33 роки. Після закінчен-
ня ЗОШ №19 міста Тернополя 
чоловік здобув професію буді-
вельника. Заочно закінчив магі-
стратуру Тернопільського націо-
нального економічного універси-
тету на факультеті “фінанси і 
кредит”. Строкову військову 
службу проходив у селищі Ваку-
ленчук Чуднівського району на 
Житомирщині в ракетних вій-
ськах стратегічного призначення. 
В травні 2014 року Володимир 
Свистун пішов до війська. В той 
час він разом із дружиною Інною, 
яка викладає на факультеті дер-
жавного управління та адміні-
стрування ТНЕУ, виховував одно-
річного синочка Сашка.

— Захищати рідну державу — 
громадянський обов’язок кожно-
го українця, — переконаний Во-
лодя. — Прийняття військової 
присяги — свята обітниця, спра-
ва честі. Залишити “тюрму наро-
дів” Україні без крові не вдалося. 
Після Революції Гідності відбула-
ся переоцінка цінностей, люди 
хочуть знати правду. Ідеали, які 
ми відстоювали на Майдані, до-
водиться відстоювати на передо-
вій. Спільне горе об’єднало укра-
їнців. 

Упродовж тижня Володимир 
Свистун проходив бойове злаго-
дження на полігоні в Сасові на 
Львівщині. Два роки тому, в лип-
ні, його у складі батальйону те-
риторіальної оборони “Збруч” 
направили на адміністративно-

територіальний кордон Херсон-
ської області та окупованого 
Криму охороняти стратегічно 
важливі об’єкти. Складно було 
не піддаватися на численні про-
вокації російських окупантів. 
Амуніцією і засобами захисту 
хлопців забезпечили волонтери. 
Володі допоміг друг Петро Рекут 
із США. 

По-справжньому вдосконалю-
вати військові навики Володими-
ру Свистуну довелося під час 
бойових дій. Торік у лютому його 
разом із побратимами відправи-
ли для виконання бойового за-
вдання в Маріупольському на-
прямку, в сектор М. Виконував 
обов’язки снайпера-розвідника. 
Шлях пролягав через Широкино 
Донецької області, де велися по-
стійні обстріли. Наприкінці трав-
ня 2015 року чоловік повернувся 
додому. Торік у нього народився 
синочок Богдан. Минулого року, 
в листопаді, Володимир пішов на 
контрактну службу. Служить в 
44-ій окремій артилерійській 
бригаді міста Тернополя. Цього-
річ три місяці перебував на фрон-
ті в Попасній на Донеччині.

— На війні морально важко, — 
каже Володимир. — Часу боятися 
немає, адже доводиться прийма-
ти миттєві рішення. Страх витіс-
няє втома. Бойовий дух підкрі-
плювали вісточки з дому, дитячі 
малюнки й обереги, які нам пе-
редавали на передову. Живили-
ся думками про те, що нам є за-
ради чого боротися. Найважче 
— пережити післявоєнний син-
дром, коли доводиться заново 
шукати своє місце в соціумі, до-
лати бюрократичні перешкоди. 
Не кожному вдається знову звик-
нути до мирного життя. Після ві-
йни багато військових ламаються 
психологічно. За два роки укра-
їнці змогли збудувати сильне 
військо. Кожна людина — держа-
ва. Ми господарі на своїй землі, 
нам наводити тут порядок. Лише 
спільними зусиллями можна пе-
ремогти.

Найближчим часом Володи-
мир Свистун знову вирушить на 
фронт захищати Україну від во-
рога. Бажаємо йому якнайшвид-
ше живим і здоровим повернути-
ся додому з перемогою.

Володимир Свистун 
— воїн світла

Військовий-контрактник, 
учасник АТО Володимир 
Свистун зі Стегниківців.

Володимир Свистун (третій зліва)  
з бойовими побратимами.
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Вітаємо! ●

(Іван Павло ІІ, релігійний діяч)  

Духовні цінності ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 
Фото автора.

Теплом літньої пори, яскра-
вим різнобарв’ям квітів, 
рясними соковитими пло-
дами, добром і щирістю 
12 липня Лозова зустріла 
храмове свято церкви свя-
тих апостолів Петра і Пав-
ла. Дзвінкі церковні дзвони 
лунали над селом, склика-
ючи людей до місцевого 
храму на Святу Літургію.

У Лозовій було декілька хра-
мів, але, на жаль, вони не збе-
реглися. Біля головної дороги 
села колись стояла церква свя-
того Михайла з дзвіницею, збу-
дована 1656 року. У 1917 році 
храм демонтували. 1862 року в 
Лозовій збудували костел свя-
того Станіслава, який спіткала 
традиційна для України трагічна 
доля — 1975 року будівлю кос-
телу зруйнували як таку, що “не 
має архітектурного та історич-
ного значення”. Єдиною згад-
кою про святиню залишилися 
каштани, які росли поряд. Зго-
дом на місці костелу збудували 
середню школу. У 1999 році по-
ряд із навчальним закладом за-
вдяки старанням колишнього 
колгоспу звели церкву святих 
апостолів Петра і Павла. До по-

яви у Лозовій храму святих Пе-
тра і Павла відзначали понад 
десять престольних празників. 

Місцевий храм у Лозовій є 
духовною будівлею, яка щонеді-
лі скликає церковними дзвона-
ми вірян, щоб помолитися Богу, 
знайти спокій і втіху для душі. 
Храмове свято для лозівчан — 
завжди велика подія, яку вони 
чекають з нетерпінням. Розді-
лити радість свята з місцевими 
жителями і провести Святу Лі-
тургію з парохом місцевого хра-
му Михайлом Павком приїхав 
отець Мирон Сачик зі Шляхтин-
ців і отець Володимир Шуль із 
села Кальне Козівського райо-
ну. На відправу прийшло багато 
дітей, які, наче ангелята, при-
крашали церкву, надавали їй 
духовної щирості. Чудовим спі-
вом Божественну літургію допо-
внив церковний хор під керівни-
цтвом Ніни Івахів. Після відпра-
ви біля храму святих апостолів 
Пера і Павла відбулося освя-
чення води. Парафіяни з хоруг-
вами обійшли навколо будівлі 
церкви.

Увечері в будинку культури 
села Лозова відбулася музично-
розважальна програма “Довгих 
літ життя” за участю місцевих 
аматорів мистецтва. На сцені 
виступив дитячий вокальний ко-
лектив “Божий дар” з піснею 

“Дівчата з України”, Тетяна 
Гриньків і танцювальний колек-
тив “Зорепад” (керівник Марія 
Процик), жіночий вокальний ко-
лектив “Солодка нота” з пісня-
ми “Сивий туман”, “Прилетіла 
весна”, “Ой чий то кінь стоїть”. 
Цього вечора в їхньому вико-
нанні лунали композиції “Гуцул-
ка” та “Діти України”. Олесь 
Лазута і Аліна Кубрак заспівали 
пісню “Вишенька-черешенька”. 
Дитячий колектив “Лемківчаноч-
ка” потішив присутніх піснями 
“Співаночки мої”, “Тече вода, 
тече”. З уст Тетяни Хомко зву-
чала композиція “Назустріч до-
лі”. Вікторія Гуменна виконала 
“Мову єднання” і читала жартів-
ливі гуморески. Гумористичним 
виконанням пісні “Сама файна” 
розвеселили Ірина Волчок, Рус-
лана Головата і Валентина Ку-
б р а к .  В о к а л ь н о -
інструментальний колектив 
“Развениця” виконав композиції 
“Ой на горі три тополі”, “Не пий, 
коню, воду”. Концертна програ-
ма завершилася піснею “Океану 
Ельзи” “Все буде добре”, яку 
виконав колектив “Солодка но-
та”. Урочистий захід підготува-
ли директор БК с. Лозова Ніна 
Івахів, заступник директора БК 
с. Лозова Вікторія Гуменна та 
художній керівник будинку куль-
тури Ірина Лазута.

Храмовий празник церкви  
св. апостолів Петра і Павла

Під час освячення води на подвір’є церкви в Лозовій — парох церкви святих апостолів 
Петра і Павла с. Лозова о. Михайло Павко, парох с. Шляхтинці о. Мирон Сачик, 
парох с. Кальне Козівського району о. Володимир Шуль, 12 липня 2016 року.

Жителі села Лозова на храмовому святі 
біля церкви святих апостолів Петра і Павла.

К о л е к т и в  
Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. вітає з  
50-річчям техніч-
ного працівника  
Надію Юліанівну  
ЛЕМЕШКО.

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.

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

15 липня 
— день наро-
дження нашої 
матусі і бабу-
сі Оксани 
Степанівни 
КОРОЛЮК  
із с. Стегни-
ківці. Ми її ду-
же любимо. 
Б а ж а є м о 
здоров’ячка, 
щастя, земних благ.

Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким

Ще довго-довго днi й лiта, 

А тиха радість, чиста i висока,

Щоденно хай до хати заверта. 

Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi, 

Любовi, доброти i щастя повен дiм, 

Нехай у серцi розкошує лiто 

І соняхом квiтує золотим. 

З повагою — син Назарій, 
невістка Уляна, онук Михайлик.

Вітаємо з днем народження фа-
хівця з соціальної роботи Надію 
Романівну ШУЛЬ.

В святковий день прийміть вітання

Та найщиріші побажання

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд!

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з днем народження 
стоматолога комунального закладу 
Байковецької сільської ради  
“Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини” Ларису  
Іванівну НАУМЕНКО.

Щоб серце втішалося днями,

Щоб роки не збігали, як мить, 

А над Вашої долі ланами

Хай лиш радість і щастя струмить.

Щоб весна не спішила у літо,

Ну а осінь — у купіль зими,

Щоб у щасті зуміли прожити,

З Богом в серці і разом з людьми.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу фельдшерським пунктом 
с. Курники Оксану Степанівну 
КОРОЛЮК.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Щиро вітаємо з 25-річчям зву-
корежисера будинку культури  
с. Байківці Валерія Ігоровича 
ЧАПЛІНСЬКОГО.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

30 зі 159 об’єднаних територі-
альних громад, які цього року 
отримують державну підтримку 
на розвиток інфраструктури, досі 
не подали жодної заявки на ви-
користання відповідної субвенції. 
Мінрегіон направив офіційного 
листа об’єднаним громадам, де 
звернув увагу на зазначену про-
блему. Про це повідомив перший 
заступник міністра регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господар-
ства України В’ячеслав Негода, 
відкриваючи чергове засідання 
комісії з розгляду поданих 
об’єднаними громадами заявок 
на інфраструктурні проекти, які 
можуть реалізовуватися за ко-
шти субвенції з державного бю-
джету. За інформацією першого 
заступника міністра, найгірша 
ситуація з поданням заявок у Ки-
ївській та Рівненській областях, 
де ще жодна з громад не запро-
понувала проектів, які можуть 
реалізовуватися за кошти інфра-
структурної субвенції з держбю-
джету.

“Ми хочемо, щоб керівництво 
об’єднаних громад, які досі не 
надали нам заявок, розуміло, що 
зволікання неприпустиме. Не 
можна, щоб кошти на розвиток 
територій залишилися невико-
ристаними і повернулися до 
держбюджету. Люди цього не 
зрозуміють. Отже, якщо потрібна 
допомога в розробці проектних 
заявок, фахівці міністерства і не-
урядові експерти готові її надати. 
Думаю, колеги з інших громад 
залюбки поділяться досвідом”, — 
зазначив В’ячеслав Негода.

6 червня комісія при Мінрегіо-
ні розглянула ще 107 заявок від 
об’єднаних громад на інфра-
структурні проекти, які будуть 
реалізовані за рахунок державної 
субвенції. Загальна сума реалі-
зації цих проектів становить 

близько 72 млн. грн. Загалом до 
Мінрегіону надійшло 734 проек-
тних заявки від 
129 об’єднаних громад на за-
гальну суму близько 657 млн. 
грн. (близько 66% загального 
розміру субвенції). Станом на 
сьогодні комісія погодила 593 
проектні заявки на суму близько 
558 млн. грн. (близько 56%). 34 
заявки відправлено на доопра-
цювання.

Найкраща ситуація у Ві-
нницькій (подано заявок на 
100% більше передбаченої су-
ми субвенції), Закарпатській 
(100%), Миколаївській (100%), 
Івано-Франківській (100%), 
Сумській (99,9%), Луганській 
(98,7%), Дніпропетровській 
(95,9%), Львівській (93,1%), 
Донецькій (86,2%), Херсонській 
(82,7%), Житомирській (79,6%), 
Львівській (79,2%) та Черні-
вецькій (78,5%) областях. Біль-
ше половини коштів субвенції 
все ще залишаються без зая-
вок в Одеській (47,3%), Пол-
тавській (45,5%) та Хмельниць-
кій (48%) областях. Як повідо-
млялося раніше, об’єднані гро-
мади почали реалізацію інфра-
структурних проектів за під-
тримки держави. 

Нагадаємо, у 2016 році з Дер-
жавного бюджету об’єднаним те-
риторіальним громадам на роз-
виток інфраструктури передба-
чено субвенцію у розмірі 1 млрд. 
грн. Кошти субвенції розподіля-
ються між 159 об’єднаними гро-
мадами за чіткою формулою: за-
лежно від кількості сільського 
населення і площі громади.  
Це від 960 тис. грн. для наймен-
шої об’єднаної громади, близько 
23 млн. грн. — для найбільшої.

 
За матеріалами Мінрегіону 

підготувала Марта МИКОЛІВ.

Стратегії ●

Об’єднані громади  
мають можливості для 

розвитку інфраструктури
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“Ніякі проблеми не страшні, якщо вдома тебе чекають люблячі люди”

Незабутні ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

8 липня цього року завіду-
юча бібліотекою-філією і за 
сумісництвом завідуюча 
клубом села Курники Марія 
Миц оформила книжкову 
виставку під назвою “Поет 
суворої ніжності”, присвя-
чену пам’яті поета, публі-
циста, перекладача, члена 
Національної спілки пись-
менників України і Націо-
нальної спілки журналістів 
України, лауреата премій 
імені Степана Будного та 
імені Братів Богдана і Лев-
ка Лепких Бориса Демківа. 
Діти, які взяли участь у за-
ході, ознайомилися з твор-
чістю відомого земляка.

Борис Миколайович Демків 
народився 20 липня 1936 року в 
Тернополі. Навчався у Тернопіль-
ській СШ №1 та школі робітничої 
молоді. Закінчив факультет жур-
налістики Львівського універси-
тету. Працював диспетчером 
контори “Тернопільгаз”, на цілині 
у Північному Казахстані, мето-
дистом Тернопільського облас-
ного будинку народної творчості, 
кореспондентом тернопільських 
обласних газет “Ровесник” та 
“Вільне життя”, керівником літе-
ратурного об’єднання “Сонячні 
кларнети”, очолював відділ мис-
тецтва Тернопільської обласної 
бібліотеки для юнацтва, завіду-
вав літературною частиною Тер-
нопільського обласного музично-
драматичного театру, відділами 
поезії в журналі “Тернопіль” та 
газеті “Русалка Дністрова”. Свої 

твори Борис Демків публікував у 
газетах, журналах, альманахах в 
Україні, Болгарії, Польщі.

Борис Демків був поетом ши-
рокого діапазону, автором тек-
стів пісень, до яких написали 
музику відомі українські компо-
зитори. Пісня “Квіти ромена” 
стала шлягером 1960-70-их ро-
ків, платівка з нею вийшла міль-
йонним тиражем у фірмі “Мело-
дія”. Борис Демків перекладав 
твори з білоруської, болгарської, 
естонської, польської, російської 
мов. Опублікував низку нарисів 

про відомих людей краю та ви-
датних діячів мистецтва, рецен-
зій на творчість місцевих літера-
торів, створив чимало епіграм, 
пародій, іронізмів, сатиричних 
мініатюр. Помер поет 31 грудня 
2001 року, похований в місті 
Тернополі. Борис Демків зали-
шив читачеві поетичну формулу 
пошуку сенсу буття і призначен-
ня людини на землі, дороги до 
себе і до Бога, усвідомлення се-
бе серед людей і людини в собі, 
ціни слова і значення його для 
нації.

У Курниках вшанували  
пам’ять Бориса Демківа

У бібліотеці-філії с. Курники відбувся захід, присвячений 
пам’яті тернопільського поета і журналіста Бориса Демківа.

Галина ЮРСА — ТРР 
“Джерело”. 

Фото з архіву родини Ткачів.

Переді мною на столі два то-
мики поезії нашого земляка, 
вихідця з Курників Терно-
пільського району Петра Тка-
ча “Миті життя” та “У вирі 
подій”. Читати-перечитувати 
буду вдома в обстановці ти-
ші та спокою. Адже лише так 
можна насолодитись поезі-
єю — думкою Бога, яку Він 
дає лише обраним. Саме 
так, а не інакше, сприймаю 
поетичне слово. 

Щоб хоч поверхово збагнути 
зміст, гортаю та вибірково читаю: 
“Не був би світ таким прекрасним, 
якби тебе не було в нім…”, “Ця 
пісня буде, наче чисте небо, ця 
пісня буде вгору підіймати…”, 
“Життя нове. Нова краплина. У 
морі синьому перлина…”, “Знайти 
себе, знайти тебе, а потім ще й не 
загубити…”, “Вдихни свій подих і 
зацвіту знову я, лише про тебе всі 
найніжніші слова…”, “Мабуть, це 
доля поета — жити у рядках купле-
та…”, “Пошук у пустому, віра у 
“вчора”, думка туманна, вона вже 
й прозора…”, “Хай меч у руці, а в 
іншій — квіти, і місце знайдеш на 
землі…”, “Опало листя восени в 
саду, в саду душі її нема вже си-
ли…”. Навіть прочитавши поква-
пом ці рядки, вловлюєш глибину 
думки двох книг. Ця поезія про 
прекрасне, про призначення лю-
дини. “…В кожному зі своїх віршів 
я намагався передати не тільки 
особливі моменти свого життя, 
але й донести до кожного читача 
усю глибину людських почуттів, 
відносин, пересторог і хвилювань, 
здатність людини до великих по-
двигів, діянь, людської доброти, 
спроможності до пошуку у собі тих 
сил і вмінь для переосмислення і 
зміни свого життя до чогось висо-
кого та надзвичайного…”, — на-
писав Петро Ткач  у слові до чита-
ча у книзі “Миті життя”. Вже лише 
за це ці книги варто прочитати.

Народився майбутній поет у 
пору, яку називають маківкою літа 

— 15 липня 1986 року. В час, коли 
з полів збирають збіжжя, коли 
природа віддає людині плоди за її 
важку працю. Назвали хлопчика 
Петром, бо прийшов у світ три дні 
по цьому шанованому християн-
ському святі рівноапостольних 
Петра та Павла. Його дитинство 
минуло у мальовничих Курниках, 
де кожен куточок проситься на 
полотно чи в рядок поезії. Тому 
вірші почав писати ще у школі. 
Розповідав у них про все, що ба-
чив довкола. Якщо дехто собі по-
думає, що поети — ніби не від 
світу цього, що вони часом літа-
ють за хмарами, то це не про Пе-
тра Ткача. Його єство, як у всіх 
нас, наповнене духовністю та 
приземлене. Він любить своїх 
батьків та родину, завжди ціка-
вився сільською господаркою. Не 
просто цікавився, а любив усе це 
— город, поле, сад, домашнє пта-
ство. У школі навчався лише на 
“відмінно”, ріс допитливим. Тер-
нопільський економічний універ-
ситет також закінчив з червоним 
дипломом. А потім… Потім були 
пошуки себе. Ніяк не міг зрозумі-
ти, чому, закінчивши виш, не мо-
же знайти роботи за спеціальніс-

тю. Запитував: “Для чого вчився? 
Для чого здобував економічну 
спеціальність, яка ніби державі й 
потрібна у будь-які часи?” Та від-
повіді не знаходив довгі два роки. 
Це час пошуку та перших дорос-
лих розчарувань: не все у цьому 
світі складено людиною правиль-
но. Потім сталося ніби за пома-
хом чарівної палички — через Ін-
тернет знайшов вакансію у службі 
в справах дітей та сім’ї Київської 
ОДА. Робота приваблювала тим, 
що дозволяла бачити життя без 
прикрас, допомагати людям, осо-
бливо дітям, у скруті. Але дове-
лось розлучатися з рідною сторо-
ною, батьками, яких любить над 
усе. Але, як казали мудрі, у дітей 
доля пташина — вилітати з гнізда. 
У Києві Петро Ткач має багато 
товаришів, його поважають та ці-
нують колеги. Не може сказати, 
що став киянином. Рідна земля 
завжди кличе та жде.

15 липня ц. р. Петро Ткач із 
Курників відзначає 30-річчя. Бать-
ки та родина, шкільні друзі, вчите-
лі щиро вітають іменинника та зи-
чать йому здійснення усіх запові-
тних мрій, здоров’я, натхнення, 
простого людського щастя.

Поетичне слово Петра Ткача
Таланти ●

Уродженець с. Курники, поет Петро Ткач. 

Жителі сіл Байковецької об’єднаної територіальної громади зі-
брали грошову та матеріальну допомогу для українських військо-
вих. Загалом — понад 2 тисячі гривень, за які придбано продукти 
харчування та засоби особистої гігієни. До збору коштів долучили-
ся директор СТОВ “Дружба” Наталя Янкевич, приватні підприємці 
Оксана Малявська з Лозової, Богдан Ільків із Дубівців.

Жінку здавна вважають бе-
регинею сімейного вогни-
ща, тому у будь-яких ро-
динних негараздах часто 
звинувачують саме пре-
красну половину людства. 
Чи справедливо це, і якщо 
так, то невже жінки пере-
стали бути мудрими та тер-
пеливими, враховуючи сьо-
годнішню статистику розлу-
чень? Щодо справедливос-
ті, питання спірне, адже до-
сить часто винні обидва 
партнери, хоча й перекла-
дають провину один на од-
ного. Зважаючи на роль 
жінки в сім’ї, розумним ви-
ходом із складної ситуації 
буде поступитися та не за-
гострювати і без цього го-
стрі кути відносин. Щоб ма-
ти щасливу та міцну сім’ю, 
психологи радять жінкам 
запам’ятати декілька про-
стих правил.

Правило №1. Гарна сім’я не 
може утворитися без будь-яких 
зусиль з боку її членів.

Вона потребує постійної пра-
ці, уваги та терпіння. Найважли-
вішу роль у щасливій родині віді-
грає жінка. Від її вміння маневру-
вати між рифами щоденного 
життя, залежать успіх і мир у 
сім’ї.

Правило №2. Жодна профе-
сія або кар’єра не може замінити 
собою сім’ю.

Найоптимальніший варіант — 
поєднувати сім’ю і кар’єру. Зви-
чайно, це дуже складно, але 
можливо. У світі є багато прикла-
дів успішних жінок, які зуміли по-
єднати кар’єру та сім’ю.

Правило №3. Якщо виникла 
сварка або суперечка, причину, 
насамперед, потрібно шукати в 
собі.

Найлегший варіант — звинува-
чувати у всіх бідах партнера. Чужі 
недоліки видно краще, ніж влас-
ні. Але не варто поспішати з ви-
сновками і виплескувати всю 
свою злість на чоловіка. Заче-
кайте деякий час, зважте все і 
тоді приймайте рішення.

Правило №4. У партнера, 
крім негативних рис, є багато по-
зитивних.

Не варто акцентувати увагу 
тільки на негативних рисах чоло-
віка. Ніхто не ідеальний. Врешті-
решт ви за щось покохали цю 
людину. Краще знаходити пози-
тивні якості в зовнішності та ха-
рактері партнера і говорити йому 
про це. Така тактика ще більше 
вас зблизить, збільшить чолові-
кове бажання самовдосконалю-
ватися.

Правило №5. Самовдоскона-
лення — запорука успіху.

Ставати кращим, більш обі-
знаним та розумним має не ли-
ше чоловік. Самі прагніть до цьо-
го. Щоб бути завжди привабли-
вою для чоловіка, жінка повинна 
приділяти достатньо уваги своїй 
зовнішності, розширювати круго-
зір, мати улюблену справу. За-

вдання достатньо складне, осо-
бливо, коли на плечах у прекрас-
ної половини знаходиться велика 
частина домашніх обов’язків, ді-
ти, робота. Але постійне вдоско-
налення дозволить залишатися 
цікавою для всіх, хто вас оточує, 
і самій відчувати смак життя.

Правило №6. Постійне неза-
доволення власним життям і 
сім’єю нічого не змінить, навпа-
ки, погіршить стан справ.

Досить говорити й думати, як 
все погано, навіть, якщо це дій-
сно так. Думки часто матеріалі-
зуються, тим більше, негативні. 
Потрібно щось змінювати у своє-
му житті. Думка змінити партне-
ра, при цьому, не завжди най-
краща. Якщо проблема у вас са-
мих, зміна партнера нічого не 
дасть. Ви й надалі будете неза-
доволеними. Крім того, жінка, 
яка постійно випромінює лише 
негативні емоції, дуже швидко 
набридає чоловікові.

Правило №7. Терпеливість і 
повага до батьків — надзвичайно 
важливі.

Можливо, поради його мами 
недоречні, а її поведінка стра-
шенно нав’язлива, намагайтеся 
не обговорювати свою свекруху 
з чоловіком. Це програшний ва-
ріант, навіть, якщо партнер іноді 
погоджується з вами. Вона є йо-
го матір’ю і нею залишиться на-
завжди. Негатив з вашого боку 
тільки загострить стосунки між 
вами. Якщо дружніх відносин із 
батьками зав’язати не вдалося, 
краще намагатися не звертати 
уваги на їхні слова та вчинки.

Правило №8. Важливі питан-
ня, які стосуються родини, мають 
вирішуватися обома партнера-
ми.

Ключові моменти вашого 
спільного життя обговорюйте ра-
зом, навіть, якщо в кінцевому 
результаті останнє слово зали-
шиться за вами. Ця тактика дасть 
змогу партнеру відчути, що його 
думка важлива і її враховують. 
Вирішення всіх питань наодинці, 
навпаки, відштовхне чоловіка, 
зробить його пасивним, а коли 
його точка зору дійсно буде важ-
ливою, він стоятиме осторонь.

Правило №9. І ревнощі, і по-
вний штиль емоцій — однаково 
небезпечні.

Перше страшенно втомлює 
обох, друге сприяє відчуженню 
партнерів. У всьому потрібно 
знати міру.

Правило №10. Флірт з іншим 
чоловіком може стати загрозою 
шлюбу.

Початок флірту завжди неви-
нний. Проте, з невинного він мо-
же перерости у справжню загро-
зу для вашої сім’ї. Дружні сто-
сунки з протилежною статтю ма-
ють бути, але є межа, яку краще 
не переходити, бо повернути все 
назад буде неможливо.

За матеріалами центру 
соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Байковецької 
сільської ради.

Контрольна для дорослих ●

10 правил  
щасливої сім’ї
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Податкові новини ●

Проща Марійських та Вівтарних дружин ●

 Діти та їх наставники слухають проповідь преосвященного владики Теодора, 
який очолив Архиєрейську Божественну літургію (на фото внизу).

11 червня цього року в Марійському духовному центрі с. Зарваниця Теребовлянського району  
відбулася проща Марійських та Вівтарних дружин. У паломництві взяли участь діти 

 з сіл Чернелів-Руський та Соборне Тернопільського району (на фото).

Що змінилось  
для платників 

ПДВ?
З 1 липня 2016 року діє на-

каз Міністерства фінансів Укра-
їни від 25.05.2016 р. № 503, 
який затвердив зміни до деяких 
нормативно-правових актів, а 
саме до Порядку заповнення 
податкової накладної, до фор-
ми податкової декларації з по-
датку на додану вартість, По-
рядку заповнення і подання по-
даткової звітності з податку на 
додану вартість та Положення 
про реєстрацію платників по-
датку на додану вартість.

Зокрема, Порядок заповне-
ння податкової накладної допо-
внено нормами, якими перед-
бачено: якщо операції, визна-
чені п. 44 підрозділу 2 розділу 
XX Податкового кодексу Украї-
ни, мають безперервний або 
ритмічний характер постачан-
ня, платники податку можуть 
складати не пізніше останнього 
дня місяця, в якому отримано 
кошти, зведені податкові на-
кладні, з урахуванням усієї су-
ми отриманих коштів протягом 
такого місяця:

— на кожного покупця — 
платника податку, з яким по-
стачання мають такий харак-
тер;

— покупцям — особам, не 
зареєстрованим платниками 
податку. 

Щодо декларації з ПДВ, то у 
новій редакції викладено дода-
ток 2 “Довідка про суму 
від’ємного значення звітного 
(податкового) періоду, яка за-
раховується до складу податко-
вого кредиту наступного звіт-
ного (податкового) періоду  
(Д2)”  та  додаток 3  “Розраху-
нок суми бюджетного відшко-
дування (Д3)”. Зокрема, тепер 
для розшифровки від’ємного 
значення (ряд. 21 Декларації з 
ПДВ), потрібно буде вказати 
місяць, рік його виникнення та 
суму. Додаток 3 доповнено но-
вою таблицею 2 для розшифру-
вання сум ПДВ, сплачених у 
попередніх і звітному періодах 
постачальникам товарів/послуг 
або до Держбюджету. У таблиці 
2 додатку 3 слід буде зазнача-
ти у розрізі контрагентів (за їх 
ІПН) та звітних періодів виник-
нення суми ПДВ, фактично 
сплаченої у попередніх та звіт-
ному (податкових) періодах по-
стачальникам товарів/послуг 
або до Державного бюджету 
України.

Зміни внесені й у реєстра-
ційну заяву платника ПДВ ф. 
№1-ПДВ та у заяву про анулю-
вання платника ПДВ ф. 
№3-ПДВ. Відтак, не потрібно 
подавати додатки до заяв “При-
чини реєстрації платником по-
датку на додану вартість або 
критерії, за якими платник від-
повідає вимогам розділу V По-
даткового кодексу” і “Причини 
анулювання реєстрації платни-
ка податку на додану вар-
тість”.

Наказ зареєстровано в Мі-
ністерстві юстиції 13 червня 
2016 р. за №843/28973 та на-
бирає чинності з дня його офі-
ційного опублікування (Офіцій-
ний вісник України N 49 від 
01.07.2016 р. ст. 1762). Де-
тальнішу інформацію із даного 
питання можна отримати у Цен-
трі обслуговування платників 
за адресою: вул. Білецька, 1 та 
за телефонами: 43-46-10, 43-
46-22.

Єдиний державний 
реєстр: нові 

правила надання 
інформації

З 17 червня 2016 року на-
брав чинності наказ Мін’юсту 
“Про затвердження Порядку 
надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань”. 
Відповідно до нього, інформа-
цію з ЄДР видаватимуть за но-
вими правилами. Зокрема, дані 
надаватимуть у паперовій та 
електронній формі, при цьому 
на папері друкуватимуть випис-
ку та витяг, а також копії доку-
ментів, що містяться в реєстра-
ційній справі суб’єкта господа-
рювання; в електронній формі 
можна одержати відомості з 
ЄДР – через портал електро-
нних сервісів або у форматі ба-
зи даних чи іншому форматі в 
режимі реального часу (на під-
ставі договору з технічним ад-
міністратором ЄДР).

Виписку й витяг із ЄДР на 
папері, а також витяг та інші 
дані з ЄДР в електронній формі 
надаватимуть незалежно від 
місця зберігання реєстраційної 
справи. Детальну консультацію 
із даного питання можна отри-
мати в Центрі обслуговування 
платників за адресою:  
вул. Білецька, 1 та за телефо-
ном: 43-46-10.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Виконком Буцнівської сільської ради висловлює щирі співчуття 
завідуючій ФАПом с. Буцнів Марії Йосипівні Орисяк з приводу  
тяжкої і непоправної втрати — смерті чоловіка Павла.

Колектив Баворівської дільничної лікарні висловлює щире спів-
чуття завгоспу Ользі Михайлівні Мікулі та водію екстреної швидкої 
допомоги Михайлу Васильовичу Мікулі з приводу важкої і непо-
правної втрати — смерті матері Катерини Максимівни Кубів.

Редакція газети “Подільське слово” висловлює щире співчуття  
голові профспілкової організації ТРТМО, лікарю-рентгенологу Марії 
Степанівні Левицькій з приводу тяжкої втрати — смерті чоловіка.

Виконавчий комітет Великобірківської селищної ради вислов-
лює щире співчуття директору виробничо-торгової фірми  
“Ексінтер” ЛТД  Петру Мирославовичу Литвину з приводу тяжкої 
непоправної втрати — смерті матері.

Виконавчий комітет Романівської сільської ради висловлює  
глибоке співчуття Петру Мирославовичу Литвину з приводу тяжкої 
непоправної втрати — смерті матері.

Адміністрація, профспілкова організація, колектив працівників 
Тернопільського районного територіального медичного об’єднання 
висловлюють співчуття голові профспілкової організації ТРТМО, 
лікарю-рентгенологу Марії Степанівні Левицькій з приводу тяжкої 
втрати — смерті чоловіка. Співчуваємо рідним і близьким.

Тернопільська РО Товариства Червоного Хреста України щиро 
співчуває лікарю-рентгенологу ТРТМО Марії Степанівні Левицькій 
з приводу передчасної смерті чоловіка. Вічна пам’ять.

Укус змії:  
що треба знати

Укус змії може мати дуже сер-
йозні наслідки, тому що отрута 
швидко вражає життєво важливі 
системи організму людини - 
серцево-судинну, кровотворну, не-
рвову. У вкушеного вже через пів-
години настають загальні ознаки 
отруєння: слабість, головний біль, 
задишка, запаморочення, 
з’являється набряклість тканин, за-
палення лімфатичних вузлів.

Щоб попередити укус змії, вар-
то знати умови місцеперебування 
плазуна і спосіб життя. Змії поши-
рені в заболочених місцях, біля за-
рослих озер і ставків, у горах і 
пустелях. Будучи нічними тварина-
ми, вдень вони ховаються в старих 
пнях, у копицях сіна, під каменями 
або стовбурами дерев. Тому цих 
предметів краще не торкати голою 
рукою.

Особливо уважним треба бути у 
занедбаних кар’єрах, серед 
кам’яних руїн, у розваленій  хатин-
ці — змії іноді селяться на місцях, 
залишених людиною. Така ж обе-
режність і виставлений вперед ці-
пок не зайві при швидкому русі по 
стежці: на стежці, як і на кам’яних 
плитах або пнях, змії люблять грі-
тися в сонячний день. Дрімаючий 
плазун має дуже слабкий нюх і 
слух, тому раптова поява людини 
може перешкодити йому вчасно 
зникнути в траві, а біль від череви-
ка, що придавив, змусить захища-
тися укусом.

Усі, хто відправляються в райо-
ни, де є багато отруйних змій, по-
винні мати щільні штани і високе 
взуття. Значною мірою охороняє 
від укусу груба вовняна шкарпетка. 
Перед подорожжю треба вивчити 

особливості забарвлення змій, їхні 
відмінні риси і вміти розпізнавати 
отруйних і безневинних. Вуж, на-
приклад, відрізняється двома 
яскраво-жовтими плямами в скро-
невій області голови й круглими 
зіницями. Елементарне знайом-
ство із зовнішнім виглядом змій 
дозволить не побоюватися зустрі-
чей з веретенницею і мідянкою. 
Перша не змія, а велика безнога 
ящірка, друга хоча й змія, але із 
сімейства вужів. І та, і інша не 
отруйні.

У перші хвилини після укусу 
варто спробувати відсмоктати час-
тину отрути з рани. Кров’янисту 
рідину, що відсмоктується, треба 
відразу ж спльовувати. Відсмокту-
вання не можуть робити люди, у 
яких у роті є язви та ранки. З під-
ручних матеріалів на уражену кін-
цівку накладають шину і вживають 
заходів для екстреного транспор-
тування потерпілого в лікувальну 
установу. Під час транспортування 
на місце укусу рекомендується 
класти холод, давати якомога біль-
шу кількість рідини, щоб зменшити 
концентрацію отрути в організмі. 

Раніше існувала думка про не-
обхідність припікань, надрізів, на-
кладання джгута. Зараз така думка 
вважається неправильною. Припі-
кання лише збільшує рану, сприя-
ючи її нагноєнню, але не знищує 
отрути. Надрізами ж не завжди 
вдається викликати сильну крово-
течу, тому що в отруті присутні 
речовини, що викликають швидке 
згортання крові, а саме місце укусу 
сильно травмується. Перетягуван-
ня джгутом кінцівки також не може 
призупинити проникнення отрути в 
організм, оскільки він поширюєть-
ся не по кровоносних, а по лімфа-
тичних судинах. Якщо є шприц і 

ліки для ін’єкцій, то найбільш ради-
кальним методом лікування є мит-
тєве введення протиотрутної сиро-
ватки, а також серцево-судинних 
засобів.

Якщо кусає  
бджола чи оса

В останній час збільшилась кіль-
кість людей, які звертаються за 
медичною допомогою після укусу 
бджоли або оси. Бджоли напада-
ють на людину виключно в цілях 
самозахисту. Потерпілому необхід-
но витягти з рани жало, щоб мен-
ше отрути попало в кров. На від-
міну від бджіл, оси після нападу не 
вмирають. Найбільш небезпечні 
укуси шершнів і джмелів — пред-
ставників найбільшого роду ос. 
Вони боляче вжалюють, а їх отрута 
— сильний алерген. До того ж, під 
час укусу самка комахи відкладає 
під шкіру людини личинку, яка ви-
кликає запалення. Для здорової 
людини укус комахи безпечний, 
але є категорія людей, яким слід 
уникати нападу ос. Це, в першу 
чергу, алергіки і астматики. Отрута 
оси на деяких людей діє як най-
сильніший алерген. Має значення і 
місце укусу. Якщо він потрапив в 
область грудної клітини, живота, а 
також в голову, наслідки можуть 
бути більш важкими, ніж при укусі 
в ногу або руку. Дуже небезпечні 
укуси в область ротової порожни-
ни. Це може статися, якщо ви від-
кусили, наприклад, яблуко або 
шматочок кавуна, на якому сиділа 
оса. Такий укус часто призводить 
до набряку дихальних шляхів і 
смерті від задишки.
Тернопільський районний відділ 
УДСНС України у Тернопільській 

області.

Служба 101  ●

Застереження  
на час літніх прогулянок

12 липня 2016 року Петриківською сільською радою прийнято 
рішення №245 “Про встановлення місцевих податків і зборів на 
2017 рік”.

З повним текстом рішення можна ознайомитись на сайті Терно-
пільської районної ради та на стенді в Петриківській сільській раді 
за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118 Б.

Петриківський сільський голова В. М. КОРОЛЬ.



П’ятниця, 15 липня 2016 року12 Час місцевий

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. Терно-
піль (власник). Тел. (067) 354-35-
12.

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

* газовий котел “Данко” на 
32 кв.; польську газову колонку 
“Терменмонітор” б/к; телевізор 
кольоровий марки LG б/к; куто-
вий мебельний сервант б/к; 
світильник-люстру б/к. Тел.: (098) 
462-93-31.

* ячмінь 0,5 т, пшеницю озиму 
1 т. Тел.: (097) 416-39-40.

* 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. Тер-
нополі. Офіціне працевлаштування, 
висока оплата праці. Тел. (067) 
524-84-57.

* на роботу СТО потрібні: ав-
тоелектрик, автослюсар, маляр, 
сторож. Тел.: 51-00-97, 067-
700-55-02.

ПОСЛУГИ
* здам в оренду на СТО бокс з 

обладнанням для автоелектрика. 
Тел.: 51-00-97, 067-700-55-02.

* здам в оренду приміщення 

під рихтовку, покраску л/а і пимі-
щення механічної майстерні з об-
ладненням. Тел.: 51-00-97, 067-
700-55-02.

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

* лікування на бджолиних вули-

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

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

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

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

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Оголошення ●Ми — українці ●

Оголошується проведення громадських слухань по затвердженню детального плану території земельної ді-
лянки під будівництво індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд у селі Смиківці Терно-
пільського району Тернопільської області, згідно з рішенням Смиковецької сільської ради № 64 від 30.05.2016 
року. Замовником розроблення детального плану виступає Шафран І. В. Розробник СМП “Науково-виробнича 
фірма “ОКО”. Пропозиції приймаються з 03.08.2016 р. по 12.08.2016 р. в Смиковецькій сільській раді.

Громадські слухання відбудуться в приміщенні Смиковецької сільської ради 12.08.2016 р. о 15-й год. за 
адресою: с. Смиківці, вул. Л. Українки,1, Тернопільського району, Тернопільської області.

Ольга КУРАШ, завідуюча 
бібліотекою-філією   

с. Настасів.

3 липня цього року в 
селі Настасів Терно-
пільського району від-
бувся тематичний ве-
чір, присвячений 20-ій 
річниці Конституції 
України. Ми живемо у 
незалежній країні, ім’я 
якій Україна. Всі роки 
незалежності — це ро-
ки нашого воскресіння, 
єднання, осмислення 
своєї долі та історії. 
Важким і довгим був 
шлях нашої держави. 
Скільки крові та сліз 
пролито нашими зем-
ляками, щоб сьогодні 
наше око милував 
синьо-жовтий прапор 
та Володимирський 
тризуб, щоб могли ми 
вільно, на повен голос 
заспівати “Ще не вмер-
ла Україна”!

До слова ведуча запро-
сила отця Романа і після 
благословення розпочався 
вечір. Багато було сказано 
про Oсновний Закон — 
Конституцію, а ще більше 
про Україну, про її теперіш-
нє та майбутнє. Не оминули і най-
болючішої теми нашого сьогоден-
ня — війни на сході України. У ви-

конанні Тетяни Стислої прозвуча-
ла пісня “Мальви”, Ігор Гуцайлюк 
під гітару виконав композицію  
“Тополя”. З великим трепетом у 

душі учні школи Діана 
Пацула, Євгенія Кулян та 
Анастасія Винник читали 
вірші про Україну. Му-
зичні композиції дарува-
ли  глядачам Соломія 
Джинджириста, Васили-
на Шинкаренко, тріо у 
складі Ольги Лапчак, Ма-
рії Стислої, Тетяни Стис-
лої, дует у складі Марії 
Стислої та Ігоря Гуцай-
люка, пісню “Молитва” 
виконав дитячий ан-
самбль Настасівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. (музичний 
керівник Віра Ридз), гля-
дачі насолоджувалися 
грою бандуристок Окса-
ни Надорожної та Окса-
ни Кушнірик.

Настасівський сіль-
ський голова Микола 
Злонкевич  привітав учас-
ників урочистостей зі 
святом, але в особливий 
спосіб привітав двох юних 
дівчат Руслану Скрипій та 
Оксану Гаврій, які наро-
дилися саме в день при-
йняття Конституції Украї-
ни — 28 червня 1996 ро-
ку. Микола Ярославович 
запросив на сцену цих 

молодих красунь. Під 
оплески залу Настасів-
ський сільський голова 

Микола Злонкевич вручив дівчатам 
буклети про рідне село та пам’ятки 
“Ровесники Конституції”. 

Роки воскресіння і єднання
Учасники святкового концерту, присвяченого 

 20-ій річниці Конституції України, в с. Настасів.

Настасівчанки Руслана Скрипій  
та Оксана Гаврих— ровесниці Конституції.

10 серпня 2016 року о 10:00 год. у приміщенні Тернопільської 
районної державної адміністрації за адресою: Майдан Перемоги, 1, м. 
Тернопіль (ІІІ поверх, малий зал, контактний телефон: (0352) 53-56-22; 
43-59-30), буде проведено конкурсний відбір експертів для визначення 
експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення за межами населених пунктів: 

— на території Петриківської сільської ради — земельна ділянка пло-
щею 0,2312 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і до-
поміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості; 

— на території Мишковицької сільської ради — земельна ділянка пло-
щею 0,1090 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і до-
поміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості (обслуговування приміщень столярного цеху);

— на території Смиковецької сільської ради — земельна ділянка пло-
щею 0,25 га для будівництва цехів із виготовлення будівельних матеріалів 
і складських приміщень для їх зберігання та магазину з продажу буді-
вельного інвентаря і матеріалів.

Експертам, які бажають взяти участь в конкурсі, необхідно подати до 
Тернопільської районної державної адміністрації до 04.08.2016 року такі 
документи: заяву; копії завірених належним чином установчих документів 
учасника конкурсу; копії завірених належним чином документів, що під-
тверджують кваліфікацію працівників, які залучаються до виконання оцін-
ки; копію завірену належним чином кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, 
виданого у встановленому законом порядку; матеріали, в яких відобра-
жається досвід проведення незалежної оцінки земельних ділянок; пропо-
зиції учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт, відповідно до 
калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а  також строк вико-
нання робіт з експертної оцінки земельної ділянки (подаються у запеча-
таному конверті).

 
Голова Тернопільської райдержадміністрації  

О. І. ПОХИЛИЙ.

Білецька сільська рада Тернопільського району Тернопіль-
ської області повідомляє про виготовлення детального плану те-
риторії земельної ділянки площею 0,5179 га для будівництва та 
обслуговування будівель та споруд дитячого садка по вул. Моло-
діжна № 20 в с. Біла Тернопільського району.

Пропозиції з цього питання подавати до 17.08.2016 року в Білецьку 
сільську раду.

Білецький сільський голова Н. Я. МОТИКА.

Білецька сільська рада Тернопільського району Тернопіль-
ської області інформує про прийняті рішення від 29.06.2016 року 
Білецькою сільською радою про встановлення місцевих податків та 
зборів на 2017 рік. З прийнятими рішеннями можна ознайомитися 
на стенді сільської ради за адресою: вул. Мазепи, 27, село Біла.

Білецький сільський голова Н. Я. МОТИКА.

ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” ФІЛІЯ УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ” Тернопіль-
ське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів 
(ЛВУ МГ) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
від стаціонарних джерел викидів КС Тернопіль що знаходиться за адре-
сою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Велика Березо-
виця, вул. Студинського, 8. КС Тернопіль призначена для перекачуван-
ня та подачі газу населеним пунктам та промисловим підприємствам із 
заданим тиском і необхідним ступенем очищення та одоризації. 

Джерелами утворення забруднюючих речовин на КС Тернопіль є 
технологічне обладнання, при роботі якого, згідно з технологічним ре-
гламентом, виділяється природний газ (метан). Виділення продуктів 
згорання (азоту оксиду, вуглецю оксиду, вуглецю діоксиду) обумовлено 
роботою котлів, що забезпечують нагрів газу перед редукуванням та 
опалення приміщень компресорної станції. 

Обладнання на об’єкті експлуатується згідно з вимогами технологіч-
ного регламенту. На підприємстві ведеться контроль за викидами за-
бруднюючих речовин. Діяльність КС Тернопіль супроводжується вики-
дом забруднюючих речовин з  наступним потенційним викидом: метану 
328,5823 т/рік; азоту діоксид 161,1479 т/рік, вуглецю оксид 135,5606 т/
рік; сірчана кислота 0,64 т/рік; масло мінеральне нафтове 0,000068; 
спирт метиловий 0,003 т/рік та парникових газів. Концентрації цих ре-
човин не перевищують нормативних значень.

Викиди підприємства відповідають нормативам гранично допусти-
мих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затвер-
джених наказом Міністерства охорони навколишнього природного се-
редовища України від 27.06.06 №309. За додатковою інформацією 
звертатись за телефоном: (0352) 27-98-63. Зауваження та пропозиції 
протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення проси-
мо надсилати в Тернопільську РДА за адресою: 46021, м. Тернопіль, 
майдан Перемоги, 1.

Великоберезовицька селищна рада повідомляє, що 8 сесією 
7 скликання від 17.06.2016 року за №98 прийнято рішення “Про 
встановлення місцевих податків та зборів на 2017 рік”. З рішенням 
можна ознайомитися у Великоберезовицькій селищній раді за 
адресою: вул. Микулинецька, 42, селище Велика Березовиця.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Великолуцької сільської ради №30 від 23 червня 2016 
року, ПП “Катруб” є виконавцем послуг із вивезення ТПВ в розрахунку за 1м.куб. (з ПДВ): для населен-
ня та бюджетних організацій — 95.98 грн.; для інших споживачів — 100,28 грн.

Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах біля адміністративного будинку Велико-
луцької сільської ради, в мережі інтернет на веб-сайті www.katrub.com.ua . Зауваження та пропозиції 
приймаються протягом 15 календарних днів з дня публікації за адресою: 48120, Тернопільська область, 
Теребовлянський район, смт. Микулинці, вул. Санаторна, 2, тел./факс (03551) 5-15-47.

Великолуцький сільський голова О. М. ГУТОР.
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Валентина СЕМЕНЯК.

7 липня в Тернополі висту-
пав дивовижний мистецький 
колектив – актори Львів-
ського академічного облас-
ного музично-драматичного 
театру ім. Юрія Дрогобича із 
“страшно смішною” виста-
вою “Кредит для камікадзе” 
за п’єсою Анатолія Крима 
“Євангелії від Івана”. 

Її режисер — тернополянин, 
народний артист України Олег 
Мосійчук. Але мало хто знає, що 
одну з головних ролей виконує 
наша краянка, наймолодша ак-
торка театру Соломія Стус. Ви-
пускниця кафедри театрального 
мистецтва Тернопільського наці-
онального педагогічного універ-
ситету ім. Володимира Гнатюка 
(куратор народний артист Украї-
ни В’ячеслав Хім’як). Спілкую-
чись із молодою актрисою, отри-
мала неабияке задоволення. Ме-
ні імпонують її світогляд, розду-
ми про життя, громадянська по-
зиція. Театр багато гастролює  
країною і поза її межами. Колек-
тив щойно повернувся із творчої 
поїздки до міста Устрики-Дольні 
(Польща), де презентував про-
граму у стилі ретро.   

— Соломіє, наскільки мені 
відомо, у Твоїй родині вже дав-
но сформувалась династія на 
ниві юриспруденції: бабуся, 
мама, старша сестра. І раптом 
– театр. 

— На другому курсі 
зрозуміла,:це моє. Мене вабить 
сцена. Вона має сильну енерге-
тику. Одного разу я ніби дотор-
кнулась до цього простору і від-
чула його, у буквальному значенні 
цього слова. Коли з нею злива-
єшся (з енергетикою сцени — 
авт.), тоді легко вживатися в роль, 
пропускати її через себе.

— Що означає у 
Твоєму акторському 
житті слово 
“прем’єра”? 

— Це великі пережи-
вання: найперше, як 
сприйме глядач? А го-
ловне, ти виходиш на 
сцену із заслуженими і 
народними… На пер-
ших хвилинах бігали 
“мурашки” по тілу від 
хвилювання. Але коли 
повністю віддаєш себе 
на всі сто відсотків, то-
ді входиш в смак, 
з’являється відчуття 
співпраці. Страх миттю 
щезає. Коли входиш в 
дію з акторами – “го-
лова” повністю зану-
рюється у п’єсу. Все 
зайве зникає.  

— Що Ти відчува-
єш після того, як віді-
грала у виставі?

— Іноді – порожнечу, 
але не завжди. Коли 
глядач нагороджує ще-
дрими оплесками, по-
вірте, виростають кри-
ла. Мені здається, що 
треба мати якусь енер-
гозбираючу батарейку, щоб тро-
шечки щось залишати ще й собі. 
Наразі я тільки вчуся це робити.

— Глядачі бувають різними?
— Так, є добрий глядач, є ро-

зумний. Адже текст у виставі має 
ще й підтекст. І як важливо, коли 
глядачі вловлюють-прочитують те, 
що насправді недомовлене, але 
насправді надзвичайно важливе. 
От, хоча б, взяти “Кредит для ка-
мікадзе”. Це надзвичайно актуаль-
на сучасна вистава, яка змушує 
кожного замислитися, роззирну-
тися довкола: стривай, а як я жи-
ву? Що доброго зробив у житті?

— Ти вже встигла зіграти чи-
мало ролей?

— Актори завжди вчаться і на-
бувають досвіду у казках. Саме 
так відбувається професійний 
ріст. Адже кого-кого, а дитину 
неможливо обманути. Діти щирі і 
правдиві, через те не терплять 
фальші в інших. У “Золотому 
ключику” я зіграла Артемона. І 
коли дитя на сцену винесло шо-
коладки для Мальвіни й Артемо-
на, а потім ще й захотіло сфото-
графуватися, повірте, це щасливі 
миті у житті. Тоді я пишаюся со-
бою і міркую: “Зробила!”. Ще 
була Сорока в “Курочці-рябі”, 
Зелена Мара у “Сміливці Іванко-
ві” (Надії та Адама Цибульських), 
Прибульчика у “Прибульчику” 
(автор Євген Тищук, постановка 

Цибульських). Серед серйозних 
ролей – молода жінка у “Лавині” 
Олександра Короля, Мелашка у 
“Кайдашевій сім’ї” Івана Нечуя-
Левицького, Сніжана у “Втечі від 
реальності” Тетяни Іващенко.

— Як Тобі вдається залиша-
тися собою, адже процес ви-
вчення кожної нової ролі може 
поглинути особистий простір?

— Я намагаюсь не думати про 
неї, іншим словом – видихнути.

— Яка улюблена Твоя роль?
— Найбільше люблю Анжелку і 

роль молодої жінки у “Лавині”. У 
виставі “Кредит для камікадзе” 
мені дуже комфортно. Я кайфую! 
Її режисер Олег Мосійчук геніаль-
ний. Про таких кажуть — на своє-
му місці. Як людина — приємний 
у спілкуванні. До кожного актора 
вміло знаходить ниточку, по якій 
актор самостійно “рухається”. І 
вона завжди правильна.

— І наостанок. У сучасного 
театру є майбутнє?

— Звичайно. Адже театр допо-
магає збагатитись духовно. А за-
гальнолюдські моральні цінності 
ще ніхто не відміняв.

Від себе додам. Зазирнула на 
сторінку Соломії (Фейсбук) і про-
читала добрий відгук від Василя 
Пазія. Ну як тут не поділитись! “На 
днях був у Львівському театрі ім. 
Ю. Дрогобича (м. Дрогобич) на 
виставах “Втеча від реальності” і 
“Кредит для Камікадзе”. Такого 
теплого прийому глядача, як у 
цьому театрі, я ще не зустрічав. 
Дякую всім, у мене море приєм-
них вражень. Актори молодці! 
Браво! Щиро дякую за прекрасну 
гру народним артистам України 
Адаму Цибульському, Аллі Шкон-
діні, Олександру Морозову, заслу-
женим артистам України Сергію 
Дудці, Ірині Осламенко, Надії Ци-
бульській, акторам Соломії Стус, 
Ользі Дейнеці. Це просто когорта 
геніальних акторів!”.

У виставі Львівського театру  
“Кредит для камікадзе” в одній з головних 

ролей — великогаївчанка Соломія Стус

Галина ЮРСА — ТРР 
“Джерело”.

Микола змалку не знав спо-
кою та простого дитячого 
щастя. Скільки себе пам’ятав, 
йому завжди говорили, що не 
має батька. Він у це ніяк не 
міг повірити, бо своїм допит-
ливим розумом усвідомлю-
вав, що всі мусять мати тата: 
собачки, котики, курчата, те-
лята, поросята, гусенята і на-
віть їжаченята мають маму й 
татка. То як же він, Миколка, 
не може мати батька? Але ре-
альність була жорстокою. 

Минали роки, але вдома так і не 
з’являвся той, кого можна назвати 
батьком, піти з ним на риболовлю, 
косити траву, у ліс по гриби. З ким 
можна помірятися силою, погово-
рити по-чоловічому… Такої людини 
в малого Миколи не було. А так 
хотілося. Його мама не вигадувала 
історій про загиблого льотчика, 
мандрівника. Вона завжди була на 
роботі. Тому про світ Миколка 
взнавав в основному від бабусі. 
Коли онук запитував про тата, ба-
буся обнімала його та говорила: 
“Підрости лишень, тоді все довіда-
єшся”. З часом від “щирих” людей 
Миколка взнав, що його мама ніко-
ли не була заміжньою. Він наро-
дився від якогось чоловіка, який 
покинув маму, коли та була вагіт-
ною…

Ставши юнаком, Микола дав со-
бі слово: якщо в нього буде син, 
дитина ніколи не знатиме долі без-
батченка. Він оженився на гарній 
дівчині. З часом у подружжя наро-
дилось три дівчинки. Дружина біль-
ше не хотіла дітей. Тому з мрією 
про сина довелось попрощатись. 
Микола любив дівчаток до нестя-
ми. Хоч багато часу забирала ро-
бота, проте він знаходив час, щоб 
перевірити уроки дітям, на подо-
рожі до лісу, на річку, в поле, на 
душевні бесіди з дівчатками. Навіть 
зачіски їм робив. Словом, виливав 

на донечок всю 
свою нерозтрачену 
часом любов. Да-
вав те, чого не до-
велось  самому за-
знати в дитинстві. 

Донечки підрос-
тали та робились 
писаними красуня-
ми. А як же інак-
ше? Пильновані, 
навчені, а головне 
— люблені. Микола 
раптом зрозумів, 
що прийде час від-
давати їх заміж. А 
дівчині потрібен 
гарний посаг. Тому 
завбачливий бать-
ко почав відклада-
ти гроші. Коли зрозумів, що це 
справа ненадійна, то купував якусь 
золоту річ, щоб потім дати одній з 
дочок, коли виходитиме заміж. І 
гарний сховок для коштовностей 
віднайшовся — старий, ще бабусин 
глиняний глечик, у якому колись 
сквашували молоко. Посудина з 
часом наповнювалась не лише зо-
лотими речами, а коралями, дріб-
ними сувенірами. Микола був впев-
нений, що ці речі з часом його до-
чкам знадобляться. Про посаг для 
дівчат жінка знала, але про те, де 
саме зберігається тайник і що саме 
в ньому знаходиться, навіть їй було 
невідомо.

До Миколи не раз доходили чут-
ки про те, що у їхньому та сусідньо-
му селах час від часу обкрадали 
людей: виводили худобу, забирали 
із сховку гроші та коштовності. Од-
ного разу Миколі приснився сон, 
що і в нього викрали посаг для ді-
вчат. Дія проходила настільки ре-
ально, що чоловік, прокинувшись, 
не міг повірити, що то був лише 
сон. Від хвилювання у нього під-

нявся тиск, розболілася голова, а 
тіло залило потом. З цього часу 
Микола думав про те, де б йому 
подіти глечик, бо домашній сховок 
у серванті вже видавався не таким 
надійним та безпечним.

Микола з жінкою тримали бага-
то живності: корови, поросята, коні 
й табун домашнього птаства. Тому 
від їх життєдіяльності за сараєм ви-
ростала велика купа гною. Чомусь 
біля неї Микола вирішив прикопати 
глек із золотими речами. Купа з 
часом більшала, а Микола пере-
став хвилюватися, що їх колись 
хтось звідти здогадається добути. 
Ідея дуже подобалась Миколі та 
тішила його самолюбство: “Добре 
я придумав”… 

Це діялося взимку. Якось Мико-
ла вийшов за стодолу і не побачив 
там гною. “Де він подівся, якщо ще 
вранці був тут? А де глечик?”, — аж 
захололо не від морозу, а від роз-
пачу в серці. Як німа відповідь, на 
місці купи гною виднілась лише ве-
личезна пляма на снігу. І жінки, як 
на біду, вдома не було, і дівчата 
розбіглися, хто куди. Микола вирі-

шив діждатися хоч когось 
та випитати, де ж той бісів 
гній подівся? Не вкрали ж 
його цигани чи інша не-
чисть? Може, вкрали? Тоді 
і глек їм дістався, і пішла 
коту під його кучерявий 
хвіст вся затія із золотим 
посагом для моїх бідних ді-
вчаток. Та ліпше би я ті 
гроші пропив, ніж отак 
втратити за день те, що 
надбав за роки тяжкої пра-
ці. Його думки розпачу пе-
рервав дзвінкий голос жін-
ки.

— Микольцю, а що ти тут 
сам сидиш? Чому сумний?

— А тебе де носить? Де 
гній поділа?

— Продала, — заіскрились очі 
жінки, яка завжди чоловікову суво-
рість згладжувала лагідністю та 
жартом.

— І що за те взяла?
— Три літра самогону. Половину 

з кумами випили, а половину за-
втра допивати будемо. А ти з нами 
не хочеш? — сміялася дружина, а 
лице аж розпашілось. Якби не 
знав, що непитуща, то подумав би: 
таки від самогону. 

— Жінко, твої жарти недоречні. 
Кажи, де гній?

— Та що ти так розхвилювався, 
Микольцю. На нашому полі твій 
гній. Ти ж завжди говорив, що його 
пора вивозити. А в полі вже три 
роки не гноєно. В обід був мій 
стрийко. Навантажили з сусідом на 
причеп та й вивезли. Думала, як 
краще. Щоб тобі легше було.

— Дякую, ти мені справді зроби-
ла “легше”.

Микола, нічого не сказавши жін-
ці, вийшов з хати. Як перечекати 
ніч? А ніченьки зимові довгі. Не 
спалось Миколі. Серце калатало, 

мало не вискочило з грудей. Ледве 
дочекався ранку. Лише трошки за-
сірілось надворі, вийшов Микола з 
хати з червоними від безсоння 
очима та ґралями й подався за се-
ло, де був їхній немалий шмат зем-
лі. Родич та сусід не просто скину-
ли гній, а розкидали його чима-
ленькими купками по полю. Отож 
Микола вирішив не просто шукати 
у тих купах глечика, якщо він там 
ще був, а заодно розтрясати гній 
по полю. Робота була не з легких, 
проте до вечора справу було май-
же закінчено. Залишались дві чи-
маленькі купи. І надія, що глечик в 
одній із них, почала танути. Але 
Микола вирішив працювати хоч до 
ночі, але переконатись, що скарб 
є, або його вже нема. Лише на 
останній купці ґралі торкнулись 
глечика. Все було на місці. Микола 
аж заплакав скупою чоловічою 
сльозою. І гній розкинув, і посаг 
для дочок знайшовся.

Коли дружина довідалась, що 
Микола вирішив розкинути гній, 
хоч робота була не пильна, дуже 
здивувалась з того. Але похвалила, 
сказавши, що можна було б зроби-
ти це пізніше, може б хтось з роди-
чів допоміг. Але, побачивши щас-
ливе чоловікове обличчя, і собі по-
тішилась, гадаючи, що то радість 
від виконаної роботи. 

Про цей випадок Микола розпо-
вів своїм найближчим родичам че-
рез десяток років, коли дівчата вже 
були заміжні. Але, кажуть, чим біль-
ше людей знає таємницю, тим лег-
ше по світу вона розходиться. Її 
вже не по секрету розповіли мені 
люди, які до героя цієї бувальщини 
та його родини не мають ніякого 
стосунку.

P. S. Мрія Миколи все ж збу-
лась. Коли дочки були на виданні, 
постукало у їхнє з дружиною життя 
тихе та мирне щастя — народився 
синочок. А для хлопця, як жартують 
у наших галицьких та подільських 
селах, посаг не потрібен. Гарного 
та мудрого жениха хапнуть, будь 
він лише з ціпом та в капелюсі. 

Як жити довго 
в щасті  

та радості
Заповіді 104-річного 

Андрія Ворона

Невигадані історії ●

Придане

Коли твоє серце 
спитає...

Якщо хочеш виправити близьку 
тобі людину, ніколи не сором її. На-
впаки, похвали її добрі риси, підба-
дьор. І в приязній бесіді розкажи 
про свої вади, але так, щоб думка 
про них спала їй на гадку. Цю думку 
донось поступово, щоб вона просо-
чувалася в неї, як вода, якою люди-
на час від часу освіжає свій рот. І 
тоді твоя порада допоможе близь-
кій людині виправитися. Так і дітей 
виховуй. Дуже важливо, щоб дити-
на не росла жадібною. А жона пере-
довсім має думати про свого чоло-
віка.

Будь завжди готовий, щоб не за-
знати сорому, коли твоє серце спи-
тає. Пам’ятай про це, коли готуєш-
ся щось робити.

Світ такий, яким ти його бачиш, 
а не такий, яким його бачить сусід і 
показує телевізор. Вір своїм очам і 
своєму розуму. Нехай не бентежать 
твоєї душі й не путають твоїх ніг чу-
жі погляди. Живи своєю головою. 
Але правду і мудрість здобудеш ли-
ше в розмовах і роздумах з іншими 
людьми. Це розвиває розум більше, 
ніж книжки. Той, хто слухає, має ві-
сім вух. Той, що спостерігає збоку, 
має вісім очей.

Будь відкритий. Дивися людям в 
очі. Це зневолює навіть звірів.

Ніколи не завершиться твій шлях, 
якщо будеш кожного дня рухатися 
вперед, стаючи умілішим, ніж учора 
і сьогодні. І при цьому будеш 
пам’ятати про свої вади і не мати-
меш пихи. Ніколи не думай, що ти 
досяг успіху. Смиренно йди за ним 
до кінця. Перемагай не інших, а се-
бе.

Людяність — це коли ти ставиш 
себе на місце інших і враховуєш 
передусім їхні інтереси.

Пізнавайте дух часу, щоб не від-
ставати від нього. Але при цьому 
живіть моментом, будьте вірні одній 
меті моменту. Живіть одною дум-
кою в один момент. Не треба роби-
ти нічого іншого, розкидатися. Тоді 
не буде другорядних справ, пере-
живань і невдач.
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На цьому тижні доведеться витратити 
більшу частину часу на різні справи, в тому 
числі пов’язані з працевлаштуванням. Вам 
буде таланити на цікаві зустрічі, знайомства 
та поїздки. Люди, які ввійдуть у ваше життя, 
на цьому тижні запропонують свіжі ідеї та 
відкриють вам шлях до перспектив. Ділові 
зустрічі та угоди сприятимуть стабільності і 
покращенню матеріального стану.

Варто приділити більше уваги власним 
потребам. Настає час, коли зможете реалі-
зувати плани і задуми. Одначе залишайтеся 
реалістом і не переоцінюйте своїх можли-
востей. На професійному поприщі можливі 
деякі розчарування і сумніви, старайтесь 
триматись подалі від керівництва. Якась ін-
формація розвеселить душу.

Саме час подумати про кар’єру, важливі 
зміни у житті, а також купівлю чи продаж. 
Від керівництва або колишніх партнерів мо-
жете отримати цікаву пропозицію. Тиждень 
передбачається суєтливим, але своєї мети 
досягнете. Наприкінці тижня можливі емо-
ційні розлади і якась невпевненість. Уникай-
те спірних питань, проявляйте стриманість і 
терпеливість вдома. Фінансовий стан може 
покращитись.

Прийдешній тиждень дасть можливість 
повернути течію подій в потрібне вам русло. 
Вас можуть завантажити додатковою робо-
тою, що покращить ваш матеріальний стан. 
Будете переповнені діловими ідеями, з яки-
ми захочете поділитися і озвучити їх до ви-
конання. Час сприяє фінансовій стабільнос-
ті, наведенню порядку в документації.

Стриманість, зосередженість і скромність 
мають бути притаманні вам упродовж усьо-
го тижня. Зумієте цього дотриматись — бу-

дете спокійно спати і без труднощів говори-
ти з тими, хто чекав від вас чогось іншого. 
Ви повні ідей, але правильно і рівномірно 
розподіляйте свої сили і можливості. Не 
вступайте у розмови і суперечки, які вам 
нічого доброго не принесуть.

Можете сподіватись на успіх у справах, 
пов’язаних із спілкуванням з впливовими і 
діловими людьми. Партнери можуть запро-
понувати цікавий проект, який заслуговує 
уваги. За необхідності не відмовляйтесь від 
допомоги друзів. Фінансовий стан буде ста-
більним, якщо не будете вдаватись до край-
нощів.

Прекрасний тиждень для творчості і 
кар’єри. Ваша активність та винахідливість 
буде дивувати оточуючих. Саме на цьому 
тижні можна досягнути максимального 
успіху у всіх напрямках діяльності. Зможете 
вирішити важливі питання, відпочити до-
бре без відриву від роботи. Уникайте кон-
тактів з нав’язливими людьми. У вихідні 
більше уваги приділіть сім’ї і друзям, якщо 
ви не одружені.

Саме на цьому тижні вам легко вдасться 
вирішити проблеми, які довгий час не не ви-
рішували через деякі сумніви. Постарайтесь 
зважено обдумати стан справ і тоді легко 
долатимете всі перешкоди. Будете задово-
лені собою впродовж усього тижня. Якось 
легко все вдаватиметься і це тішитиме ду-
шу. Бізнесмени і ті, хто займається своєю 
справою, можуть розраховувати на успіх, а 
молодих маківка літа порадує цікавими зна-
йомствами.

Більше уваги звертайте на потреби дня і 
не перевтомлюйтесь на роботі. Якщо у вас 
нагромадилось багато справ, уміло їх зумій-
те розставити на свої місця. Якщо колись 
якусь важливу роботу ви могли вирішити 

динамічно і швидко, то зараз найлегша 
справа потребуватиме чимало зусиль і часу. 
Якщо у чомусь не вистачатиме терпіння і 
мудрості, — радьтеся з друзями. Уважно з 
гострими речами і на воді.

Якщо ви готові до вирішення якихось 
завдань і справ, то вже з понеділка бе-
ріться до роботи. Зірки будуть прихильни-
ми до вас. Не спішіть ділитись своїми ге-
ніальними думками з оточуючими, навіть 
друзями, бо вашу ідею можуть привласни-
ти собі досить підступно. На великі при-
бутки не розраховуйте, але стабільність 
повинна панувати. Якщо хочете щось при-
дбати важливе, робіть це на цьому тижні. 
На відпочинку будьте обережні з незна-
йомцями.

На сторонню допомогу розраховувати 
не варто. Маєте опиратись на свій досвід 
і сили. Зосередьте свою увагу на важли-
вих справах і тих, котрі конче потрібно за-
вершити або зробити. Вас очікує фінансо-
вий успіх і перемога над недоброзичлив-
цями. Не виключено, що у вихідні декому 
доведеться працювати.

Тиждень потребуватиме зібраності, то-
му спочатку думайте, а потім дійте. Розпо-
діляйте всі справи так, щоб вам вистачило 
сил і часу, бо декому цього не вистачати-
ме. Не варто висловлювати свої думки в 
різкій формі, бо наслідки можуть бути не-
передбачувані. Сконцентруйте свою увагу 
на роботі і планах щодо відпочинку.

від Івана Круп'яка з 18 по 24 липня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №28 

від 8 липня 2016 року.

Летить криза над США:
— О! Бачу, я тут добре попрацювала!
Летить криза над Європою:
— О! Бачу, і тут добре попрацювала!
Летить криза над Україною:
— Нічого собі! А хто тут без мене таке 

наробив?

Реєстрація новонароджених.
— Хто татко малюка?
— Вася Жук із Соснівки.
— О Господи! Знову Вася Жук. Сьо-

годні ви вже сьома жінка, яка реєструє 
свою дитину від Васі Жука Ось поглянь-
те: Марічка Жук з Антонівки, Петрик Жук 
з Покотилового, Софійка Жук з Вербово-
го.

— А що вас так дивує? У нього ж вело-
сипед!

Поліклініка 3 кабінету псіхіатра вихо-
дить лікар, зупиняє медсестру і питає:

— Оленко, яке сьогодні число?
—12 квітня, День космонавтики.  

А в чому справа?
— Та я тут із хворим розмовляю,  

треба перевірити, чи орієнтується він у 
часі.

Шеф виходить вранці з дому, бачить, 
що за ним приїхав новий водій.

— Як ваше прізвище, шановний?
— Називайте мене на ім’я Вася.
— Ні, я всіх підлеглих називаю на пріз-

вище. Як ваше прізвище?
— Коханий.
— Так. Поїхали, Васю, запізнюємося.

Сидить чоловік у ресторані за столи-
ком, вечеряє.

З кухні кухар тихенько каже офіціанто-
ві:

— Дивись, Васю, він це їсть!
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На самодіяльній сцені ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Сільський театр починається 
з ентузіастів, які щиро 
люблять театральне мисте-
цтво і віддано його плекають. 
3 липня цього року самобут-
ній аматорський театральний 
колектив клубу села Смиківці 
Тернопільського району “Від-
гомін” відзначив 25-річчя 
творчої діяльності виставою 
за п’єсою актора Хмельниць-
кого обласного академічного 
музично-драматичного теа-
тру імені Михайла Стариць-
кого, заслуженого артиста 
України Олександра Топо-
ринського “Я поведу вас у 
світле майбутнє”. 

Смиковецьких театралів приві-
тали і вручили грамоти за вагомий 
внесок у розвиток театрального 
мистецтва голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко, на-
чальник відділу культури Терно-
пільської РДА Віктор Навольський, 
головний спеціаліст відділу культу-
ри Тернопільської РДА Любов 
Шарган і Смиковецький сільський 
голова Володимир Сидяга. Театр 
завжди торкався актуальних пи-
тань людського життя, через емоції 
і співпереживання виховував лю-
дину, формував особистість. Веду-
чі заходу Роман Логінський і Любов 
Домша згадали історію смиковець-
кого театрального колективу.

Театральне мистецтво у Смиків-
цях зародилося 1879 року. Тоді 

при місцевому осередку “Просві-
ти” діяв драматичний гурток. Через 
відсутність сцени вистави прово-
дилися у стодолах і млині. Дохід 
від театральних постановок і кон-
цертів збирали для будівництва 
хати-читальні. 

Наприкінці 1920-их років збула-
ся мрія театралів — у Смиківцях 
побудували клуб. У воєнні і після-
воєнні роки діяльність клубу була 
обмежена. Лише зі здобуттям 
Україною незалежності в селі від-
новилося повноцінне театральне 
життя. Вагомий внесок у розвиток 
смиковецького театрального гурт-
ка зробили актор Тернопільського 
академічного обласного драматич-
ного театру імені Тараса Шевченка 
Михайло Безпалько, керівники клу-
бу, зокрема, Юрій Влас. Сьогодні 
керівником і душею аматорського 
театрального колективу “Відгомін” 
є Юрій Ліский. Музичний супровід 
вистав забезпечує Андрій Сидор.

Сюжет трагікомедії “Я поведу 
вас у світле майбутнє” охоплює 
сучасні реалії життя українців. Події 
відбуваються в селі Терпелівка в 
теперішній час. Іван Куйбіда, роль 
якого виконав Борис Антків, — ко-
лишній воїн-афганець, активний 
учасник Майдану. Його спіткала 
нелегка доля — згоріла хата, жінка, 
яка виїхала на заробітки в Італію, 
планує одружитися з італійцем, 
син у Москві будує кацапам пала-
ци, онука Мишка (Святослав Бут-
ковський) забирають до війська. 
Протестуючи проти несправедли-
вості, Іван приковує себе наручни-
ками до дверей сільської ради.  

Бібліотекарка Льоля Пикалка (На-
дія Осадчук), сільський голова Лев 
Олексійович Здоровило на пріз-
висько Гальошович (Віктор До-
мший), місцевий гендляр, власник 
магазину “Сільський рай” Сидір 
Македонович (Юрій Ліский) нама-
гаються вгамувати “вічного рево-
люціонера”. На захист Івана Куйбі-
ди стає сусідка Ганна (Оксана Ло-
гінська).

Кажуть, у темні часи добре ви-
дно світлих людей. Доброволець 
АТО грузин Нодар (Віталій Левчик) 
приносить коханій Мишка Галі (Га-
лина Антків) звістку про загибель 
юнака на передовій. “Вибачте, що, 
не запитавши вашого благосло-
вення, пішов добровольцем в АТО, 
— написав Мишко у своєму остан-
ньому листі. — Діду Іване, ти казав, 
що коли твого діда б’ють, його тре-
ба захищати. Я пішов захищати 
вас усіх, бо хто ж, як не я. Твоя 
кров, діду Іване, пролилася на 
Майдані в Києві, тепер настав мій 
час. Я дуже хочу жити, але якщо 
загину, це не буде марно. За май-
бутнє треба боротися. Я поведу 
вас у світле майбутнє, в якому не-
має брехні, де один одного любить 
і поважає”. Ці слова є лейтмотивом 
вистави. Глядачі пережили одно-
часно радість і сум, сміх і сльози. 
Кожен усвідомив подвиг новітніх 
героїв України, які ціною власного 
життя прокладають шлях у світле 
майбутнє.

Сільський театр: у темні часи  
добре видно світлих людей

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко 
вручив керівнику аматорського театрального 

колективу клубу с. Смиківці Юрію Ліскому (праворуч) грамоту 
районної ради і райдержадміністрації за вагомий внесок у 

розвиток театрального мистецтва краю.

Смиковецьких театралів вітають начальник відділу культури 
Тернопільської РДА Віктор Навольський і головний спеціаліст 

відділу культури Тернопільської РДА Любов Шарган.

Захисник України Мишко (роль виконав 
Святослав Бутковський, ліворуч) передає листа добровольцю 

АТО — грузину Нодару (в ролі Віталій Левчик).

Актори смиковецького аматорського театру “Відгомін” з керівником 
Юрієм Ліским і ведучими урочистостей з нагоди 25-річчя театрального 
колективу клубу с. Смиківці — Романом Логінським і Любов’ю Домшою. 

17 липня святкують 40-річчя 
подружнього життя Галина 
Богданівна та Петро Филимо-
нович КУЦЬ. Із с. Смиківці 
Тернопільського району. 

Багато весіль від зеленого до 
рубінового. Саме рубінове ве-
сілля сьогодні. За сорок років 
спільного життя Ви спорудили 
дім, виплекали сад, виростили  
дітей. Невтомні в роботі, Ви пе-
редали нам у спадок багатство 
сім’ї — любов і шану, працьови-
тість і злагоду, повагу до стар-
ших і турботу про малих, молит-
ву до Бога, стійкість у перене-
сенні незгод. Вітаючи наших до-
рогих ювілярів із 40-річчям 
спільного життя, кажемо: на ра-
дість нам, на радість людям жи-
віть багато ще зим і літ. Хай Вам 
щастя в родині буде, буде до-
бробут і буде злагода. Здоров’я 
міцного бажаємо  щиро, від  
Бога просимо ласки й добра на 
многії і благії літа.

З повагою та любов’ю — 
дочки, зяті, онуки.

Вітаємо! ●

Вітаємо з днем 
народження та 
Днем ангела за-
ступника керуючо-
го справами Тер-
нопільської район-
ної ради Петра  
Михайловича 
БОЛЄЩУКА.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За добрі справи хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив 
виконавчого апарату  

Тернопільської районної ради.

З днем народження щиро вітає-
мо головного бухгалтера Терно-
пільської районної ради Наталію 
Богданівну ВІТРОВУ. Зичимо 
щастя, здоров’я та  добра на многії 
літа!

Миру, блага, радості на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо світлої та доброї,

Нехай Ваші мрії збуваються,

Баєаємо того, що щастям називається.

З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської  
районної ради.

Вітаємо з 
днем наро-
дження Мало-
ходачківсько-
го сільського 
г о л о в у  
Володимира 
Васильовича 
БЕРЕЗУ.

Хай цвіте, 

         не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам — сили, від води – здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

З повагою — депутатський 
корпус Малоходачківської 

сільської ради, рада старійшин 
с. Малий Ходачків.

Колектив Миролюбівської ЗОШ 
І ст.-садка щиро вітає з днем на-
родження вчителів початкових 
класів Наталю Петрівну  
КОВАЛЬСЬКУ та Галину Михай-
лівну КОЗЛОВСЬКУ.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, 

радісним, багатим,

І щоб кожен день прожитий 

Вам здавався святом.


