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Жнивна пора
  12 стор.

Діти з Прошової  
на Першому 

причасті.

  14 стор.

  16 стор.

Квас хлібний  
по-домашньому.

3 стор. 

Учасники жнивного комплексу в ПП “Агрон”, у центрі — головний агроном Володимир Новосад.

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

Для цього необхідно надіслати 
на електронну адресу редакції: 

p o d i l s k e _ s l o v o @ u k r . n e t  
інформацію про себе (прізвище, 
ім’я, по батькові або назва органі-
зації чи підприємства, контактний 
телефон,  вказати електронну 
адресу для направлення рахунку 
на оплату вартості передплати 
електронної версії газети). За до-

помогою мобільного телефону,  
комп’ютера чи планшета читайте 
газету в будь-який зручний для 
Вас час і в будь-якому місці.

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

“Подільське слово”  
в електронній версії

День села  
у Драганівці.

  7 стор.

Володимир Гуль:  
“Головне — щоб  

у селі було 
комфортно молоді”.
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Районна рада: нові обличчя ●Добрі новини ●

Цифри і факти ●

Бережанський, Борщівський, 
Заліщицький, Козівський, Збо-
рівський, Тернопільський, Підга-
єцький та Чортківський райони 
отримають субвенцію з держав-
ного бюджету на заходи щодо 
соціально-економічного розви-
тку. Відповідну постанову за-
твердив Кабінет Міністрів Украї-
ни 24 червня ц. р.

У Тернопільському районі за 
кошти з державного бюджету (3 
млн. 34 тис. грн.) планують від-
ремонтувати школи у с. Великі 
Гаї (979 тис. грн.), смт Великі 

Бірки (685 тис. грн.), смт Велика 
Березовиця (979 тис. грн.), с. 
Довжанка (391 тис. грн.).

“Отримані кошти — наше 
спільне досягнення. — Особливо 
хочу відзначити чітку позицію на-
родних депутатів від Тернопіль-
щини. Ці кошти дозволять покра-
щити інфраструктуру в багатьох 
селах на Тернопіллі”, — зазначив 
голова Тернопільської ОДА Сте-
пан Барна.

За матеріалами прес-служби 
Тернопільської ОДА.

За кошти держбюджету 
відремонтують об’єкти  

у Тернопільському районі

* Чисельність населення в Тер-
нопільському районі, за оцінкою, на 
1 травня 2016 р. становила 67459 
осіб, у т. ч. у міських поселеннях – 
11633 особи та сільській місцевості 
– 55826 осіб. Упродовж січня-квітня 
2016 р. чисельність населення 
збільшилася на 124 особи.

* Станом на 1 червня 2016 р. за-
боргованості з виплати заробітної 
плати на підприємствах Тернопіль-
ського району зафіксовано не бу-
ло.

* Обсяг роздрібного товарообо-
роту підприємств, які здійснювали 
діяльність із роздрібної торгівлі, у 
січні–березні 2016 р. склав 97,9 
млн. грн., що в порівняльних цінах 
на 0,7% менше обсягу січня–
березня 2015 р.

* На 1 червня 2016 р. загальне 
поголів’я свиней в сільськогоспо-
дарських підприємствах Тернопіль-
ского району становило 70,3 тис. 
голів (на 7,9% більше, ніж на 1 черв-
ня 2015 р.), великої рогатої худоби 
– 2,1 тис. голів (на 7,6% менше), у 
т.ч.  корів – 0,8 тис. голів (на 7,1% 
менше). Сільськогосподарські під-
приємства (крім малих) у січні–
травні 2016 р. реалізували аграрної 
продукції на суму 318,3 млн. грн, 
що на 18,8% менше, ніж у січні–
травні 2015 р.  Станом на 1 червня 
2016 р. на підприємствах, що здій-
снюють зберігання та переробку 
зернових культур, і в сільськогоспо-
дарських підприємствах (крім ма-
лих) було в наявності 14,4 тис. т 
зерна (на 43,2% менше в порівнянні 
з 1 червня 2015 р.), у т.ч. пшениці 
– 5,7 тис. т, кукурудзи – 4,2 тис. т, 
ячменю – 2,0 тис. т. 

* У січні–квітні 2016 р. підприєм-

ствами  Тернопільського району 
реалізовано промислової продукції 
(товарів, послуг) на 315,5 млн. грн, 
що становить 6,9% загального об-
сягу реалізованої промислової про-
дукції в області. Реалізація промис-
лової продукції на одну особу на-
селення у січні-квітні 2016 р. в райо-
ні становила 4710,5 грн.

* У січні-травні 2016 р. будівель-
ними підприємствами Тернопіль-
ського району виконано будівель-
них робіт на суму 65,4 млн. грн, що 
становить 17,7% загального обсягу 
в області.

* У січні-травні 2016 р. підпри-
ємствами автомобільного тран-
спорту (з урахуванням вантажних 
перевезень, виконаних фізичними 
особами-підприємцями) виконано 
вантажооборот у обсязі 39,4 млн. 
ткм, що на 30,2% більше, ніж у січні-
травні 2015 р. та перевезено 115,9 
тис. т вантажів (у 1,8 раза більше). 
Пасажирським транспортом фізич-
них осіб-підприємців виконано па-
сажирооборот у обсязі 12,1 млн. 
пас. км та перевезено 676,6 тис. 
пасажирів, що відповідно на 5,8% 
та 5,6% менше, ніж у січні-травні 
2015 р. 

* Обсяг експорту товарів з Тер-
нопільського району в січні-квітні 
2016 р. становив 50,8 млн. дол. 
США, імпорту – 42,5 млн. дол. По-
рівняно з січнем-квітнем 2015 р. 
експорт зменшився на 3,3%, імпорт 
– на 12,1%. Позитивне сальдо зо-
внішньої торгівлі товарами станови-
ло 8,3 млн. дол. (у січні-квітні 2015 
р. також позитивне – 4,3 млн. дол.)
Головне управління статистики в 

Тернопільській області.

Статистична панорама ●

Миролюбівська сільська рада Тернопільського району  
Тернопільської області повідомляє, що 7 сесія 7 скликання від  
29 червня 2016 року прийняла рішення №58 “Про затвердження ста-
вок місцевих податків на 2017 рік”. З прийнятим рішенням можна 
ознайомитись на стенді сільської ради за адресою: вул. Шевченка, 1, 
с. Миролюбівка.

Миролюбівський сільський голова В. Д. КРИНИЦЬКИЙ.

Середня номінальна заробітна 
плата штатного працівника в еко-
номіці області станом на 1 черв-
ня 2016 р. становила 3630 грн., 
що на 25,2% більше, ніж у відпо-
відному періоді 2015 р.

Сума заборгованості з випла-
ти заробітної плати на підприєм-
ствах області станом на 1 червня 
2016 р. становила 5,5 млн. грн., 
з них 3,6 млн. грн. – на економіч-
но активних підприємствах. 

У загальній структурі боргу 
області основна сума заборгова-
ності припадає на установи охо-
рони здоров’я та надання соці-
альної допомоги (29,0%),  під-
приємства професійної, наукової 
та технічної діяльності (26,7%) і 
промисловості (26,2%).

Головне управління 
статистики в Тернопільській 

області.

Середня заробітна  
плата та стан її виплати 

В першому півріччі 2016 року понад  
30% будівництв велися з порушеннями 

містобудівного законодавства 
У першому півріччі 2016 року Держархбудінспекція провела 11,6 тис. 

перевірок об’єктів будівництва та виявила 3,8 тис. порушень містобу-
дівного законодавства. Тобто, понад 30% будівництв в першому пів-
річчі велися з порушеннями. За результатами перевірок накладено 
штрафних санкцій на загальну суму 120,1 млн. грн. У рамках держав-
ного архітектурно-будівельного нагляду в січні-червні 2016 року здій-
снено 252 перевірки установ містобудування та архітектури при орга-
нах місцевого самоврядування.  

За результатами перевірок виявлено 181 порушення містобудівного 
законодавства, видано 159 приписів на усунення порушень, зупинено 
дію та скасовано 574 містобудівних документів (містобудівні умови та 
обмеження забудови земельної ділянки, будівельні паспорти, паспорти 
прив’язки тимчасових споруд).

Прес-служба ДАБІ України.

Галина ЮРСА. 
Фото з архіву родини  

Андрія КУЗЯ.

Біографічна довідка. Народив-
ся 7 серпня 1980 року в селі 
Забойки Тернопільського 
району в учительській роди-
ні. Закінчив Почапинську 
ЗОШ І-ІІІ ст.  З 1997 по 2002 
роки навчався в Тернопіль-
ській академії народного 
господарства за фахом 
“Банківська справа”. 1999-
2000 рр. — військова служба 
в Збройних силах України. 
Працював директором бу-
динку культури села Забой-
ки, потім у Приватбанку, ав-
тосалоні з продажу машин. 
Підприємницьку діяльність 
розпочав з 2008 року. Одру-
жений. З дружиною Лілією 
виховують синів Святослава 
та Богдана.

— Депутат районної ради. Це 
для Вас щабель у політичній 
кар’єрі?

— Так. Думаю, один із 
перших.

— Чим приваблює “Со-
лідарність”? 

— Тим, що у складний час 
реформ та війни ця політична 
сила взяла на себе відпові-
дальність за стан справ у 
державі.

— Ви очолили фракцію 
“Солідарності” у Терно-
пільській районній раді... 

— Фракція “Солідарність” 
— найчисельніша у Терно-
пільській районній раді, у 
нас найрізноманітніші по-
гляди, але основне наше 
завдання — брати  активну 
участь у вирішенні питань, 
пов’язаних, насамперед, із 
поліпшенням соціально-
економічного становища в 
Тернопільському районі. 
Приємно те, що фракція 
представлена людьми з до-
свідом, до якої входять по-
літики, підприємці, аграрії, 
виробничники. Дякую за 
довіру, яку виявили колеги з 
фракції партії “Солідарність”. 
Намагатимусь cправно викону-
вати покладений на мене 
обов’язок. Першочерговим за-
вданням для себе, як голови 
фракції, вважаю добре організу-
вати роботу всередині нашої ко-
манди, а також співпрацювати зі 
всіма політичними силами та 
громадськими організаціями, які 
представлені в Тернопільській 
районній раді.    

— Чи може депутат районно-
го рівня суттєво впливати на 
життя хоча б свого округу?

— На життя свого округу може 
впливати будь-яка людина,  якій 
не байдуже те, де вона живе, і що  
може зробити  для своїх  одно-
сельчан і для себе самого, не ка-
жучи про депутата районного рів-
ня. А чи суттєво, чи ні — це вже 
інше питання. 

— З часу, як Ви стали депу-
татом Тернопільської районної 
ради, чи зверталися до Вас ви-
борці? Якщо так, то з яких пи-
тань? 

— Звертались неодноразово. 
Переважно виділяємо допомогу 
на лікування людям, які не спро-
можні купувати ліки за такими не-
помірно високими цінами, які є 
нині.

— Які проблеми Вашого окру-
гу та як їх можна вирішити?

— Проблемою мого округу, як і, 
напевно, переважної більшості 
моїх колег-депутатів у їхніх окру-
гах, є якісні дороги у селі. Це тур-
бує  мене найбільше. До цієї про-
блеми прикладаємо максимум зу-

силь та найбільше часу. Розрахо-
вуємо, крім себе, на підтримку 
голови Тернопільської РДА Олек-
сандра Ігоровича Похилого. 

— Яке, на Вашу думку, май-
бутнє децентралізації? Чому 
село, де Ви проживаєте, не 
приєдналось до територіальної 
громади?

— Децентралізація — один з 
найкращих варіантів розвитку се-
ла, тому що велика частка коштів 
буде залишатись в бюджеті гро-
мади, яка сама буде їх розпоряд-
ником. Для того, щоб  село при-
єдналось до територіальної гро-
мади, треба, що вона була сфор-
мована. Поки що цього не стало-
ся. Знаю, що нині йдуть дискусії, 
які села увійдуть в об’єднану гро-
маду, і чи буде село Почапинці  її 
центром. Вважаю таку модель 
правильною і, за можливості, буду 
сприяти такому об’єднанню.

— Як привабити в село інвес-
тиції?

— Інвестиції — дуже цікаве сло-
во, яке означає гроші, яких так не 
вистачає для розвитку нашого 
краю. Але в село інвестор прийде 
тоді, коли там буде порядок, коли 
на нього будуть там чекати, коли 
буде створений інвестиційний клі-
мат, коли проблеми, з якими мо-
же стикнутись інвестор, стануть 
проблемами місцевої влади, яка 
зможе допомогти їх вирішити. 
Приватний бізнес, який знахо-
диться на території села Драганів-
ка, — один з найсприятливіших в 
районі для залучення інвестицій. 
Але ще потрібно провести вели-
кий обсяг роботи, який дасть пев-
ний результат. Будуть створені 

нові робочі місця, буде наповню-
ватись місцевий бюджет, будуть 
реалізовані соціальні проекти. І 
все це, разом узяте, буде працю-
вати на добробут і розквіт села. У 
нас вже намітились деякі плани на 
найближчу перспективу, але про  
це будемо з вами говорити лише 
після того, як вони будуть втілені.

— Ви любите футбол на рівні 
вболівальника чи самі виходите 
на поле у складі сільської ко-
манди?

— Футбол для мене хобі, в яко-
му я і вболівальник, і гравець. У 
цьому році у селі Драганівка за 
підтримки сільського голови Ана-
толія Боруха, приватних підприєм-
ців, в тому числі і з моєю участю 
створена футбольна команда. 
Хлопці добре грають, показують 
видовищну гру. У складі сільської 
команди і я виходжу на футбольне 
поле та граю в улюблену гру.

— Яким бачиться майбутнє 
Вашої родини, синів?

— Майбутнє своєї родини хочу 
бачити в  мирі, добрі, злагоді, лю-
бові, здоров’ї, взаєморозумінні, 
повазі. У таких традиціях і вихову-
ємо зі своєю дружиною наших 
синочків.

— Ваша мрія життя. Чи збу-
лась вона?  

— Сильна, багата, соборна 
Україна. Щоб люди, проживаючи 
на своїй рідній землі, гордились 
не на словах, що вони українці, а 
тими добрими справами, що ко-
жен з них зробив для процвітаю-
чої, стабільної країни. Щоб з нами 
рахувались на світовій арені, як із 
серйозним гравцем. Це мрія, яка 
неодмінно збудеться.

Андрій Кузь:  
“Солідарність” у час  

реформ та війни взяла  
на себе відповідальність за 

стан справ у державі”

Депутат Тернопільської районної ради, голова фракції  
“Солідарність” Блоку Петра Порошенка в Тернопільській  

районній раді, підприємець Андрій Кузь.

Депутат Тернопільської районної ради,  
підприємець Андрій Кузь серед учасників футбольної команди  

с. Драганівка Тернопільського району.
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Сільські обрії ●

Податкові новини ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Традиційно першими 
розпочинають жнива 
крупні та середні сіль-
госппідприємства. 

Вони мають своєрідний бо-
нус — високопродуктивну зби-
ральну і транспортну техніку, 
стабільний і професійний 
склад учасників жнивного 
комплексу: комбайнерів, воді-
їв, трактористів, працівників 
токового господарства. Вже 
перші основні намолоти ози-
мого ячменю показують, що 
будемо з дорідним урожаєм. 
Слід його лише оперативно, 
без втрат зібрати та відтран-
спортувати до місця зберіган-
ня. Аграрії та фермери в Тер-
нопільському районі мають до 
збирання 16 тис. 374 га ранніх 
зернових та зернобобових 
культур, 1400 га озимого яч-
меню, 1935 га ріпаку, 11 тис. 
га основного хліба — озимої  
пшениці, 7 тис. га ярого ячме-
ню. Першими у Тернопільському 
районі завершили обмолот ози-
мого  ячменю у ПП “Агрон”, ФГ 
“Березовського”.

— На збиранні цієї культури 
працювало три комбайни, меха-
нізатори Степан Матушевський, 
Володимир Балабан, Василь На-
зарко, — каже головний агроном 
ПП “Агрон” Володимир Новосад. 
— Урожай, а він значно вищий, 
ніж торік, водії оперативно до-
ставляли на токові господарства 
за  місцем зберігання. Вже не 
перший рік практикуємо після яч-
меню  оперативно, щоб грунт не 
пересихав та був відповідний за-
пас вологи, засіваємо площі 
гречкою, яку вирощуємо для се-
бе і на реалізацію пайовикам зе-
мельних часток тих сіл, де орен-
дуємо землю. Як для мене, агро-

нома, — ця круп’яна культура 
виполює бур’яни, є здавна чи-
стотілом землі. Одночасно збері-
гаємо сівозміну, черговість полів, 
дбаємо про культуру землероб-
ства. Розпочали обмолочувати  
озимий ріпак. Дотримуємося усіх 
вимог хлібозбирання: в полі чер-
гує пожежна машина, усі кабіни  
комбайнів, тракторів,  зерновозів 
та  вантажних і службових авто-
мобілів обладнані пожежогасни-
ками, медичними аптечками. З 
кожним працюючим на жнивах-
2016 постійно є мобільний 
зв’язок. Обіди та вечері регуляр-
но привозять на місце дислокації 
людей і техніки наші кухарі. 
Їдальня працює цілорічно, харчу-
вання безкоштовне. 

У сусідному фермерському 
господарстві ФГ “Мричко” в Ба-
ворові, де орендує землі по-
дружжя Іван та Надія Мрички, 
збирання озимого ячменю. Якіс-
но й професійно вже котрий рік 
збирає й обмолочує хлібні маси-

ви досвідчений 
комбайнер Григо-
рій Бучинський.

— До обмолоту 
озимої пшениці 
сортів вітчизняних 
та зарубіжних се-
лекцій вже присту-
пили, — каже ке-
рівник господар-
ства Іван Мричко. 
— Збиральною 
технікою, тран-
спортом, складами 
для зберігання 
збіжжя забезпече-
ні. Два роки тому 
ввели в експлуата-
цію зерноочисний 
комплекс. Голо-
вне, щоб була 
сприятлива пого-
да, здорові люди й 
відповідна ціна на 
зерно, — каже Іван 
Васильович. — 
Для своїх праців-
ників відкрили 
їдальню.  Маємо 
також до збирання 
сою й квасолю, 
бобові ще дозріва-
ють.

Жнивна пора

Виконавчий директор ПП “Агрон”, депутат Тернопільської 
обласної ради Юрій Березовський (у центрі) з головним  
агрономом Володимиром Новосадом (зліва) та Романом  

Березовським — начальником юридичного відділу ПП “Агрон”. 

Водій пожежного автомобіля Юрій Карашівський.

Механізатор ПП “Агрон” Андрій Демчук.

Механізатор Володимир Микитів (крайній зліва) проводить сівбу олійної редьки 
німецькою сівалкою марки “Конкерлінг”. Поруч з ним інженер-конструктор 

з німецького міста Ферль Домінік Мідел, сервісний інженер ТзОВ 
“Захід-Агротехніка” зі Львова Олег Софіюк зі своїм білоруським колегою. 

Земельний податок 
можна сплатити 

через каси  
сільських рад

Тернопільська ОДПІ нагадує, 
що платниками земельного подат-
ку є власники земельних ділянок, 
земельних паїв та землекористу-
вачі. Порядок обчислення плати 
за землю встановлено статтею 
286 Податкового кодексу України. 
Нарахування фізичним особам 
сум такого податку проводиться 
податковою інспекцією, котра ви-
дає платникам до 1 липня поточ-
ного року податкові повідомлення-
рішення. Податок фізичними осо-
бами сплачується протягом 60 
днів з дня вручення такого повідо-
млення.

У сільській та селищній місце-
вості фізичні особи можуть спла-
тити земельний податок  через 
каси сільських (селищних) рад або 
рад об’єднаних територіальних 
громад, що створені згідно із за-
коном та перспективним планом 
формування територій громад, за 
квитанцією про прийняття подат-
кових платежів.

У разі переходу права власнос-
ті на  земельну ділянку від одного 
власника до іншого протягом ка-
лендарного року податок сплачу-
ється попереднім власником за 
період з 1 січня цього року до по-
чатку того місяця, в якому він 
втратив право власності на зазна-
чену земельну ділянку, а новим 

власником — починаючи з місяця, 
в якому у нового власника вини-
кло право власності. Детальніше 
проконсультуватись можна у Цен-
трі обслуговування платників за 
адресою: вул. Білецька, 1 та за 
телефоном: 43-46-10.

За нерухомість  
уже сплатили 

мільйони гривень
Більш як 7,8 млн. грн. податку 

на нерухоме майно уже сплатили 
до місцевих бюджетів платники 
обласного центру і Тернопільсько-
го району. Від юридичних осіб на-
дійшло 7,7 млн. грн., від фізичних 
— 142 тис. грн. цього податку. Про 
це повідомили у відділі адміністру-
вання майнових податків і зборів 
із фізичних осіб Тернопільської 
ОДПІ.

Нагадуємо, що громадяни 
сплачують податок на нерухоме 
майно протягом 60 днів з дня 
отримання податкового 
повідомлення-рішення, юридичні 
особи сплачують авансовими вне-
сками щокварталу до 30 числа 
місяця, що наступає за звітним 
кварталом, які відображаються 
ними в річній Податковій деклара-
ції з податку на нерухоме майно. 
Детальніше можна проконсульту-
ватись у Центрі обслуговування 
платників за адресою: вул. Білець-
ка, 1 та за телефоном: 43-46-10.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

У Підволочись-
кому, Борщівсько-
му, Заліщицькому, 
Теребовлянському 
та Зборівському 
районах активізу-
вався вступ на вій-
ськову службу за 
контрактом. Про це 
повідомив облас-
ний військовий ко-
місар, полковник 
Володимир Катин-
ський під час віде-
онаради з голова-
ми районних дер-
жавних адміністра-
цій. Він ознайомив 
присутніх з перелі-
ком вакантних по-
сад у 44 артилерій-
ській бригаді у 
м. Тернополі (вій-
ськова частина в/ч 
В1428).

“Зараз у части-
ну потрібні понад 
три сотні водіїв, 40 
ремонтників, 38 го-
ловних сержантів, 
46 командирів від-
ділення, 24 
механіки-водії, 28 
розвідників, 4 сані-
тарів. У всіх заро-
бітна платня — 7 
070-7 150 грн.”, — зазначив Воло-
димир Катинський.

Обласний військовий комісар 
запевнив, що військовослужбов-
ці 44 артилерійської бригади не 
несуть службу безпосередньо у 
зоні бойового зіткнення, а за 30-
50 км від лінії розмежування. При 
цьому він закликав центри за-
йнятості активніше і більш де-
тально надавати інформацію про 
вакантні посади у військових час-
тинах. З огляду на те, що у сіль-
ській місцевості знайти роботу й 

надалі проблематично, в ОДА 
звертають увагу сільських, се-
лищних голів та голів громад ін-
формувати про можливості, які 
дає працевлаштування в армії. 
Нагадаємо, що крім вдвічі біль-
шої від середньої заробітної 
платні, служба за контрактом за-
безпечує хороший соціальний 
пакет.

Усіх зацікавлених просять звер-
татися в Тернопільський обласний 
військовий комісаріат, вулиця Січо-
вих Стрільців, 2. Телефон: (0352) 
52-12-82.

Служба за контрактом 
— це не лише висока 
зарплата, а й хороший 

соціальний пакет

Служу Україні! ●

Комунальне підприємство теплових мереж Тернопільської об-
ласної ради “Тернопільтеплокомуненерго” має намір отримати до-
звіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціо-
нарним джерелом котельні Тернопільської теплодільниці за адресою: 
смт. Велика Березовиця, вул. Енергетична 9. Котельня спеціалізується 
на опаленні житлових та громадських будівель. Викиди забруднюючих 
речовин в атмосферу становлять 0,3 т/рік. Проведена режимна налад-
ка та еколого-теплотехнічні випробовування котлів. Перевищень техно-
логічних та санітарно-гігієнічних нормативів у процесі виробничої діяль-
ності немає. Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів з 
дня опублікування інформації за адресою: м. Тернопіль, майдан Пере-
моги, 1, Тернопільська райдержадміністрація.
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25 липня
понеділок 

26 липня
ВіВторок

27 липня
середа

28 липня
ЧетВер

29 липня
п’ятниця

30 липня
субота

31 липня
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.25, 08.20, 10.00, 18.05, 
        22.50, 23.20 Погода
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.15 Перша студiя
10.15 Т/с “Таксi”
11.00 Президентська колекцiя. Д/ф “Клiнтон”
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.45 М/с “Друзi янголiв”
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Д/ф “Бiй за гору Макiвка”
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 “Нiмець”
21.50 Подорожнi
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.05, 04.40 “Битва салонiв”
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-6”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана - 4”
20.15 Т/с “Свати-4”
21.15 Т/с “Центральна лiкарня” 
23.10 Х/ф “Крута Джоджiя” 

інтер
06.15 “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, 12.25 Т/с “Все повернеться” 
13.20, 14.20 “Судовi справи”
14.30 “Сiмейний суд”
15.15 “Жди меня”
18.05, 19.00 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
20.40 Т/с “Двадцять рокiв без кохання” 
22.30 Т/с “Територiя краси”

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, 
          01.00 Оголошення. Бюро знахiдок
07.50, 18.45 Мiська рада iнформує
08.00 Вiкно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Сад, город, квiтник”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Європа у фокусi”
12.40 “Слiдства.інфо”
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Мiсiя”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.00 “Дивовижне й небезпечне”
17.30 “Про нас”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.40 Дiм книги
21.30 “Погляд зблизька”
22.35 Х/ф “Куля”

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi новини
06.50 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
09.45 Х/ф “Мисливцi за привидами”
11.50, 13.20 Х/ф “Мисливцi за привидами-2”
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Х/ф “Дев’ять ярдiв”
16.45 Х/ф “Кур’єр”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Бiльше нiж правда
21.25 Т/с “Нiконов i Ко”
22.25 Т/с “Вiддiл 44”
23.25 Х/ф “Типу крутi лягавi”

стб
07.15, 16.00 “Все буде добре!”
09.15 “Зiркове життя”
12.10 Х/ф “Сестронька”
14.05, 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”
23.50 “Доньки-матерi”
00.40 “Один за всiх”

ноВий канал
04.05 Зона ночi
06.10, 08.05 Kids Time
06.12 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
08.07 М/ф “Джастiн i лицарi доблестi”
10.00 Х/ф “Молодi татусi”
11.40 Х/ф “Мiськi девчата”
13.20 Х/ф “Холостяк” 
15.20 Т/с “Не родись вродливою”
19.00 Дешево i сердито
21.00 Суперiнтуїцiя

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультмiкс
10.10 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20, 17.50 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
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13, 19.26,
         22.26 Погода. Анонси
10.35 “Загубленi у часi”
10.50, 17.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
         22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Живi сторiнки”
11.30 “Подорожнi замальовки”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Просто неба”
15.30 “Мамина школа”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.15 “Урок... для батькiв”
17.45 Соцiальна реклама
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “Учнiвський щоденник”
19.45 “Cад. Город. Квiтник”
20.00 “Iз нашої вiдеотеки” 
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”

трк “украЇна”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
11.30 Реальна мiстика
12.30 Х/ф “Коханець для Люсi”
14.30, 15.30 Т/с “Коли б я була цариця”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Королева гри”
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Бiблiотекар-3. 
        Проклiн iудової чашi”

к1
04.25, 16.00 “Три сестри”
05.00 “Рецепти щастя”
05.50 “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”
18.15 “Звана вечеря”
19.10 “Розсмiши комiка”
22.00 Х/ф “У пошуках скарбiв нiбелунгiв” 
00.20 Х/ф “У пошуках 
        бурштинової кiмнати” 

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.10 Х/ф “Пригоди Електронiка”
15.00, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.50 Х/ф “Сплячий лев”
18.15 Х/ф “Перевесницi”
21.20 Х/с “Пригоди Шерлока Холмса”
23.15 “Моя правда. Наталя Крачковська”
00.05 Х/ф “Тихi вири”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.25, 08.20, 17.00, 23.20 Погода
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Уряд на зв’язку з громадянами
10.15 Т/с “Таксi”
11.05 Д/ф “Клiнтон”
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.40 М/с “Друзi янголiв”
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.05 Фольк-music
16.15 Подорожнi
17.10 Мистецький пульс Америки
18.15 Новини. Свiт
19.40 Т/с “Травма”
20.30 Нашi грошi
21.50 Вiйна i мир
22.30 Класики свiтової лiтератури
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.05 “Битва салонiв”
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-6”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана - 4”
20.15 Т/с “Свати-4”
21.15 Т/с “Центральна лiкарня” 
23.10 Х/ф “Приниження” 

інтер
06.25 “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, 20.40 Т/с “Двадцять рокiв без кохання” 
11.10, 12.25 “Слiдство вели... 
       з Леонiдом Каневським”
13.35, 14.20 “Судовi справи”
14.30, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Давай одружимося”
18.05, 19.00 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 Подробицi
22.30 Т/с “Територiя краси”
01.15 “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, 22.30 Оголошення. 
         Бюро знахiдок
07.35 “Погляд зблизька”
08.05, 17.30 “Сад, город, квiтник”
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Дивовижне й небезпечне”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Твiй дiм”
12.40 “Право на успiх”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Лiнiя смертi”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Межа правди
21.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
22.35 Х/ф “Болотний диявол”

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10 Т/с “Сонька Золота Ручка”
11.55, 13.20 Х/ф “Солдат”
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”
15.25, 16.20, 21.25 Т/с “Нiконов i Ко”
16.55 Т/с “Нiчнi ластiвки”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
23.25 Х/ф “Спецiалiст”

стб
07.10, 16.00 “Все буде добре!”
09.10 “Зiркове життя”
10.10 “Вагiтна у 16”
11.10 “Доньки-матерi”
12.05 “Нацiональне талант-шоу 
        “Танцюють всi!-8”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-7 
         з Павлом Костiциним”
22.35 “Врятуйте нашу сiм’ю-3”
01.50 “Один за всiх”

ноВий канал
05.45, 07.05 Kids Time
05.50 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
07.07 Т/с “Друзi”
09.15 Т/с “Щасливi разом”
15.20 Т/с “Не родись вродливою”
19.00 Т/с “СашаТаня” 
20.00 Супермодель по-українськи-2
21.50 Київ вдень i вночi
23.40 Х/ф “Робiн Гуд: Принц злодiїв” 

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультмiкс
10.10 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20, 17.50 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
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Там, де ти живеш”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13, 19.26, 
         22.26 Погода. Анонси
10.35 “В об’єктивi ТТБ”
10.50, 17.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
         22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Cад. Город. Квiтник”
11.45 “Учнiвський щоденник”
14.00 “Влада таланту”
14.30 “Iз нашої вiдеотеки” 
14.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Смакота”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.15 “Як це?”
17.30 “Степовики”
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “Будьте здоровi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Крiзь призму часу”
21.30 “Європа очима українця”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00, 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 Х/ф “Арифметика пiдлостi”
14.40, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв УЄФА “Шахтар” 
— “Янг Бойз”
23.50 Подiї дня
00.10 Т/с “C.S.I. Мiсце злочину Майамi”

к1
03.20 Х/ф “Випадковий чоловiк”
04.15, 16.00 “Три сестри”
05.00 “Рецепти щастя”
05.50 “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”
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”
11.20, 23.25 “Моя правда”
12.10 Х/ф “Ця весела планета”
13.50 Х/ф “Моя морячка”
15.20, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
17.00 Х/ф “Екiпаж машини бойовий”
18.15 Х/ф “Серьожа”
21.30 Х/с “Пригоди 
         Шерлока Холмса”
22.20 Х/с “Повернення Шерлока Холмса”
00.15 Х/ф “Кримiнальний талант”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.25, 08.20, 17.05, 22.50, 
         23.20 Погода
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Нашi грошi
10.15 Т/с “Таксi”
11.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.45 М/с “Друзi янголiв”
14.00 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 “Одеса-класiк представляє...”. 
         Концертна програма
16.20 Д/ф “Ловець слiв”
17.15 Д/с “Середземномор’я”
18.15 Новини. Свiт
19.25 Т/с “Травма”
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.45 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.05 “Битва салонiв”
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-6”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.15 Т/с “Свати-4”
21.15 Т/с “Центральна лiкарня” 
23.10 Х/ф “Рiзня” 

інтер
05.35, 11.10, 12.25 “Слiдство вели... 
         з Леонiдом Каневським”
06.30 “Мультфiльм”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
         12.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
          з IНТЕРом”
09.20, 20.40 Т/с “Двадцять 
         рокiв без кохання” 
12.40, 15.00, 16.15 “Сiмейний суд”
13.00 “Молебень на Володимирськiй 
        гiрцi та Всеукраїнський хресний хiд”
16.40 “Давай одружимося”
18.05, 19.00 Ток-шоу “Стосується 
          кожного”
20.00 “Подробицi”
22.30 Т/с “Територiя краси”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
        22.35 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Межа правди
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Дивовижне й небезпечне”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10, 21.30 “Гал-клiп”
12.35 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
13.00 Творчий вечiр Вадима Крищенка
14.00 Х/ф “Останнiй мисливець”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Твiй дiм”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Сучасна медицина i здоров’я”
20.30 Європа у фокусi
22.40 Х/ф “Ненав’язлива iдея”

ICTV
05.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00, 16.55 Т/с “Нiчнi ластiвки”
11.50, 13.20 Х/ф “Спецiалiст”
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”
15.35, 16.20, 21.25 Т/с “Нiконов i Ко”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф “Найманi убивцi”

стб
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.40 “Нацiональне талант-шоу 
         “Танцюють всi!-8”
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”
07.25 Т/с “Друзi”
09.50 Т/с “Щасливi разом”
15.20 Т/с “Не родись вродливою”
19.00 Т/с “СашаТаня” 
20.00 Супермодель по-українськи-2
22.00 Київ вдень i вночi
23.45 Х/ф “Олександр” 

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультмiкс
10.10 М/с “Клуб Вiнкс.
        Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20, 17.50 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
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Як це?”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13,
        19.26, 22.26 Погода. Анонси
10.35 “Крiзь призму часу”
10.50, 17.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 17.00, 18.00,
        19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Європа очима українця”
14.00 “Будьте здоровi”
14.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Степовики”
15.30 “Час змiн”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.15 “Дiловий ритм”
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Надiя є”
21.30 “Iз нашої вiдеотеки”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00, 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
04.00, 16.00 “Три сестри”
05.00 “Рецепти щастя”
05.50 “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”
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”
10.50, 23.25 “Моя правда”
11.40 Х/ф “Спляча красуня”
13.20 Х/ф “Сплячий лев”
14.40, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.30 Х/ф “Перевесницi”
18.05 Х/ф “Доброго ранку!”
21.30 Х/с “Повернення 
        Шерлока Холмса”
00.15 Х/ф “Дядько Ваня”

ут 1
06.00 Свiт православ’я
06.30, 07.30, 08.15, 09.00, 
       11.05, 22.50, 23.15 Погода
06.45 Крок до зiрок
07.35 Свiт online
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак
09.10 Д/с “Китай на кiнчику язика”
10.10 Гра долi
10.40 Мистецькi iсторiї
11.15 Спогади
11.45 Х/ф “Камiнний хрест”
13.40 Театральнi сезони
14.15 Фольк-music
15.20 Дорога до Рiо-2016
15.55 Український корт
16.30 Д/ф “Мрiї Обами”
17.35 Т/с “Травма”
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.20 Книга ua
23.00 Паспортний сервiс
23.20 День Янгола

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
06.55 Концерт пiсень М. Мозгового
08.05 “Українськi сенсацiї”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.40 М/ф “Маша i ведмiдь”
10.05, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
         служба новин”
11.00 “Свiт навиворiт-6”
12.15 Т/с “Центральна лiкарня” 
15.15 Т/с “Свати-4”
20.15 Х/ф “Пограбування по-жiночому” 
00.00 “Свiтське життя”

інтер
05.40 Х/ф “Кiн-дза-дза!”
06.55, 20.00 “Подробицi”
07.40 М/ф “Казка про 
        рибалку й рибку”
08.10 “уДачний проект”
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. 
          Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.00 Х/ф “Навiщо ти пiшов” 
13.55 Х/ф “Бiдна Liz” 
15.45, 20.30 Т/с “Щасливчик Пашка”
21.55 Х/ф “В Париж!” 
01.05 Х/ф “Закляття Долини Змiй”

TV-4
06.00 Х/ф “Айрiс” 16+
07.30 “Сад, город, квiтник”
07.45, 09.50 Ранковий фiтнес
08.00, 21.30 Єдина країна
08.30, 11.55, 15.50, 19.55, 
          22.00 Оголошення. Бюро знахiдок
08.35, 15.55, 22.05 Тернопiльська погода
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радостi життя
09.30 “Справжня цiна”
10.15 Пряма трансляцiя святої лiтургiї 
        з архікатедрального собору 
        УГКЦ м. Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 М/ф “Острiв динозаврiв”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Сiльський календар”
14.30 Межа правди
15.30 “Слiд”
16.00 Поза простором і часом
16.30 “Слiдства.Iнфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.30, 20.30 “Про нас”
18.00 Нашi вiтання
19.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.45 Мiська рада iнформує
20.00 Європа у фокусi
21.00 “Гал-клiп”
22.10 Х/ф “Дiвчата. 
         Кращi друзi дiляться всiм”
23.45 Час-тайм

ICTV
05.30 Факти
06.00 М/с “Том i Джерi у дитинствi”
06.55 Стоп-10
07.55 Провокатор
08.45 Зiрка YouTube
10.00 Дивитись усiм!
11.00 Без гальм
11.25 Х/ф “Вiдкрийте, полiцiя-3”
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф “Нью-йоркське таксi”
13.30 Х/ф “Горець”
16.00 Х/ф “Перший лицар”
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф “Гнiв титанiв”
21.05 Х/ф “Час вiдьом”
22.55 Х/ф “Джон Вiк”
00.50 Х/ф “Той, що знову виганяє”

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
07.00 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.25 “Караоке на майданi”
11.25 Х/ф “Навчаю грi на гiтарi”
15.10 “Мiстичнi iсторiї-7 
          з Павлом Костiциним”
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
23.00 “Я соромлюсь свого тiла-2”

ноВий канал
05.45, 10.00 Kids Time
05.50 М/с “Дракони: Вершники Олуха”
08.05 М/с “Кiт у чоботях”
10.02 Х/ф “Сезон полювання-2”
11.20 М/ф “Мегамозг”
13.15 Х/ф “Незаконне вторгнення” 
15.20 Х/ф “З Парижа з любов’ю” 
17.15 Х/ф “Механiк” 
19.00 Х/ф “Шалена карта” 
21.00 Х/ф “Загiн” 
22.50 Х/ф “Братерство по кровi” 
00.45 Х/ф “Вуличний боєць” 

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”
11.10 М/ф “Лiсовий патруль”
12.25 Х/ф “Фабрика пилу”
14.20 Х/ф “Любов на островi”
16.00 Т/с “Домашнiй арешт”
18.00 Одного разу пiд Полтавою
20.00 Країна У
23.25 Х/ф “Забiйнi канiкули” 

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “У народному стилi”
10.26, 20.58, 21.55, 22.56 Погода. 
            Анонси
10.35 “Словами малечi 
          про цiкавi речi”
10.50, 18.40 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “7 природних чудес України”
11.30 “Кулiнарiя вiд Андрiя”
11.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
14.00 “Поклик таланту”
15.30 “Абетка здоров’я”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Iз нашої вiдеотеки”
18.00 “Випробуй на собi”
18.30 “Мальовниче
         Тернопiлля”
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”

трк “украЇна”
06.50, 19.00 Подiї
07.30 Зоряний шлях
09.00 Х/ф “Два квитки у Венецiю”
11.00 Т/с “Князiвна iз хрущовки”
14.50 Х/ф “Сонцестояння”
17.00, 19.40 Т/с “Iлюзiя щастя”
21.45 Т/с “Випробування
          вiрнiстю”

к1
05.00 “Рецепти щастя”
05.50 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфiльми”
09.50 Х/ф “Бендслем”
12.00 М/с “Мiа та я”
13.20 “Орел i Решка.
         Курортний сезон”
18.10 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
19.10 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Прикинься
            моїм чоловiком” 
23.00 “КВН”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
09.40 “Невiдома версiя. Вiрнi друзi”
10.15 Концерт “Михайло Євдокiмов 
             i його друзi”
11.50 Х/с “Колiр полум’я” 
22.15 “Невiдома версiя.
           Бережися автомобiля”
23.05 Концерт “Вечiр
          з Максимом Галкiним”
01.45 Х/ф “Стрiлець неприкаяний”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
          21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.25, 08.20, 22.50, 23.20 Погода
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Урочисте Богослужiння 
       зi Свято-Володимирського 
        кафедрального собору на свято
         Св. Володимира Великого
12.10 Слiдство. Iнфо
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.45 М/с “Друзi янголiв”
13.55 Як це?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Спогади
15.35 Надвечiр’я. Долi
16.35 Свiтло
17.15 Д/с “Середземномор’я”
18.15 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.20 Т/с “Травма”
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.25 Класики свiтової лiтератури
22.40 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.05 “Битва салонiв”
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-6”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.15 Т/с “Свати-4”
21.15 Т/с “Центральна лiкарня” 
23.10 Х/ф “Мотель” 

інтер
06.30 “Мультфiльм”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 12.00, 
        14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
           з IНТЕРом”
09.00 “Лiтургiя в Києво-Печерськiй Лаврi”
11.00, 20.40 Т/с “Двадцять рокiв 
         без кохання” 
11.55, 12.25 “Слiдство вели... 
          з Леонiдом Каневським”
13.15, 14.20 “Судовi справи”
14.25, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Давай одружимося”
18.05, 19.00 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
22.30 Т/с “Територiя краси”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
         22.30 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Сучасна медицина i здоров’я”
08.00 Європа у фокусi
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Дивовижне й небезпечне”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Формула здоров’я”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Останнiй танець”
17.30 “Гал-клiп”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Слiдства.Iнфо”
20.40 “Право на успiх”
21.30 “Євромакс”
22.35 Х/ф “Великий бiлий тягар”

ICTV
05.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.45, 16.55 Т/с “Нiчнi ластiвки”
11.30, 13.20 Х/ф “Найманi убивцi”
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”
15.35, 16.20, 21.30 Т/с “Нiконов i Ко”
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
23.25 Х/ф “Руйнiвник”

стб
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
09.00 “Врятуйте нашу сiм’ю-3”
12.10 “Нацiональне талант-шоу
         “Танцюють всi!-8”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 
        з Павлом Костiциним”
22.35 “Я соромлюсь свого тiла-2”

ноВий канал
03.05, 01.05 Великi почуття
03.50 Служба розшуку дiтей
03.55 Зона ночi
06.00, 07.05 Kids Time
06.02 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
07.07 Т/с “Друзi”
09.20 Т/с “Щасливi разом”
15.20 Т/с “Не родись вродливою”
19.00 Т/с “СашаТаня” 
20.00 Супермодель по-українськи-2
21.45 Київ вдень i вночi
23.15 Х/ф “Мiськi дівчата”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультмiкс
10.10 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20, 17.50 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
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Iз нашої вiдеотеки”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13, 19.26,  
         22.26 Погода. Анонси
10.35 “Надiя є”
10.50, 17.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
        22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Легенди Запорiжжя”
14.00 “На часi”
14.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
15.15 “Фабрика iдей”
15.30 “ПрофStyle”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.15 “Акценти тижня”
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “Що робити?”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Армiя нескорених”
21.30 “Думки вголос”
21.50 “Iз нашої вiдеотеки”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00, 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
04.00, 16.00 “Три сестри”
05.00 “Рецепти щастя”
05.50 “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”
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”
10.50, 23.25 “Моя правда”
11.45 Х/ф “Жар-птиця”
13.25 Х/ф “Екiпаж машини бойовий”
14.40, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.30 Х/ф “Серьожа”
17.55 Х/ф “За вiтриною унiвермагу”
21.30 Х/с “Повернення Шерлока Холмса”
00.15 Х/ф “Велике золото мiстера Грiнвуда”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
           21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.25, 07.25, 08.20, 09.35, 17.05,
          22.50, 23.20 Погода
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 РЕ:ФОРМА
10.15 Т/с “Таксi”
10.55 Вiкно в Америку
11.20 Вiйна i мир
12.05 Д/ц “Повернення”. Д/ф “Нiмець”
12.25 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.45 М/с “Друзi янголiв”
13.55 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Театральнi сезони
15.35 Вiра. Надiя. Любов
16.35 Гра долi
17.15 Д/с “Середземномор’я”
18.15 Новини. Свiт
19.40 Т/с “Травма”
20.30 Х/ф “Дорога”
21.50 Перша студiя
22.40 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.05 “Битва салонiв”
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-6”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-4”
20.20 “Сватики”
20.50 Концерт пiсень М. Мозгового
22.00 “Свiтське життя”
23.00 “Вечiрнiй Київ “
00.55 Х/ф “5 днiв у серпнi” 

інтер
06.25 “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” 
12.25 “Слiдство вели... 
        з Леонiдом Каневським”
13.35, 14.20 “Судовi справи”
14.35, 16.15 “Сiмейний суд”
16.40 “Давай одружимося”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
20.40 Х/ф “Бiдна Liz” 
22.30 Х/ф “Нiч закритих дверей” 

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

ICTV
05.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00, 17.00 Т/с “Нiчнi ластiвки”
11.45, 13.20 Х/ф “Руйнiвник”
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”
23.30 Х/ф “Скелелаз”

стб
05.25 “Зiркове життя”
07.25 Х/ф “Подарунок долi”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.10 Х/ф “Ми дивно зустрiлися”
22.35 Х/ф “Двi iсторiї про кохання”
01.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
05.50 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
05.52, 07.10 Kids Time
07.12, 21.45 Київ вдень i вночi
11.40, 20.00 Супермодель по-українськи-2
19.00 Т/с “СашаТаня” 
23.35 Х/ф “Незаконне вторгнення” 

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мультмiкс
10.10 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць”
11.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”
15.20 Т/с “Домашнiй арешт”
16.20 Країна У
17.50 М/с “Маша i Ведмiдь”
18.30 М/ф “Астробой”
20.00 М/ф “Льодовиковий перiод”
21.20 Х/ф “100 мiльйонiв євро” 
23.00 Х/ф “Забiйнi канiкули”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Зелений БУМ”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13, 19.26, 
         22.26 Погода. Анонси
10.35 “Cад. Город. Квiтник”
10.50, 17.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
         22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Тема дня”
11.30 “Армiя нескорених”
11.45 “Храми Подiлля”
14.00 “Що робити?”
14.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
15.15, 21.15 “Думки вголос”
15.30 “Хочу бути...”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.15 “Слiд”
17.35 “Зупинись i здивуйся”
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Назбиране”
21.30 “Iз нашої вiдеотеки”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.00, 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
04.00, 16.00 “Три сестри”
05.00 “Рецепти щастя”
05.50 “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”
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”
09.40 “Моя правда”
10.30 Х/ф “Калошi щастя”
12.10 Х/ф “Доброго ранку!”
13.50, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
15.40 Х/ф “Велике золото 
         мiстера Грiнвуда”
16.55 Х/ф “Кримiнальний талант”
21.30 Х/с “Повернення Шерлока Холмса”
23.25 “Моя правда. Фаїна Раневська”
00.15 Х/ф “Любов ще бути може”

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.15, 07.10, 08.05, 14.15, 16.50, 
        23.15 Погода
06.20 У просторi буття
06.55 Телемагазин
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.15 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35, 23.40 Золотий гусак
09.00 Мистецький пульс Америки
09.35 Як це?
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.20 Хочу бути
10.40 Школа Мерi Поппiнс
10.55 Казки Лiрника Сашка
11.30 М/с “Друзi янголiв”
12.25 Д/ф “Голiвуд над Днiпром”
14.30 “Коронацiя слова-2016”. 
        Церемонiя нагородження
15.15 Чоловiчий клуб. Спорт
16.20 Чоловiчий клуб
17.00 Т/с “Травма”
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.30 Дорога до Рiо-2016
22.00 Х/ф “Борода”
22.40 Мегалот
22.45 Альтернативна музика
23.00 Територiя закону
23.20 Вперед на Олiмп!

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
06.40 Х/ф “Мiльйонер з нетрiв” 
09.00 “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 “Едвард руки-ножицi”
01.10 “Вечiрнiй Київ “

інтер
06.20, 20.00 “Подробицi”
07.00 М/ф “Казка про царя Салтана”
08.05 Х/ф “Не було б щастя”
09.20 Х/ф “Кiн-дза-дза!”
12.10 Х/ф “Закляття Долини Змiй”
14.15 Х/ф “Нiч закритих дверей” 
16.10, 20.30 Т/с “Щасливчик Пашка”
22.25 Х/ф “Навiщо ти пiшов” 
00.15 Х/ф “Iгри дорослих дiвчат”

TV-4
06.00 “Сад, город, квiтник”
06.15, 11.00 “Про нас”
06.45, 09.15 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 11.50, 14.20, 16.50, 
        20.00 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Х/ф “Айрiс”
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 “Слiдства. Інфо”
10.30 Блага звiстка з Рiком Реннером
11.30 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
11.55, 14.25, 16.55, 20.05 Тернопiльська
         погода
12.00 “Євромакс”
12.30 Х/ф “Плем’я пiтьми”
14.30 Мультфiльм
15.00 М/ф “Острiв динозаврiв”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
18.00 Нашi вiтання
19.30 “Сучасна медицина i здоров’я”
20.10 Поза простором і часом
21.10 Творчий вечiр Вадима Крищенка
22.15 Х/ф “Штормовi вершники”
00.10 Час-Тайм

ICTV
06.00 Факти
06.35 М/с “Том i Джерi у дитинствi”
07.15 Стоп-10
08.15 Провокатор
09.15 Бiльше нiж правда
10.15 Секретний фронт
11.15 Антизомбi
12.15, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.30 Iнсайдер
14.30 Х/ф “Нью-йоркське таксi”
16.25 Х/ф “Скелелаз”
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф “Джон Вiк”
22.05 Х/ф “Горець”
00.30 Х/ф “Соломон Кейн”

стб
05.50 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
10.40 “Кулiнарнi знайомства”
13.20 Х/ф “Будьте моїм чоловiком...”
15.05 Х/ф “Ми дивно зустрiлися”
16.50 Х/ф “Двi iсторiї про кохання”
19.00 Х/ф “Навчаю грi на гiтарi”
22.45 “Давай поговоримо про секс-2”
00.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
05.55, 07.15 Kids Time
06.00 М/с “Монстри проти прибульцiв”
07.20 Дешево i сердито
10.15 Хто зверху
14.20 Т/с “СашаТаня” 
17.15 М/ф “Мегамозг”
19.00 Х/ф “З Парижа з любов’ю” 
21.00 Х/ф “Механiк” 
22.50 Х/ф “Вуличний боєць” 
00.45 Х/ф “Молодi татусi”

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”
11.05 М/с “Маша i Ведмiдь”
11.35 М/ф “Астробой”
13.05 М/ф “Лiсовий патруль”
14.20 Х/ф “Фабрика пилу”
16.15 Х/ф “Любов на островi”
18.00 М/ф “Льодовиковий перiод”
19.15 Х/ф “100 мiльйонiв євро” 
21.00 Одного разу пiд Полтавою
23.00 Т/с “Свiтлофор” 

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Удосвiта”
10.30 “Хочу бути...”
10.50, 17.50 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Назбиране”
11.15 “Думки вголос”
11.30 “Захисник Вiтчизни — рятувальник”
14.00 “На часi”
14.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
15.00 “Iз нашої вiдеотеки”
15.30 “Слiд”
15.50 “Iноземна для дiтей”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Полiське коло”
17.30 “Кулiнарiя вiд Андрiя”
18.00 “Iз нашої вiдеотеки”
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.30 “У народному стилi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “Словами малечi про цiкавi речi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.30 “Поклик таланту”

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10 Зоряний шлях
09.15 Х/ф “Небесний тихохiд”
11.00 Х/ф “Арифметика пiдлостi”
13.00, 15.20 Т/с “Випробування 
        вiрнiстю”
17.10, 19.40 Т/с “Князiвна iз хрущовки”
21.50 Х/ф “Два квитки у Венецiю”
23.45 Реальна мiстика

к1
05.00 “Рецепти щастя”
05.50 “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 “Бендслем”
13.25 “КВН”
17.10 “Орел i Решка. 
         Курортний сезон”
21.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
23.00 Х/ф “Моє велике грецьке лiто” 
01.00 Т/с “Красуня та чудовисько” 

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
09.30 “Невiдома версiя.
          Бережися автомобiля”
10.20 Концерт “Вечiр 
        з Максимом Галкiним”
13.05 Х/ф “За вiтриною унiвермагу”
14.40 Х/ф “Батальйони просять вогню”
19.20 Х/ф “Загiн особливого
          призначення”
20.40 Х/ф “Знайти i знешкодити”
22.10 Х/с “Невiдома версiя.
         Вiрнi друзi”
22.45 Концерт “Михайло 
        Євдокiмов i його друзi”
00.25 Х/ф “Райське яблучко”
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Вітаємо! ●Цікаві зустрічі ●

Щиро вітаємо з 
днем народження 
керівника народ-
ного аматорсько-
го хору селища 
Великі Бірки  
Михайла Олексі-
йовича М’ЯКУША. 
Бажаємо Вам міцного 
багатирського здоров’я, 
молодечого запалу, міцності духу 
і наснаги для здійснення всього 
задуманого. Нехай Господь при-
множує Ваші сили на многії літа!

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Вітаємо з 
днем наро-
дження пер-
шого за-
с т у п н и к а 
голови Тер-
нопільської 
райдержад-
міністрації 
Володими-
ра Борисо-
вича ОСЯДАЧА.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.  

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує 100 прекрасних літ!

З повагою — колектив 
Тернопільської 

райдержадміністрації.

Колектив Миролюбівської 
ЗОШ І ст.-садка вітає з днем на-
родження вихователя Зоряну 
Романівну БУТКОВСЬКУ.

Хай щастя і радість Вам ллються рікою,

Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою.

Хай пісня дзвінка виграє на вустах,

Хай смутку ніколи не буде в очах! 

Вітаємо з 80-річним ювілеєм 
дяка церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці с. Чернелів-Руський, 
організатора і активну учасницю 
церковного хору Марію Іванівну 
ДУМАНСЬКУ.

Добра і щастя зичим в цю годину,

Надії, сонця, радості, тепла,

Хай Бог благословить усю родину,

А Ваш міцне здоров’я посила.

Щоб Ви були веселі і багаті,

Хай доля щедро рястом розцвіта,

Хай мир і злагода будуть у Вашій хаті

На довгий вік, на многії літа.

З пошаною — церковне 
братство, учасники 

церковного хору храму 
Покрови Пресвятої 

Богородиці с. Чернелів-
Руський Тернопільського 

району.

Вітаємо з днем народження 
керівника народного аматор-
ського хору селища Великі Бір-
ки Михайла Олексійовича 
М’ЯКУША. Від усієї душі бажа-
ємо Вам доброго здоров’я, ве-
ликого людського щастя, сімей-
ного добробуту та злагоди, щи-
рих та добрих друзів, надійних 
помічників. Нехай збуваються 
всі Ваші мрії та сподівання, хай 
береже Вас доля, хай кожен 
день приносить тільки радість, а 
життя буде щедрим і багатим на 
добро.

З повагою — учасники 
народного аматорського хору 

БК селища Великі Бірки.

Щиро ві-
таємо з днем 
народження 
дорогу донь-
ку, маму, 
племінницю 
О л е н у  
Михайлівну 
МАКУХ з 
м. Тернопо-
ля. 

Дозволь Тебе 

          сьогодні привітати,

Бо день такий буває раз на рік,

Здоров’я, щастя щиро побажати

На все життя, на довгий-довгий вік!

Від гір, від сонця, від калини

Всіх благ земних — з роси й води

Бажаємо Тобі всі ми!

З любов’ю — рідні.  

Колектив Миролюбівської 
ЗОШ І ст.-садка вітає з наро-
дженням донечки психолога  
Марію Петрівну ГУМЕНЮК та її 
чоловіка Віталія.

Народилося дівчатко, 

Наче сонце, ангелятко, 

Хай радіє вся земля —

В світі кращої нема. 

Хай усмішкою втішає

І щасливою зростає, 

У любові і красі, 

І в достатку, і в добрі. 

Колектив Мишковицької  
ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем на-
родження технічного працівника 
Олену Іванівну ЧУРУ.

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. 

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження вчителя початкових класів 
Людмилу Миколаївну ДЗЮЛУ.

Хай Матір Божа Вас оберігає,

Ісус Христос міцне здоров’я посилає,

Хай майбуття буде гарним і світлим,

Хай Вас люблять і шанують всі на світі.

Вітаємо з днем народження 
члена виконавчого комітету Ве-
ликоберезовицької селищної ра-
ди Людмилу Володимирівну 
КЛИЗУБ.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, виконком.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження Ярослава Іва-
новича БОЙКА, водія Романа 
Олеговича МАСЛА. 

Бажаємо сонця, весняного цвіту,

Хай ранки Ваші будуть сонцем зігріті,

Нехай Вам завжди у будні і свята

Лиш радісна звістка приходить до хати.

Хай збудуться легко всі добрі надії,

А серце від щастя завжди молодіє.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціального 
робітника с. Настасів Роксану 
Євстахіївну ДУДАР, соціального 
працівника Ольгу Богданівну 
ІВАНЦІВ.

Хай щастя панує у Вашому домі,

І радість у ньому живе,

Здоров’я міцного і щирої долі,

Хай Бог посилає і Вас береже,

Бажаєм прожити у силі й здоров’ї,

Вам многії літа! Щедрої долі!

У регіональному сервісному центрі МВС у Тернопільській області 
фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели 
семінар для вивільнюваних працівників. Присутніх поінформували 
про тенденції сучасного ринку праці, послуги служби зайнятості, про 
важливість написання презентабельного резюме для якісного діалогу 
із майбутніми роботодавцями, а також ознайомили з порядком реє-
страції та переліком документів, необхідних для реєстрації у центрі 
зайнятості.

Директор ТМРЦЗ Анатолій Куриляк розповів учасникам семінару 
про можливість перенавчання у центрах професійно-технічної освіти 
служби зайнятості та як отримати безкоштовний ваучер для здобуття 
нової професії чи підвищення кваліфікації.

Зайнятість ●

У сервісному центрі — семінар 
для вивільнюваних працівників

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

З давніх-давен людина  мрі-
яла підкорити небо. Підня-
тися в повітря їй вдалося 
наприкінці ХІХ століття. З 
того часу авіація розвива-
ється за трьома напрямка-
ми: військовим, цивільним і 
приватним. Про приватну 
авіацію читачам “Поділь-
ського слова” розповів пред-
ставник Асоціації пілотів і 
власників літальних апаратів 
у Тернополі, інженер та ди-
зайнер Олег Семців.

— Пане Олеже, розкажіть, 
будь ласка, звідки у Вас захо-
плення авіацією?

— Моєму батькові не судилося 
стати авіатором, проте він періо-
дично купував цікаву технічну та 
художню літературу на авіаційну 
тематику. Серед моїх найулюбле-
ніших книжок — “Останній дюйм” 
австралійського письменника 
Джеймса Олдріджа — 
історія про романтичну і 
водночас сповнену не-
безпек професію піло-
та, та “Десять разів 
спочатку” відомого авіа-
конструктора Олега Ан-
тонова про нелегку до-
лю авіаційних інженерів. 
Після закінчення школи 
мені довелось освою-
вати робітничу спеці-
альність на одному з 
місцевих виробництв. 
Однак мене більше ці-
кавило, як працюють 
механізми, ніж моно-
тонна робота за стан-
ком. Закінчив 
і н д у с т р і а л ь н о -
педагогічний факультет 
Тернопільського педа-
гогічного університету. 
Викладав у школі трудо-
ве навчання і креслен-
ня, заочно навчався на 
факультеті дизайну філії 
Київського інституту реклами в 
місті Тернополі. Наразі займаюсь 
промисловим дизайном — проек-
тую інтер’єри, розробляю складні 
меблеві конструкції, допомагаю 
друзям з інженерними проектами, 
паралельно розвиваючи своє авіа-
ційне захоплення. Крім книг та 
авіамоделей, я завжди активно ці-
кавився справжньою авіатехнікою. 
У шкільні роки разом із братом на 
велосипедах їздили в Тернопіль-
ський аеропорт, захоплено розгля-
дали літаки. Згодом через Інтернет 
я почав шукати аероклуби, 
відвідувати авіаційні зльоти. Остан-
нім часом в Україні почала активно 
розвиватися приватна авіація. З 
метою сприяння розвитку малої 
авіації та взаємодопомоги авіато-
рам у складних ситуаціях у нашій 
державі функціонує громадська 
організація “Асоціація пілотів і 
власників літальних апаратів”, пре-
зидентом якої є підприємець зі 
Львова, пілот, власник кількох уні-
кальних ретро-літаків Геннадій Ха-
зан. Громадські об’єднання пілотів 
уперше започаткували американці, 
оскільки саме у США мала авіація 
— масове явище. Маю багатьох 
друзів серед пілотів, авіаційних ін-
женерів, неодноразово підкорював 
небо з інструктором на мотодель-
таплані, планері, легкомоторному 
літаку, щоб сповна відчути особли-
вості поведінки в небі літальних 
конструкцій.

— Ви — представник Асоціації 
пілотів і власників літальних 
апаратів у місті Тернополі. Як 
розвивається приватна авіація?

— Важко сказати, скільки сьо-
годні на Тернопільщині авіаторів-
любителів. Орієнтовно їх може 
бути близько кількох десятків. Се-
ред них мої друзі — підприємець 
Андрій Рутецький та фермер Олег 
Гаврилишин із Великих Гаїв. Асо-
ціація пілотів і власників літальних 
апаратів розвиває регіональні ле-
товища для туристичних цілей. 
Цього року суттєво зросла кіль-
кість авіазльотів і фестивалів ма-
лої авіації. У квітні я побував на 
авіазльоті відкритого типу в 

Кам’янці-Подільському, де колись 
розміщувався аеродром Україн-
ської Народної Республіки. У про-
грамі заходу були велосипедні 
екскурсії, великий концерт, ви-
ставки і майстер-класи народних 
майстрів, історичні реконструкції 
минулого. 5 липня відвідав деся-
тий, ювілейний зліт приватних лі-
таків імені Сергія Корольова в 
Житомирі. Три роки тому в Тер-
нопільському аеропорту призем-
лилася ескадрилья британських 
ретро-літаків. Чотири з них — лі-
тальні апарати часів Першої сві-
тової війни, яких залишилося ма-
ло. Оригінальні конструкції скла-
далися з дерев’яних частин, об-
тягнутих тканиною. Очолював 
групу пілотів легендарний авіа-
мандрівник Джонатан Елвес. Та-
ким чином авіатори не лише пе-
реймають досвід колег в органі-
зації польотів, а й популяризують 
туристичний та історичний потен-
ціал України і Тернопільщини зо-
крема. 

— Як живеться українській 
авіації в умовах економічної 
кризи?

— Навіть у складні часи Україна 
демонструє, що в технічному плані 
ми — сильна нація. Українські інже-
нери, конструктори постійно пра-
цюють над новими розробками. 
Для прикладу, у Броварах на Київ-
щині розпочато серійне виробни-
цтво нового літака з промовистою 
назвою “Патріот”, який цьогоріч 
представлено на виставці в ні-
мецькому Фрідріхсхафені. Малі лі-
тальні апарати виробляються та-
кож у Харкові та Одесі. Варто 
пам’ятати, що найбільший та най-
потужніший у світі транспортний 
літак Ан-225 “Мрія” — українського 
виробництва. Прикро, що на Тер-
нопільщині не функціонує військо-
вий аеропорт у Чорткові, не при-
ймає регулярних рейсів Тернопіль-
ське летовище…

— За якими ще напрямками 
працює Асоціація пілотів і влас-
ників літальних апаратів?

— Вивчаємо авіаційну історію. 
Українська авіація розпочалася з 
імен Ігоря Сікорського, який пере-

ховуючись від радянської влади, 
мігрував до США, Костянтина Калі-
ніна — конструктора перших в 
Україні пасажирських літаків, якого 
знищили каральні органи, та бага-
тьох інших. У часи Першої світової 
війни аеродроми представляли со-
бою широкі польові рівнини ква-
дратної форми. Навігації як такої 
не було, доводилося орієнтуватися 
візуально. Для цього пілоти носили 
спеціальні білі шовкові шарфи, які 
не лише ефектно виглядали, до-
даючи образу певного романтиз-
му, але й мали цілком практичну 
функцію — захищали шию від тертя 
об комір шкіряної куртки при швид-
ких поворотах голови, коли дово-
дилося роздивлятися наземні орі-
єнтири. Кожному відоме ім’я ви-
датного льотчика і талановитого 
конструктора Петра Нестерова — 
автора відомої “мертвої петлі”. 
Втім, мало хто знає про учня Не-
стерова — командира льотної диві-
зії, капітана Євграфа Крутеня. Вліт-
ку 1917 року поблизу села Плотича 
(сьогодні Тернопільського району 
— ред.), заходячи на посадку після 
повернення з бойового завдання, 
на невеликій висоті він зірвався у 
штопор і розбився. Хлопцеві було 
26 років. Причиною цієї трагедії 
могло бути те, що ас винищуваль-
ної авіації Євграф Крутень був по-
ранений, або ж раптова відмова 
двигуна під час виконання посад-
кового розвороту. Авіаційна техніка 
тих часів не вирізнялася надійніс-
тю, що пояснює доволі високий 
відсоток смертності серед 
авіаторів-першопрохідців. За до-
помогою архівної карти-схеми  ми 
спробували визначити точне місце 
загибелі Крутеня. Для цього порів-
няли зазначені на карті особливос-
ті рельєфу тих часів із сучасними 
супутниковими знімками та ре-
зультатами аеророзвідки. В архів-
них фондах Тернопільського об-
ласного краєзнавчого музею збе-
реглася світлина будинку, де жив 
Євграф Крутень. Я звернувся в 
Плотицьку сільську раду з пропо-
зицією вшанувати пам’ять льотчи-
ка Євграфа Крутеня, адже це була 
смілива й неординарна людина.

Олег Семців:  
“У технічному плані  
ми — сильна нація”

Представник Асоціації пілотів і власників літальних 
апаратів у Тернополі, інженер та дизайнер Олег Семців.

Олег Семців на ІХ зльоті приватних літаків 
імені Сергія Корольова в Житомирі на фоні чотиримісного двомоторного 

літака V-24 українського виробництва, 2015 рік.
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Життя прожити ●

Надаючи послугу соціально-
побутової адаптації, тради-
ційним стало для територі-
ального центру соціального 
обслуговування організову-
вати зустрічі людей похило-
го віку. 

Адже з віком в частини людей 
відбуваються зміни характеру, 
особливо в людей самотніх. Об-
межується коло спілкування, во-
ни соромляться попросити про 

допомогу, замикаються в собі.
Напередодні Різдва Івана 

Хрестителя така зустріч відбула-
ся в Івачеві Долішньому Терно-
пільського району. Вже багато 
років соціальні робітники Надія 
Іванівна Чорна та Наталя Ярос-
лавівна Поліха розділяють зі 
своїми підопічними життєві не-
гаразди та радісні миті життя. 
Вони намагаються знаходити 
порозуміння, кожного вислухати, 
кожному допомогти. Робота з 

такою категорією людей вима-
гає терпіння та співчуття, осо-
бливо важливо знайти індивіду-
альний підхід до кожного підо-
пічного. 

Під час зустрічі знайшлося ба-
гато цікавих тем для розмови, на 
другий план відійшли проблеми, 
згадались традиції, звучали гу-
мор і пісня, адже що може бути 
кращим, ніж уміння жартувати і 
створити собі та іншим оптиміс-
тичний настрій.

І дорогі серцю спогади…

Соціальні працівники Надія Іванівна Чорна та Наталя 
Ярославівна Поліха, завідуюча відділеням денного 

перебування Марія Степанівна Давидова з підопічними 
територіально центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Тернопільського району 
— мешканцями села Івачів Долішній.

Марія КОРОПЕЦЬКА.

Ми виростаємо. Всі. Важли-
во у результаті цього про-
цесу не втратити вміння бу-
ти щасливим.

Незалежна людина 
— щаслива людина 

Згадайте дитинство: хіба хоч 
раз вас турбувало, що подума-
ють оточуючі, коли бігатимете 
босоніж по калюжах, розмовля-
тимете з лялькою чи їстимете з 
іграшкового посуду?! Можливо, я 
перебільшую, але суть не зміню-
ється: незалежно від ситуації, ви 
завжди повинні залишатися со-
бою. В плані того, що не потріб-
но щоразу хвилюватися: “що по-
думають оточуючі?”, “яку реакцію 
це викличе?”, “а що, як мене піс-
ля цього не сприйматимуть?”. 
Вам так добре? Ви цього хочете? 
Тоді вперед! Лише ми самі точно 
знаємо, чого дійсно потребуємо, 
а люди в будь-якому випадку об-
говорюватимуть.

Із цього випливає: жити по-
трібно так,  щоб шкода було за-
синати. Тобто варто організувати 
свій побут та зайнятість таким 
чином, аби в прямому значенні 
ловити кайф від життя. Щоби 
щовечора ви думали: “Eхх… якби 
ж людині не потрібно було спати, 
мені б не довелося призупиняти 
свою працю”.

Успішна людина 
— щаслива людина

 Типово, що з віком люди 
втрачають амбітність. Тому що-
разу, коли опускаються руки, 
варто згадувати слова сучасного 
публіциста Любка Дереша: “Не-
можливих речей немає, є лише 
недостатня кількість спроб”.

“Поспіхом заробляючи на жит-
тя, важливо не забути пожити” 
— один із моїх улюблених висло-
вів. Маю на увазі те, що дорос-
лим варто вчасно зрозуміти про-
сту істину: наявність грошей ні-
коли не замінить емоцій, які ти б 
відчув, витративши кошти на 
мрії.

Нарешті остання рекоменда-
ція. Все у Всесвіті рухається по 

колу: яку енергію віддаєш, така і 
повертається. Тому в будь-якому 
разі любіть життя, і воно 
обов’язково полюбить вас.

Чому я хочу бути 
журналістом?

Професія мрії — як кохана лю-
дина: розумієш, що має певні не-
доліки, проте це ні на грам не 
зменшує її привабливості. Тому ці 
рядки присвячую возвеличенню 
плюсів праці у ЗМІ, абo даю відпо-
відь собі на запитання, чому я хочу 
бути журналістом.

По-перше, кожна молода люди-
на прагне бути в центрі найгарячі-
ших подій. Оскільки журналіст пи-
ше головно про те, що користуєть-
ся популярністю та хвилює людей 
в цей момент, то не йти в ногу з 
часом тут просто нереально.

По-друге, не новина, що люди-
на — істота соціальна. Спілкування 
— невід’ємна складова повноцін-
ного буття. Професія журналіста 
передбачає постійний 
взаємозв’язок із широкою аудито-
рією.

По-третє, ідеалу немає меж. 
Розвиватися важливо на будь-
якому етапі життя. Саме журналіс-
тика забезпечує цю вимогу, адже 
передбачає безліч цікавих зна-
йомств, котрі, як результат, розши-
рюють кругозір.

Важливо також зауважити, що 
кар’єра у цій сфері дає можли-
вість показати світові особисте 
бачення певної проблеми. Це, 
звісно, викликає відчуття власної 
впливовості та забезпечує впев-
неність у собі.

Останнє, але не менш важливе: 
будучи журналістом, ти слугуєш 
прикладом для наслідування, адже 
весь час “на виду”. Це спонукає до 
удосконалення свого мовлення, 
поведінки, дисциплінує та посилює 
самоконтроль. Отже, шлях до де-
градації явно закритий.

Студентське  
життя — це…

Його не обділив увагою жоден 
молодіжний серіал. Воно таке 
очікуване. Його називають най-
солодшими, найкращими рока-
ми. Воно — студентське життя.

Після таких описів це звучати-
ме парадоксально, але саме в 
цей час рожеві окуляри зазнають 
перших серйозних ушкоджень. 
Тепер молодь дійсно стикається 
із реальністю. Опиняється у світі, 
де потрібно щодня робити вибір, 
де кожна дія несе за собою 
обов’язок відповідальності.

Це період протиріч. Ти вже 
давно не дитина, яка злякано 
тримається за батьківську руку, 
але ще і далеко не доросла осо-
бистість. Тебе чекає ще не одне 
розчарування, але, разом із цим, 
всі злети ще теж попереду.

Це фундамент. Час, коли до-
свід дає свої перші дорогоцінні 
уроки. Ти будуєш підвалини сво-
го майбуття. І лише від тебе за-
лежить, якими вони будуть. Зо-
середитись на мінусах чи насо-
лоджуватись плюсами? На чию 
користь ти зробиш вибір?

Про що я думаю 
наодинці?

Гуркіт машин, цокання підбо-
рів перехожих, фрази сусідів, що 
переростають у суперечку… Різ-
кий технічний прогрес та шале-
ний ритм життя — першопричина 
знову перерваної думки.

Ніч. Навколо вмовкає все, та 
не в моїй голові. Нагода побути 
наодинці випадає лише перед 
сном. Нарешті час розгулятися 
роздумам наповну. Найкраща 
пора, аби придумати ідеал жит-
тя.

Залишаючись тет-а-тет зі сво-
їми думками, намагаюся уявити 
своє майбутнє. Наповнити його 
бажаними подіями. Чомусь вірю: 
все, що людина здатна вималю-
вати у своїй уяві, неодмінно коли-
небудь трапиться в реальності.

Ніч все глибша. З пам’яті ви-
ринає минуле. Аналізую зробле-
не, роблю висновки, впорядко-
вую емоції…

Далі мрію, переживаю приємні 
моменти знову і знову. Аж поки 
дрімота не здолає  і думки не ви-
ллються у сни, щоб моя вечірня 
мрія стала вранішньою метою, 
щоби знову цілий день народжу-
ватись та визрівати в моїй голові, 
терпляче чекаючи хвилинки са-
моти…

А що думаєте ви? ●

Що варто і чого не варто 
робити, щоб бути щасливим

Юрій БУЧИНСЬКИЙ,  
заступник голови 

Тернопільської районної 
федерації футболу.

Незважаючи на те, що гру 
звітного туру футболісти з Вели-
ких Бірок пропускали (ряд матчів 
було перенесено у зв’язку з про-
щею в Зарваниці), вони зуміли 
зберегти лідерство в чемпіонаті, 
адже їхні прямі конкуренти мину-
лої неділі програли. Представни-
ки Білої вдома поступилися ко-
манді з Великого Глибочка, яка 
завдяки цій перемозі вийшла на 
третє місце. Минулорічні чемпіо-
ни з Грабівця зазнали поразки в 
Шляхтинцях. Трійка лідерів нара-
зі виглядає так: Великі Бірки — 
23 очка, Біла — 21 бал, Великий 
Глибочок — 19 турнірних  пунктів. 
Результати матчів 10 туру у ви-
щій лізі: Озерна-Товстолуг 4:1, 
Шляхтинці-Грабовець 3:1, Біла-
Великий Глибочок 1:2, Дубівці-
Прошова 4:2, матчі Великі Бірки-
Дичків, Плотича-Острів перене-
сені. 

У першій лізі дев’яту перемогу в 
сезоні здобули представники За-
лізців, які з 27 очками розмістили-
ся на першому місці. В іграх звітно-
го туру зафіксовано такі результа-
ти: Байківці-Забойки 1:3, Малий 
Ходачків-Великі Гаї 4:2, Залізці-

Романівка 5:1, “Динамо” 
(Тернопіль)-Велика Лука 4:0, Вели-
ка Березовиця-Кутківці 4:1, Івачів-
Пронятин 5:0.

У другій лізі на завершальну 
стадію виходять ігри попередньо-
го групового етапу, після якого по 
чотири кращі команди з кожної 
групи з “золотими очками” спере-
чатимуться за дві путівки в пер-
ший дивізіон (третій колектив бу-
де грати перехідні ігри з пред-
ставником десятого місця першої 
ліги). Матчі звітного туру: група 
“А” — Довжанка-Драганівка 1:3, 
Стегниківці-Петриків 3:1, Чистилів-
Лозова 2:1, Гаї Шевченківські-
Домаморич 4:0; група “Б” — 
Смиківці-Білоскірка 3:1, Острів-2-
Красівка-Дичків-2 1:0, Соборне-
Баворів 7:0, матч Настасів-
Мишковичі перенесено.

У групі “А” футболісти з Драга-
нівки (24 очки) після чергової зви-
тяги вже практично забезпечили 
собі путівку в фінальний турнір. 
Непогані шанси на підвищення в 
представників Гаїв Шевченків-
ських (21 бал) і команди Стегни-
ківців (18 пунктів). У групі “Б” най-
кращі шанси на вихід до фінально-
го етапу мають футболісти з Біло-
скірки (23 бали) і Мишкович  
(21 пункт і гра в запасі). Ще за дві 
путівки поборються Смиківці,  
Соборне і Баворів.

Футбол ●

Чемпіонат району: тур 10

Постанова №1  
Великогаївської сільської виборчої  

комісії від 4 липня 2016 року
Про початок виборчого процесу перших виборів старостів 

сіл Великогаївської об’єднаної громади територіальної грома-
ди Тернопільського району Тернопільської області 11 вересня 
2016 року.

Згідно з рішенням №20 від 24 червня 2016 року п’ятої сесії сьомого 
скликання Великогаївської сільської ради Тернопільського району Тер-
нопільської області, на неділю, 11 вересня 2016 року, призначено пер-
ші вибори старост сіл Товстолуг, Застінка, Дичків, Красівка, Грабовець, 
Білоскірка, Баворів, Застав’я, Козівка, Скоморохи, Прошова, Смолянка, 
Теофілівка Великогаївської об’єднаної територіальної громади Терно-
пільського району Тернопільської області, відповідно до частини шостої 
статті 14, частини п’ятої, сьомої статті 15, частини четвертої статті 25 
Закону України “Про місцеві вибори”, Великогаївська сільська виборча 
комісія постановила:

1. Оголосити з 23 липня 2016 року початок виборчого процесу пер-
ших виборів старост сіл Великогаївської об’єднаної  територіальної 
громади Тернопільського району Тернопільської області 11 вересня 
2016 року:

1.1. у селах Товстолуг, Застінка;
1.2. у селах Дичків, Красівка;
1.3. у селах Грабовець, Білоскірка;
1.4. у селах Баворів, Застав’є;
1.5. у селі Козівка;
1.6. у селах Скоморохи, Прошова, Смолянка, Теофілівка.

Голова Великогаївської сільської  
виборчої комісії Г. П. ОНУФЕРКО.

Тернопільська районна державна адміністрація висловлює щиру 
вдячність за допомогу в організації зустрічі прочан та надану спон-
сорську допомогу під час зупинки у с. Мишковичі в рамках цьогоріч-
ної Всеукраїнської прощі до Зарваниці Мишковицькій та Миролюбів-
ській сільським радам, пароху с. Мишковичі отцю Василю Дідуху, 
фермерському господарству “Березовського”, приватному підприєм-
ству “Агрон”, фермерському господарству “Бучинський”, товариству 
з обмеженою відповідальністю “Хлібодар Тернопіль”, товариству з 
обмеженою відповідальністю “Микулинецький Бровар”, приватному 
підприємцю Надії Юліанівні Монастирській (с. Мишковичі), приватно-
му підприємцю Івану Миколайовичу Сапужаку (с. Велика Лука).

Подяка ●

Запрошуємо  
на службу в ДСНС України!

Державна пожежно-рятувальна частина-3 управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області 
оголошує набір на службу за контрактом на посаду водія пожежного 
автомобіля. Вимоги до кандидатів: повна загальна середня освіта; 
громадяни, які досягли 18-річного віку, придатні за станом здоров’я 
та мають добру фізичну підготовку; вік до 37 років; не притягувались 
до кримінальної або адміністративної відповідальності; для водіїв 
(категорії В і С) стаж роботи не менше 3-ох років.

Щорічна основна відпустка складає 30 календарних днів та 
збільшується у залежності від вислуги років до 45 днів. Графік ро-
боти: доба на чергування, три доби відпочинок. Заробітна платня: 
від 3000 гривень, збільшення залежіть від вислуги років. З питань 
працевлаштування та за додатковою інформацією звертатись до 
управління персоналу за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Тек-
стильна, 18. Тел.: (096) 803-53-12, 22-02-09.

Індекси споживчих цін  
у червні 2016 року

За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих 
цін у Тернопільській області в червні 2016 року до травня 2016 року 
становив 99,5%, з початку року — 105,0%, в Україні — 99,8% та 104,9% 
відповідно. Дані в Україні – без урахування тимчасово окупованої тери-
торії Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони про-
ведення антитерористичної операції.

Головне управління статистики в Тернопільській області.

Статистика ●
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Місцеве самоврядування ●

громада
Об’єднана Видання Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

Байківці •Гаї Гречинські•ДуБівці•курники•Лозова•стеГниківці•ШЛяхтинці
Новобудови с. Лозова. 
Фото Андрія ОМЕЛЬНИЦЬКОГО.

№26

Актуальне інтерв’ю ●

Галина ЮРСА. 
Фото Андрія ОМЕЛЬНИЦЬКОГО.

У Тернопільській області ство-
рено 26 об’єднаних територі-
альних громад, дві з них — у 
Тернопільському районі. 
Об’єдналися, на мою думку, 
сміливіші. Ті, хто хоче змін, не 
боїться помилятися, прагне 
поступу. Поки хтось розду-
мує: “Що з того буде? Може, 
краще почекати, адже перші 
завжди дістають “по носі”, ін-
ші використовують шанс, на-
даний державою і часом, щоб 
покращити життя кожного жи-
теля громади. Завжди залюб-
ки приїжджаю в Лозову. Що-
дня тут кипить робота: ремон-
тують дороги, встановлюють 
дитячі майданчики, щось ве-
зуть до школи чи будинку 
культури… І це лише за пів-
року. Спілкуємося з в. о. ста-
рости сіл Лозова та Курники 
Володимиром Гулем.

— Володимире Миколайови-
чу, бачу, радієте позитивним 
змінам у Лозовій та Курниках. 
Ви сказали, що треба зробити 
щось в першу чергу. Що це — 
найголовніше. Що Ви маєте на 
увазі?

— Потрібний генеральний план 
села. Треба затвердити межі Лозо-
вої та Курників. По-перше: у Байко-
вецькій сільській раді об’єднаної 
територіальної громади, до складу 
якої ввійшли наші села, на це пе-
редбачено чималі кошти. Ми свідки 
того, як роками “законно” розбаза-
рювались наші території. То рай-
держадміністрація мала право роз-
поряджатися землями, які знахо-
дяться за межами села, то в інших 
структурах вирішували, кому дати 
ту чи іншу ділянку? І що маємо? 
Кілька людей, які були “ближче до 
корита”, стали власниками десят-
ків гектарів. Вони та їхні родини 
збагатилися, не маючи на те ніяко-
го морального права, вже пере-
продують ті ділянки, дехто вирвав-
ся до політики, обіцяє, вчить когось 
жити. “Дякуючи” їм, у Тернопіль-
ському районі говорять, що вільна 
земля в нас “лише в горщиках для 
вазонів”. Тому, поки є можливість, 
треба покласти цьому край.

— У Лозовій, Курниках ство-
рюються нові сім’ї, їм треба бу-
дуватися. 

— Треба. Але нині більшість лю-
дей не може собі цього дозволити 
через непомірно високі ціни на 
будматеріали. Але вірю, що все так 
не буде. Може, вже ніщо не поде-
шевіє, але люди достатньо заро-
блятимуть.

— У Лозовій та Курниках на-
решті вирішено питання ремон-
ту доріг.

— Так. Дороги для нас — уже не 
біда завдяки входженню сіл до 
складу Байковецької об’єднаної те-
риторіальної громади. Скільки було 
про це мови, але все вирішилося 
швидко. Частково зроблено капі-
тальний ремонт, на деяких ділянках 
— поточний. Викопали кювети, щоб 
стікала вода. Роз’яснюємо людям, 
щоб прочищали їх регулярно. Адже 

від цього залежить якість доріг. Ні-
би елементарно, але ж не всі це 
розуміють. 

— Кажуть, у будинку культури 
будете капітальний ремонт ро-
бити.

— Почнемо з перекриття даху. 
Хочемо газове опалення переро-
бити на електричне. Так економні-
ше. У нас у будинку культури до 
Євро-2016 відкрили фан-зону, ма-
ємо великий плазмовий телевізор 
чудової якості. Приходить багато 
молоді, спілкуються, з користю 
проводять дозвілля. Для нас сьо-
годні першочергове завдання — 
створити умови, щоб у селі було 
комфортно молодим.

— Бачу, і в школі ремонт про-
водиться.

— У школі нині ремонтують 
їдальню. Як ви вже писали, бруків-
кою маємо подвір’я покрити, фі-
зичний кабінет укомплектувати від-
повідно до вимог часу.

— У Лозовій багато говорять 
про пам’ятник переселенцям, 
який невдовзі має тут 
з’явитися.

— У Лозовій проживає лише 5 
корінних сімей. Решта — переселе-
ні з Польщі під час операції “Вісла”. 
Виросли нові покоління, та пам’ять 
про те, як люди змушені були по-
кидати землю, де народилися 
батьки, не зітреш. Це буде не про-
сто пам’ятник, а комплекс. Вже є 
ескіз, який усім сподобався, виді-
лені кошти. Незабаром почнуться 
роботи щодо його встановлення. 
Таких знаків в Україні споруджено 
лише два чи три. Наступний 
з’явиться в Лозовій. 

— І капличка гарна коло озер-
ця в Курниках буде?

— Маємо затверджений ескіз 
каплиці, поступово будемо її спо-
руджувати. Розташовуватиметься 
капличка в живописному місці біля 
джерела, де відбуваються духовні 
заходи. Відзначати День села в кін-
ці липня чи на початку серпня — 
добра традиція у Курниках. Люди 
нині у клопотах. Навіть найрідніші 
розділені кілометрами та навіть 

континентами. На свято до Курни-
ків приїжджають усі. Багато людей, 
які народилися у Курниках та Лозо-
вій, стали знаними та відомими. 
Вони не забувають землю, де зрос-
ли та змужніли, батьків, які їх на-
родили та виростили, вчителів, які 
допомогли знайти стежину в житті. 
Намагаємося обрати день, щоб бу-
ло сонячно і тепло. Адже в нас ве-
лика програма. Біля джерельця 
проходить молебень, потім — спор-
тивні ігри, виступають самодіяльні 
артисти. Організовуються конкур-
си, ігри та забави. Палає ватра, 
димлять шашлики, вариться духмя-
ний український борщ та справжній 
козацький куліш. Намагаємося зро-
бити так, щоб нікому не було сум-
но, кожен знайшов для себе щось 
своє, надаємо слово тим, хто про-
живає в інших країнах, зберігає про 
село добру пам’ять. Багато з них є 
щедрими меценатами всього до-
брого, що робиться у Курниках та 
Лозовій. Хотів би з цього приводу 
попросити у вас більше на своїх 
сторінках розповідати про таких 
людей. 

— Згода. Намагатимемося за 
Вашої допомоги писати матері-
али на цю тему. Уявляю, як буде 
цим людям приємно приїхати до 
Лозової та Курників і побачити 
зміни на краще, які відбулися за 
останні півроку. 

— Люди по телефону, Інтернету 
повідомляють про це. Їм це відомо. 
Цікаво, звичайно, побачити все на 
власні очі.

— Чула, що про Лозову і Кур-
ники вже готова до друку книж-
ка.

— (усміхається – ред.) Важко від 
вас що-небудь приховати. Так, за-
дум книги про історію Лозової та 
Курників та його часткове втілення 
є. Але не хотів би завчасу про це 
говорити. Адже написання книги, 
як ви знаєте, — процес творчий, 
трудомісткий. Потрібно зібрати ба-
гато матеріалу, нічого та нікого не 
обминути увагою. Вийде книга, зу-
стрінетесь з автором, розкажете 
про неї всім. 

Володимир Гуль:  
“Головне — щоб у селі  
було комфортно молоді”

В. о. старости сіл Лозова і Курники Байковецької 
об’єднаної територіальної громади Володимир Гуль.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

13 липня ц. р. під час прес-
конференції в Тернопіль-
ській облдержадміністрації 
презентували зміни до 
Перспективного плану фор-
мування територій громад 
Тернопільської області, 
який депутати схвалили 
торік 11 грудня. Станом на 
сьогодні на Тернопільщині 
ф у н к ц і о н у ю т ь 
26 об’єднаних територі-
альних громад, які займа-
ють 27% площі краю. Цьо-
горіч для зміцнення інфра-
структури вони отримали 
близько 50 мільйонів гри-
вень з понад 141 мільйона 
державної субвенції, пе-
редбаченої постановою 
Кабінету Міністрів України. 

За інфор-
мацією за-
с т у п н и к а 
голови Тер-
нопільської 
ОДА з пи-
тань де-
централ і -
зації Олега 
Валова, в 
о б л а с т і 
об’єдналися 
167 із 615 сільських, селищних і 
міських рад. Загалом — 283 на-
селені пункти, в яких проживає 
229 тисяч людей. Загалом плану-
ється створення 49 об’єднаних 
територіальних громад до 
жовтня-листопада, коли має від-
бутися ухвалення державного 
бюджету на наступний рік, аби 
новостворені громади могли за 
новими правилами формувати 
власну казну. В Тернопільському 
районі без змін залишиться ли-
ше склад Великогаївської 
об’єднаної громади.

— Більшість об’єднаних гро-
мад проводить консультації що-
до свого розширення, — зазна-
чив заступник голови Тернопіль-
ської ОДА з питань децентралі-
зації Олег Валов. — Над удоско-
наленням Перспективного плану 
працювали дві робочі групи. Фа-
хівці побували практично у всіх 
потенційних центрах і окремих 
громадах, провели більше 20 зу-
стрічей. Відповідно до Закону 
України “Про затвердження Ме-
тодики формування спроможних 
територіальних громад”, спро-
можні громади — це “територі-
альні громади сіл (селищ, міст), 
які в результаті добровільного 
об’єднання здатні самостійно 
або через відповідні органи міс-
цевого самоврядування забезпе-
чити належний рівень надання 
послуг, зокрема у сфері освіти, 
культури, охорони здоров’я, со-
ціального захисту, житлово-
комунального господарства, з 
урахуванням кадрових ресурсів, 
фінансового забезпечення та 
розвитку інфраструктури відпо-
відної адміністративно-
територіальної одиниці”. Згідно з 
вимогами, об’єднана громада 
повинна мати школу на 

300 учнів, дошкільний навчаль-
ний заклад на 150 дітей, відпо-
відну дохідну базу, включати що-
найменше 10 тисяч населення. 

Об’єднані територіальні гро-
мади мають преференції міст об-
ласного значення — 60% податку 
на доходи фізичних осіб, 
25% екологічного, 5% акцизного, 
100% єдиного податку, податку 
на прибуток підприємств і уста-
нов комунальної власності та по-
датку на майно — нерухомість, 
землю, транспорт. За даними 
Мінрегіонбуду, порівнюючи з фі-
нансовою ситуацією до 
об’єднання, надходження до бю-
джетів новоутворених громад 
Тернопільщини в розрахунку на 
одного жителя зросли приблиз-
но втричі.

Згадали на прес-конференції 
про законодавчі перешкоди на 
шляху реформи. Для прикладу, в 
червні цього року очікувалося 
прийняття закону щодо зміни 
меж районів, якщо громада так 
вирішить, закону, який дозволив 
би громадам розпоряджатися 
землями за межами населених 
пунктів, однак це залишається 
лише на рівні законопроектів.

— Байковецька сільська рада 
прийняла рішення направити лис-
ти з пропо-
з и ц і є ю 
об’єднатися 
Смиковець-
кій та Ігро-
вицькій сіль-
ським радам, 
— каже за-
с т у п н и к 
Байковець-
кого сіль-
ського го-
лови Віктор 
Пулька. — 14 липня я, Байковець-
кий сільський голова Анатолій Ку-
лик і перший заступник Байковець-
кого сільського голови Микола Ду-
ма на сесії Смиковецької сільської 
ради інформували про перші пів-
року роботи Байковецької 
об’єднаної громади, про перспек-
тиви розвитку Смиківців у разі 
об’єднання з Байківцями, відпові-
дали на запитання депутатів. Сесія 
Смиковецької сільської ради при-
йняла рішення провести громад-
ське обговорення питання 
об’єднання. Раніше побували з та-
ким візитом в Ігровицькій сільській 
раді. Бажання об’єднатися з Бай-
ківцями висловили Чернелево-
Руська і Чистилівська сільські ради. 
Переконаний, створення спромож-
них громад збільшить повноважен-
ня органів місцевого самовряду-
вання. 

Завдяки ухваленню змін до 
Перспективного плану Терно-
пільщина повинна отримати 
102 мільйони гривень на розви-
ток інфраструктури з Державно-
го фонду регіонального розви-
тку. Однак 20 липня ц. р. на за-
сіданні сесії Тернопільської об-
ласної ради питання «Про схва-
лення змін до перспективного 
плану формування територій гро-
мад Тернопільської області» не 
набрало достатньої кількості го-
лосів депутатів.

Спроможні  
громади — сильна 

держава
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“Будь собою, інші ролі зайняті”

Талановита молодь ●

Людина і її справа ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.
 
Її псевдонім ЛіЛаша. Вона — 
талановита художниця, енер-
гійна і життєрадісна дівчина. 
Любить фотографувати, за-
ймається хенд-мейдом, ка-
тається на велосипеді, роли-
ках, ковзанах, ходить у кіно, 
обожнює відвідувати нові 
місця, музичні фестивалі з 
наметами, друзями, гітарою, 
фотографувати, готувати. В 
людях цінує простоту, від-
критість, щирість, чесність 
та енергійність. Мова про 
жительку села Лозова Лілію 
Лашин.

— Лілю, роз-
кажи, коли Ти 
почала малю-
вати?

— Малювати я 
почала після за-
кінчення школи, 
в 2011 році. 
Мистецтву на-
вчалася у школі 
народних реме-
сел. Любов до 
малювання мені 
прищепив учи-
тель художньої 
школи Микола 
Зіновійович Каф-
тан — надзви-
чайно таланови-
тий художник, 
людина і друг. 
На моїй першій 
картині був зо-
бражений кіт. 
Обожнюю котиків, тому малюю їх 
частенько, або щось казкове і ду-
же кольорове. Малюю різними 
фарбами і техніками: акварель, 
акрил, вітражні, графіка (гелеви-
ми ручками), пастелі. Найбільше 
люблю малювати олійними фар-
бами на полотні.

— Де здобувала освіту?
— Закінчила Лозівську школу. 

Коли отримала атестат про повну 
загальну середню освіту, виріши-
ла, що хочу малювати, тому пішла 
в школу народних ремесел. Зго-
дом стала студенткою факультету 
образотворчого і декоративно-
прикладного мистецтва ТНПУ 
ім. Володимира Гнатюка. 

— Звідки черпаєш натхнен-
ня?

— Надихають люди, погода, му-
зика. Багато залежить від на-
строю. Якщо хочу малювати, беру 
аркуш паперу і малюю те, що від-
чуваю, бачу, люблю.

— Малювати — важка спра-
ва?

— Ні, це не важко. Перш за все, 
потрібно мати велике бажання і 
терпіння, бо якщо їх не буде, нічо-
го не вийде. Мої найгеніальніші і 
найталановитіші батьки завжди і у 
всьому мене підтримують.

— Малюєш на замовлення?
— На замовлення малювала бу-

кети квітів, мушлі, тварин. Розма-
лювала каску, яку продали на аук-
ціоні. Виручені кошти передала на 
допомогу бійцям АТО. Без мисте-
цтва моє життя не мало б сенсу, 

було б нудним, одноманітним. Во-
но вносить у моє життя частинки 
яскравості, робить його надзви-
чайним. Завдяки малюванню я 
можу виразити свої думки і відчут-
тя на полотні чи папері.

— Маєш захоплення в музи-
ці, літературі?

— Найбільше люблю слухати 
українську музику: “Скрябіна”, 
“Антитіла”, “Крихітку”, “Фіолет”, 
“Карну”, “Мері”, “Onuka”, ТНМК. 
Мої улюблені письменники Ліна 
Костенко, Ірен Роздобудько, Ма-
рія Матіос, Ірена Карпа, Пауло 
Коельйо.

— Про що мрієш?
— Мрію бачити рідних і близь-

ких завжди здо-
ровими та щасли-
вими.

— Якби Тобі 
запропонувати 
н а м а л ю в а т и 
мрію, що б це 
було?

— Поняття мрії 
для мене абстрак-
тне, тому картина 
була не всім зро-
зуміла, від якої не 
можна було б від-
вести погляду — 
н а д з в и ч а й н о 
яскрава і світла.

— Скільки 
картин у Твоїй 
“творчій скри-
ні”?

— Точну кіль-
кість картин важ-
ко назвати — 
близько чоти-

рьох десятків.
— Якби Ти відкрила власну 

творчу майстерню, як би її на-
звала?

— “Зроби своє життя кольоро-
вим”.

— Талановита людина — та-
лановита у всьому. Чим захо-
плюєшся, крім малювання?

— Люблю робити і малювати 
листівки, вироби ручної роботи, 
фотографувати.

— Яке Твоє життєве кредо?
— Сміливі завжди щасливі. Я 

обожнюю життя, радію кожному 
новому дню, люблю відкривати 
щось нове, незвичайне, знайо-
митися з цікавими особистостя-
ми. Люблю спостерігати за людь-
ми, коли вони щасливі, подоро-
жувати. Це найкраще, що є в 
житті. За останні чотири роки я 
відвідала сім країн, отримала 
безліч емоцій, побачила багато 
поглядів на життя. Після цього 
розумієш, наскільки життя яскра-
ве, різноманітне. Не треба боя-
тися виходити за рамки, робити 
те, що хочеш, не думати, хто, що 
про тебе подумає чи скаже. По-
трібно просто насолоджуватись 
тим, що є тут і зараз.

— Кожна людина має свій 
рецепт досягнення успіху. А 
який у Тебе?

— Рецепт досягнення успіху 
простий: “Ні на що не зважай і 
роби своє”. Лише в такому ви-
падку все буде вдаватися і люди-
на буде щасливою.

Ліля Лашин:  
“Не треба боятися 
виходити за рамки”

Художниця з села Лозова Лілія Лашин.

Лілія Лашин обожнює котиків, 
тому часто їх малює.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

16 липня професійне 
свято відзначили 
головні “розпорядники” 
коштів Байковецької 
об’єднаної територіаль-
ної громади — праців-
ники фінансово-
господарського відділу 
Байковецької сільської 
ради, який очолює го-
ловний бухгалтер, ча-
рівна жителька села Ло-
зова Світлана Галіяш. 

У дружному колективі від-
ділу, який розпочав свою ро-
боту 25 січня цього року, 
працюють головні спеціаліс-
ти Ірина Сеник, Наталія Дзю-
ба, провідні спеціалісти Лю-
бов Скиблюк, Галина Руснак, 
Андрій Курочка і бухгалтер-
касир Лариса Столяр. Усі 
господарські операції 
об’єднаної громади “прохо-
дять” через їхні руки. Робота 
з фінансами потребує висо-

кої концентрації уваги і 
скрупульозності.

Керівництво Байко-
вецької об’єднаної гро-
мади обладнало примі-
щення фінансово-
господарського відділу 
сучасними комп’ютерами, 
новенькими меблями.   
Від імені Байковецького 
сільського голови Анато-
лія Кулика з професійним 
святом фінансистів приві-
тали перший заступник 
Байковецького сільського 
голови Микола Дума, за-
ступник Байковецького 
сільського голови Віктор 
Пулька, висловили щиру 
вдячність за сумлінну та 
кропітку працю, від якої 
залежить ефективність 
фінансово-господарської 
діяльності Байковецької 
об’єднаної територіаль-
ної громади, побажали 
успіхів у всіх починаннях, 
міцного здоров’я, плідної 
праці, щастя, добра і сі-
мейного затишку. 

День бухгалтера  
в об’єднаній громаді

Бухгалтер-касир  
фінансово-господарського  

відділу Байковецької сільської ради  
Лариса Столяр.

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА. 
Фото автора.

Заступник директора будин-
ку культури села Лозова 
Вікторія Гуменна — скромна, 
відрита у спілкуванні, приві-
тна 19-річна дівчина з ми-
лозвучним голосом. Вікторія 
закінчила Лозівську школу, 
навчалася в музичній школі 
міста Тернополя.

Цьогоріч з відзнакою закінчила 
Теребовлянське вище училище 
культури. Любов до музики дівчи-
ні прищепила перша вчителька, 
вчитель музики, директор будин-
ку культури села Лозова Ніна Іва-
хів. З того часу для Вікторії му-
зичне мистецтво стало життям.

Вона із задоволенням разом з 
односельчанами відроджує куль-
турне життя в селі. Дівчина шко-
дує, що молодь не бере в цьому 
процесі активної участі. Освоїти-
ся на робочому місці їй допомага-
ли директор БК села Лозова Ніна 
Івахів і художній керівник будинку 
культури Ірина Лазута. “Я — лю-
дина нова, звикала до іншої спе-
цифіки роботи. Теорія це одне, 
практика зовсім інше”, — каже  
Вікторія. В обов’язки заступника 
директора будинку культури вхо-
дять керівництво роботою сіль-
ських колективів, аматорських на-
родних колективів, організація і 
забезпечення культурно-
просвітницької роботи серед жи-

телів села, ведення папок для 
збереження документації і багато 
інших. Працюючи на посаді лише 
місяць, Вікторія вже взяла участь 
у концерті, який відбувся в Лозо-
вій на храмовий празник. Вона 
допомагала готувати концерт, ви-
ступала сольно, співала в 
музично-інструментальному ко-

лективі “Развениця”, спробувала 
себе в новому жанрі — розповіда-
ла гуморески.

Про плани, які хоче реалізува-
ти в місцевому будинку культури, 
дівчина мовчить, каже, що “не хо-
чу забігати наперед”. Бажаємо 
Вікторії реалізації всіх задумів, 
доброї долі і творчих злетів!

Культура ●

Для неї музика — життя

Працівники фінансово-господарського відділу Байковецької сільської ради (зліва направо): 
головний спеціаліст Наталія Дзюба, провідний спеціаліст Любов Скиблюк, головний бухгалтер 

Світлана Галіяш, провідний спеціаліст Галина Руснак, головний спеціаліст Ірина Сеник. 

Заступник директора будинку культури села Лозова Вікторія 
Гуменна (зліва) і художній керівник БК Ірина Лазута.



9 “Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те,  
що можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе”

(Франциск Ассізький, італійський християнський святий)

Проща ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Улітку, щоб відпочити фізич-
но, люди їдуть у гори або на 
море. Відновити духовні си-
ли можна під час прощі у від-
пустових місцях. Проща — це 
виконання обітниці, шлях до 
Бога, очищення, наближення 
до святості. Паломництво 
підтримує релігійні почуття, 
спрямовує думки до Бога. 
16-17 червня попри спеку і 
дощ близько 150 тисяч про-
чан зі всіх куточків нашої 
держави і з-за кордону при-
були на традиційну прощу в 
Марійський духовний центр 
села Зарваниця Теребовлян-
ського району, щоб помоли-
тися за мир і спокій в Україні 
та світі, за українських бійців 
на передовій.

Зранку 15 липня паломники 
Тернопільщини вирушили до За-
рваниці пішою ходою від Архика-
тедрального Собору Непорочного 
Зачаття Пресвятої Богородиці. 
Серед них були десятки мешкан-
ців сіл Байковецької об’єднаної 
громади. Кожен учасник ходи по-
чувався частиною великої, друж-
ної родини, яка спільно йшла на-
зустріч Богові. Перша зупинка 
прочан відбулася біля церкви По-
крови Пресвятої Богородиці в 
Мишковичах Тернопільського ра-
йону, де чергували загони волон-
терів, згодом — у Микулинцях і 
Струсові на Теребовлянщині.

Цьогорічна проща мала статус 
загальнонаціональної і була приу-
рочена Року Божого Милосердя та 
молитві за мир в Україні. Біля па-
рафіяльного храму Зарваниці, де 
зберігається ікона Матері Божої 
Зарваницької, в “оазі милосердя” 
відбулася зустріч Предстоятеля 
УГКЦ Церкви Блаженнішого 
Святослава Шевчука з молоддю. 
Щира та невимушена атмосфера 
спілкування з патріархом щороку 
збирає тисячі молодих слухачів, 
які прагнуть почути відповіді на 
свої запитання. У богослужіннях 
взяли участь архиєпископ, митро-
полит Тернопільсько-Зборівський 
УГКЦ Василій Семенюк, 200 свя-
щеннослужителів Тернопільщини, 
інших регіонів України та країн сві-
ту, зокрема з Канади, Австрії, 
Польщі. Громадський правопоря-
док охороняли представники 
національно-визвольного руху 
“Правий Сектор”, ВО “Тризуб” 
імені Степана Бандери та рефе-
рантурний підрозділ “Жіноча Січ”

— Кульмінацією прощі є подяка 
Богові за всі добродійства, — ска-
зав на зустрічі з молоддю у Зарва-
ниці Глава УГКЦ Блаженніший 
Святослав Шевчук. — Україна має 
визнати великі дари і благодаті, 
які Господь вчинив і чинить нашо-
му народові. Найбільша Божа бла-
годать — Незалежність. Ми пови-
нні цей дар захистити, бути гото-
вими віддати найдорожче, що дав 
нам Бог, — своє життя. Благаємо 
Господа прийняти наші молитви 

як найвищий вияв Божого мило-
сердя і зупинити війну. В молитвах 
просимо для України миру і спо-
кою. Наш обов’язок — перетвори-
ти слова на життя, яке базувати-
меться на Божому законі, правді 
про людину, сім’ю, на суспільній 
справедливості.

На знак вдячності прочани по-
дарували Блаженнішому Святос-
лаву Шевчуку рукотворну ікону 
отця Марка Івана Рупніка, яка ста-
ла емблемою Ювілейного Року 
Милосердя. На ній зображено ду-
ховного пастиря Ісуса Христа й 
Адама, який уособлює загублене 
людство. Обидві постаті поєднує 
спільне око — символ порятунку і 
духовного прозріння. Після вечір-
ньої літургії, яку очолив єпарх Бу-
чацький, владика Дмитро Григо-
рак, тисячі прочан у супроводі ду-
хового оркестру стали учасниками 
молитовної ходи центральною ву-
лицею Зарваниці зі свічками — 
вогниками добра і надії. На чудот-
ворному місці лунали дзвони. Гла-
ва УГКЦ Святослав Шевчук спіль-
но з єпископами та священиками 
відслужив молебень до Матері Бо-
жої. Опівночі кожен охочий міг за-
вітати на Співоче поле Зарваниці, 
де відбулася духовно-мистецька 
програма за участю кращих моло-
дих християнських музикантів 
України.

— Проща — це внутрішнє онов-
лення, духовне збагачення, відчут-
тя Божої ласки і благодаті, — ді-
литься враженнями учасниця про-
щі до Зарваниці, жителька села 
Лозова Байковецької об’єднаної 
громади Соломія Дмитрієвська. — 
Цьогоріч я вдруге ходила в Зарва-
ницю пішки в ролі аніматора. Вела 
восьму групу, яка складалася з 
23 прочан. Бути аніматором мені 
торік запропонували друзі з това-
риства студентів-католиків “Обно-
ва”. Спільна молитва, колективне 
виконання пісень єднають, змушу-
ють забути про втому. Українці 
сподіваються на Божу допомогу. 
Ми обов’язково переможемо, 
адже з нами Бог. 

Зарваниця — “оаза милосердя”

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук закликав прочан 
прислухатися до Божого слова і молитися за мир в Україні.

Під час походу на загальнонаціональну прощу
 в Марійський духовний центр села Зарваниця 

Теребовлянського району (зліва направо) байківчанки
 Надія Яськевич, Тетяна Шевченко, Марія Ленько, секретар 

Байковецької сільської ради Юлія Турчманович.

Соломія Дмитрієвська з Лозової та Ірина 
Могильська зі Стегниківців на прощі в Зарваниці.

Цьогорічну прощу в Зарваниці відвідало близько 150 тисяч прочан з України та світу.

Заступник Байковецького сільського голови Віктор Пулька (другий справа)  
з дружиною Ольгою, жителька с. Байківці Галина Ленько, Роман та Оксана 

Логінські зі Смиківців на прощі у Зарваниці, 16 липня 2016 року.

Вітаємо! ●
Вітаємо з 

днем народжен-
ня балетмей-
стера народно-
го аматорського 
ансамблю тан-
цю “ГлоріяБай” 
будинку культу-
ри с. Байківці 
Володимира 
Степановича СТУПКУ.

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!

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Від усьо-
го серця ві-
таємо з юві-
леєм жи-
тельку села 
Л о з о в а  
Н а т а л ю  
Михайлівну 
СОВИН.

Нехай 

     добром 

     наповнюється хата,

Достатком, щирістю і сонячним теплом.

Хай буде вірних друзів в ній багато,

Прихильна доля огорта крилом.

А весни будуть світлі, легкокрилі,

Не буде втоми лагідним рукам.

Нехай здійсниться те, що не збулося,

І добре серце не підкориться рокам.

З любов’ю і повагою — 
чоловік Олег, донька Олена з 

чоловіком Миколою, донька 
Галина з чоловіком Євгеном, 

онук Захарчик.

Щиро вітаємо з 20-річчям 
фельдшера комунального закла-
ду Байковецької сільської ради 
“Амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини” Марію  
Зіновіївну ГОЦКО.

Хай ладиться скрізь: на роботі,

 в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле і гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з днем народження 
художнього керівника будинку 
культури с. Лозова Ірину Степа-
нівну ЛАЗУТУ.

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.

Вітаємо з днем народження 
начальника загального відділу 
Байковецької сільської ради  
Ірину Степанівну ЧОП’ЯК.

Бажаєм щастя Вам людського, 

Здоров’я зичимо міцного,

Хай доля добра і ясна 

Несе Вам радощі з собою,

Хай Вам всміхається весна

З її одвічною красою.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

А Господь Бог добро із неба посилає.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаю з днем 
народження до-
рогу подругу, ви-
хователя дошкіль-
ного навчального 
закладу с. Шлях-
тинці Надію 
Я р о с л а в і в н у  
ФЕДОРЧУК.

Бажаю сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

З повагою — подруга Галина 
Бутениць із с. Мишкловичі.
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“Щасливими стають ті, хто за жодних обставин не опускає рук”

Талановиті земляки ●

Ми — українці ●

Марія КОРОПЕЦЬКА.

Талановитий історик, кра-
єзнавець, журналіст, один з 
авторів і керівник робочої 
групи з підготовки першого 
в Україні регіонального 
масштабного видання три-
томної енциклопедії “Тер-
нопільщина. Історія міст і 
сіл”, що охоплює цілісну іс-
торію населених пунктів 
Тернопільщини, керівник і 
член правлінь ряду громад-
ських організацій. 
Віктор Уніят народився в се-
лі Дубівці Тернопільського 
району. Навчався у Дубі-
вецькій школі. В дитинстві 
Віктор захоплювався історі-
єю, тому після закінчення 
Тернопільського ПТУ №1 
вступив на історичний фа-
культет Тернопільського 
державного педагогічного 
університету. У 1999 році 
пройшов курси менеджменту 
і управління трудовими ре-
сурсами “MacEwan College” 
у Канаді.

Віктор Уніят працював виклада-
чем історії, політології та філософії 
Вищого професійного технічного 
училища №1 міста Тернополя. 
Друкувався у газетах “Подільське 
слово”, “Місто”, “Свобода”, “Нова 
Тернопільська газета”, “Тернопіль 
вечірній”, всеукраїнських видан-
нях.. Сьогодні він виконує 
обов’язки директора комунально-
го підприємства Тернопільської 
обласної ради “Видавництво “Ра-
да”.

Плоди праці Віктора Уніята міс-
тять не типову історичну хроноло-
гію, а повну загальну географічну, 
археологічну, релігієзнавчу та де-
мографічну інформацію про Тер-
нопільський край. Він — автор і 
співавтор десятка книг і понад ти-
сячі статей у ЗМІ та наукових збір-
никах. Віктора Уніята удостоїли 
звання почесного краєзнавця 
України (2008), ордена святих Ки-
рила і Мефодія УПЦКП (2010), 
Грамоти Федерації польських ор-
ганізацій в Україні за наукові до-
сягнення і внесок у порозуміння 
між народами України і Польщі 
(2011), міжнародної премії імені 
Воляників-Швабінських при Фун-
дації Українського вільного універ-
ситету у Нью-Йорку (2011), подяки 
ОУН та Світового Ювілейного ко-
мітету з відзначення року Степана 
Бандери (2011). З ініціативи Вікто-
ра Уніята та Богдана Мельничука в 
2010 році засновано Тернопіль-
ську обласну премію в галузі куль-
тури в номінації краєзнавства іме-
ні Петра Медведика.

Незважаючи на всі заслуги, ри-
са величати себе Віктору Богда-
новичу не притаманна. Книги, на-

роджені його талантом, обізнаніс-
тю, терпеливістю, можна знайти в 
кожній бібліотеці української діа-
спори. Для прикладу, “Євреї на 
Тернопільщині” та “Іван Франко і 
Тернопільщина” — у Стенфорд-
ському та Торонтському універси-
тетах, в Ізраїлі, “Никифор Гірняк. 
Життєвий шлях отамана” — у 
США. 

— Видання будь-якого матері-
алу — копітка робота великої гру-
пи людей, — розповідає Віктор 
Уніят і називає імена Богдана 
Мельничука, Михайла Ониськіва, 
Ярослава Стоцького. Досвід Ві-
ктора Уніята демонструє вдалий 
приклад співпраці влади і краєз-
навців, коли у 2014 році з облас-
ного бюджету не витрачено ко-
штів на створення тритомника 
енциклопедії “Тернопільщина. Іс-
торія міст і сіл”.

На запитання, звідки краще 
черпати натхнення краєзнавцям-

початківцям та що моти-
вує до праці, Віктор Уніят 
з усмішкою відповідає: 
“Ентузіазм. Робота з 
п’ятої ранку до глибокої 
ночі? Запросто! Пробле-
ми з опаленням, мороз у 
кабінеті? Тепла куртка, 
рукавиці — і питання ви-
рішене! Технічні непо-
ладки, втрата частини 
інформації? Шкода, але 
не біда: музеїв, архівів у 
нас вдосталь”. У кар’єрі 
краєзнавця трапляються 
неочікувані повороти, 
адже історія стрімко та 
невпинно рухається впе-
ред. Наприклад, енци-
клопедію “Тернопільщи-
на. Історія міст і сіл” до-
велося переписувати у 
зв’язку з Революцією 
Гідності та російською 

агресією. 
Віктор Уніят мешкає в Тернопо-

лі. Разом із дружиною Віталіною 
виховує шестирічну донечку На-
стю. У вільний від роботи час Ві-
ктор Богданович навідується в 
гості в рідні Дубівці до своєї мами 
Ганни Якимівни. 

Незабаром вийде друком книга 
Віктора Уніята “Фігури Тернопіл-
ля”, яка охоплює повну історію 
монументів, поставлених на честь 
святих. Незабаром вийде друком 
книга “Невинно убієнні” у співав-
торстві з уродженцем Білоскірки 
Тернопільського району, доктором 
історичних наук, професором 
Ярославом Стоцьким. Ці видання 
міститимуть інформацію про всіх 
західноукраїнських репресованих 
священнослужителів різних кон-
фесій. Крім цього, Віктор Уніят 
планує написати книжку, присвя-
чену сільським громадам Терно-
пільщини, зокрема Байковецькій.

Краєзнавчі пошуки  
Віктора Уніята

Історик, краєзнавець, журналіст, 
уродженець с. Дубівці Віктор Уніят.

За вагомий внесок у дослідження історії рідного краю 
Тернопільська обласна організація НСЖУ нагородила 

Віктора Уніята грамотою, 3 червня 2016 року.

30 червня цього року в селі Курники Байковецької об’єднаної територіальної громади 
з нагоди 20-річчя Конституції України проведено флешмоб “Мої права та обов’язки”. Учасники 

флешмобу ознайомилися з історією створення Конституції України,
 взяли участь у розважальних конкурсах, іграх, патріотичному танці “Україна єдина”. 

Всіх нагородили заохочувальними призами. Організувала захід завідуюча 
бібліотекою-філією і за сумісництвом завідуюча клубом села Курники Марія Миц.

До уваги власників 
автотранспорту!

Байковецька сільська рада (організатор перевезень) оголошує конкурс 
на право здійснювати перевезення пасажирів на міському автобусному 
маршруті загального користування в звичайному режимі руху.

Перелік об’єкта конкурсу 
Назва 

маршруту
Протяж-

ність 
(км)

Час відправлен-
ня з пунктів

К-сть 
оборотних 

рейсів

Мін.
к-сть 

автобу-
сів

Періодич-
ність 

виконанняпоч. кінець

Дубівці  —  
Байківці

23 7-35 19-05 6 2 Понеділок — 
субота

Умови конкурсу
Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті за-

гального користування проводиться відповідно до Закону України 
“Про автомобільний транспорт” та Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального корис-
тування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 
грудня 2008 року №1081 (зі змінами), Правил надання послуг паса-
жирського автомобільного транспорту, затверджених постановою  
Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 (зі зміна-
ми).

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезення паса-
жирів на автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу 
комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами спо-
лучень та режимів руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку 
України від 12 квітня 2007 року №285, на маршрутах протяжністю до 
150 км допускається використання автобусів категорій М2 (повна ма-
са до 5 т.) та М3 (повна маса більше 5 т.). Клас автобусів: на міських 
маршрутах I, II, III. Обов’язкове надання в якості конкурсної пропозиції 
на об’єкт конкурсу, що містить міські маршрути, щонайменше одного 
транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними можливостями;

Наявність у перевізника-претендента необхідної кількості 
резервного рухомого складу відповідної місткості  згідно з підпунктом 
4 п.12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального користування, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 
(зі змінами); забезпечення державних соціальних нормативів у сфері 
транспортного обслуговування пасажирів; перевезення громадян 
пільгових категорій згідно з чинним законодавством; забезпечення 
виконання вимог чинного законодавства, що регулює роботу 
автомобільного транспорту; дотримання трудового законодавства 
України, забезпечення належних умов праці.

Документи для участі у конкурсі приймаються у закритому конверті 
з позначкою №1 та конверті з позначкою №2, який містить документи 
з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу надає документи 
перевізник-претендент. Документи на конкурс приймаються до 5 
серпня 2016 року включно з 9 год. до 17 год. за адресою: Тернопіль-
ська область, Тернопільський район, с. Байківці, вул. Січових Стріль-
ців, 43 у секторі житлово-комунального господарства, транспорту, 
зв’язку та благоустрою. Конкурс відбудеться 23 серпня 2016 року в 
залі засідань будинку культури с. Байківці.

Оголошення ●

Байковецька сільська рада проводить громадське обговорен-
ня містобудівної документації “Детальний план території житлової 
забудови в селі Байківці Тернопільського району Тернопільської об-
ласті (земельна ділянка Альяного Є. О.)”. Громадське слухання від-
будеться 23 серпня 2016 року о 15 год. у приміщенні Байковецької 
сільської ради за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський 
р-н., с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43. 

Байковецький сільський голова А. Р. КУЛИК.

1. Батьки мусять стави-
тися до своєї дитини як до 
людини, дати їй відчути, 
що вона людина. Завдан-
ня, безумовно, дуже склад-
не, але, знехтувавши ним, 
можна поставити дитину 
на фальшивий шлях.

2. Необхідний елемент 
— виховувати дитину в ат-
мосфері тепла і мудрої лю-
бові. Діти, які цього не 
отримали, — це ті, які в той 
чи інший спосіб тікають з 
дому і блукають вулицями 
міст.

3. Нещаслива дитина, 
між батьком і матір’ю якої є по-
стійна незгода та непорозуміння. 
Ще гірше, коли батьки знуща-
ються з дитини, — як у фізично-
му, так і в моральному плані.

4. Батьки, закохані в гроші, 
можуть навіть свідомо передати 
дітям свій матеріалістичний сві-
тогляд.

5. Передавання позитивних чи 
негативних вартостей відбува-
ється природним шляхом: що 
батьки думають, про що гово-
рять, як поводяться — формує 
їхню дитину.

6. Безумовно, дитина має від-
чути, що її люблять, але батьків-
ська любов повинна бути 
мудрою.

7. Розпещена дитина почува-
тиметься нещасною, тому що не 
завжди зможе отримувати все 
так легко, як їй це вдавалося в 

дитинстві.
8. Батько й мати, творячи ат-

мосферу любові, повинні дати 
відчути дитині її гідність і гідність 
інших людей — старших і таких 
самих, як вона, дітей.

9. Дисципліні повинні підпо-
рядковуватися всі члени сім’ї, 
передусім батьки: на все є свій 
час і щодо всього певна позиція.

10. Кожну дитину належить 
виховувати в дусі бажання роби-
ти добро іншим, чи батькам, чи 
товаришам, чи братам і 
сестрам.

За матеріалами колонки на 
“Українській Правді” 

архієпископа-емерита УГКЦ, 
Блаженнішого Любомира 
Гузара підготував центр 

соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді Байковецької 

сільської ради.

Контрольна для дорослих ●

10 тез Любомира 
Гузара про батьків, 
дітей та дисципліну

Архієпископ-емерит УГКЦ 
Блаженніший Любомир Гузар.



П’ятниця, 22 липня 2016 року11 До джерел
Вітаємо! ●

Великі українці ●

“А світ — вертеп. Кажу я з  
гіркотою: цей світ — вертеп.  
І, мабуть, щонайважче — у ньому 
залишатися собою”.

(Грицько Чубай)

Український поет і пере-
кладач Грицько Чубай — 
один із найяскравіших 
представників львівського 
андеґраунду 70-их років 
минулого століття. Його 
творчість мала вагомий 
вплив на тогочасну поезію, 
на “самоусвідомлення” то-
гочасного суспільства. На-
уковець Іван Сварник на-
звав Чубая поетом світової 
цивілізації. Чубай — філо-
соф і витівник-містифікатор 
у потертих джинсах. Робіт-
ник сцени, художник-
оформлювач на ізолятор-
ному заводі, вантажник і 
водночас знавець літерату-
ри, мистецтва і музики, 
рівних якому було мало. 
Поет, у домі якого сиділося 
на підлозі, говорилося про 
життя, мистецтво, про все 
на світі. Людина, яка спо-
відувала свободу творчості і 
духовну автономію, була зла-
мана системою.

Григорій Петрович Чубай наро-
дився 23 січня 1949 року в селі Бе-
резини Козинського (тепер Радиви-
лівського) району на Рівненщині в 
селянській родині. Друзі — так він 
просив — називали його Грицьком. 
Поезія Чубая була в центрі літера-
турних вечорів, його вірші молодь 
переписувала у щоденники. В чоло-
вічій аудиторії Грицько був своїм — 
щирим і дотепним. Мав трохи чор-
ний гумор і близьку до сарказму 
іронію. Багато говорив про жінок. 
Творив розкуту лірику, не таку, яка 
публікувалася в радянських видан-
нях. У його квартирі на Погулянці у 
Львові завжди було повно друзів. 
16 людей на 16 квадратних метрах 
засиджувалися до ранку. Кожен із 
компанії в будь-яку хвилину міг по-
стукати у вікно, попроситися до Чу-
баїв. Тоді і глінтвейни заварювали, 
Грицько робив канапки. Знав 
напам’ять Шевченків “Кобзар”, по-
езії Василя Симоненка, Миколи Він-
грановського. Дружина Грицька Га-
лина згадує, як, завітавши до Гриць-
кових батьків, була вражена кількіс-
тю книжок, музичних платівок, ви-
різок із журналів у звичайній сіль-
ській хаті. Це були Грицькові “уні-
в е р с и т е т и ” .  З 
15 років він скуповував усю доступ-
ну літературу. Перечитав практично 
все, що було в бібліотеці його рід-
ного села, завжди був у курсі акту-
ального, що було нелегко в час 
совкового інформаційного вакууму.

У 17-річному віці Грицько Чубай 
потрапив під нагляд радянських ка-
ральних органів. Перед вступом до 
Київського університету мав необе-
режність виступити в день роковин 
перепоховання Тараса Шевченка в 
Каневі. Сказав якусь “крамолу”. Це 
мало наслідки — всі його спроби 
вступити до вищих навчальних за-
кладів закінчувалися “провалом”. 

Йому просто ставили “двійку” на 
останньому екзамені. Важкі матері-
альні умови змусили Чубая деякий 
час працювати на будовах Сибіру.

Після написання антирадянської 
та антиімперської за сутністю пое-
ми “Вертеп” приїхав до Львова, де 
з великим успіхом читав її в 
середовищі молоді. Познайомився 
з подружжям Калинців — Ігорем та 
Іриною, братами Горинями, 
В’ячеславом Чорноволом. На по-
чатку 1972 року до Львова приїхав 
відомий український поет-дисидент 
Василь Стус, який в місті Лева зу-
стрівся з друзями. Серед них був і 
Грицько Чубай. За кілька днів після 
цього практично по всій Україні по-
чалися арешти. Прийшли і до 
Грицька. Після зближення з “анти-
радянськими елементами” в Чубая 
почалися обшуки та переслідуван-
ня, інспіровані КДБ. Органам “стало 
відомо”, що він читає заборонену 
літературу. В поетовому будинку на 
Погулянці провели обшук. Вилучали 
все, що тільки можна було, — книж-
ки з підписами і навіть друкарську 
машинку, яку Грицькові подарував 
В’ячеслав Чорновіл. Та найбільшим 
компроматом стала книжка аполо-
гета українського націоналізму 
Дмитра Донцова. Після трьох днів 
перебування у слідчому відділі Чу-
бая випустили. Гриць тяжко пере-
живав ті події. 

Після постійної нервової напруги 
в нього загострилася хвороба ни-
рок. Грицько став нервовим, адже 
нормальне життя змінилося — по-
стійні допити, виклики… Перестав 
писати, працював вантажником, 
монтажником сцени у Львівському 
театрі Марії Заньковецької, 
художником-оформлювачем на ізо-
ляторному заводі. Заробітки мав 
мізерні. Чимало його друзів виїхало 
зі Львова, деякі знайомі, як це часто 
буває в таких ситуаціях, відвернули-
ся. На той час Грицькові було всьо-
го лиш 23 роки… У хвилини розпа-
чу, траплялося, він нищив свої 
вірші. Палив на вогнищі. Про той 

непростий період життя можна ді-
знатися з листів Грицька Чубая 
1973-1975 років до найкращого 
друга Олега Лишеги. Вони — ніби 
сповідь поета: “Це все почалося 
п’ять років тому з одного старого 
кінофільму в такому ж старому і 
непопулярному кінотеатрі з ветхим 
балконом. Надвечір ішов дощ. Ми 
купили багато черешень, здається, 
цілий кілограм, і їли їх у фойє пе-
ред початком сеансу. Щось жарто-
ма говорили про можливий розлад 
шлунка од немитих черешень. Від-
відувачів було мало. А я дивився 
той фільм не вперше. Я сьогодні 
пригадую той фільм, як ніколи. І, як 
ніколи досі, в мене на губах сьо-
годні смак тих черешень...”.

Грицько Чубай організував та 
видавав “Скриню” — один із пер-
ших самвидавівських журналів 
України, друкував твори друзів та 
власні тексти. Більшу частину 
віршів поет створив до 1970 року. 
У 18 років написав знамениту по-
ему “Вертеп”. Після 5-річної паузи 
з-під пера поета вийшла поема 
“Говорити, мовчати і говорити зно-
ву” , яка стала останньою. В ній — 
його біль і тривоги. Написане було 

протестом проти тогочасної дикої, 
абсурдної дійсності. Його книги 
вперше побачили світ посмертно, у 
1999 році. Творчість батька активно 
популяризує син — фронтмен гурту 
“Плач Єремії” Тарас Чубай. 

Наприкінці свого життя Грицько 
Чубай потрапив у літературне това-
риство, лідерами якого були відо-
мий кінокритик Андрій Плахов і ди-
ректор видавництва “Центр Євро-
пи” Сергій Фрухт. Саме вони пора-
дили йому Московський літератур-
ний інститут, куди Грицько вступив 
з першого разу. Тоді Грицеві було 
30 років. Він став одним із найкра-
щих студентів у студії письменника 
Анатолія Жигуліна. Однак провчив-
ся в інституті лише два роки — зно-
ву загострилася хвороба нирок. 
16 травня 1982 року, коли прийшло 
запрошення на весняну сесію, 
Грицька Чубая не стало… Кадебіст-
ська машина знищила талановиту 
людину. Поховали поета на Сихів-
ському кладовищі у Львові. У грудні 
1995 року за клопотанням родини 
та Львівської організації Національ-
ної спілки письменників України 
Львівська міська рада дозволила 
перепоховати останки поета на Ли-
чакові, неподалік могили Володи-
мира Івасюка. Дев’ять років тому на 
могилі поета встановили пам’ятник.

Постать Грицька Чубая навряд 
чи стане “брендовою”. Довгий час 
його книжки неможливо було зна-
йти на полицях книгарень. Ознайо-
митися з творчістю Чубая можна у 
збірці “П’ятикнижжя”, яке вийшло 
друком рік тому. Видання доповне-
не фотографіями з родинного архі-
ву Чубаїв і листами до друга Олега 
Лишеги. Постать поета колоритно 
змальована в книзі Юрія Винничука 
“Груші в тісті” і в документальному 
фільмі Олександра Фразе-Фразенка 
“Чубай”.

За матеріалами інтернет-
ресурсів підготував Андрій 

ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Грицько Чубай —  
борець із системою

Український поет
і перекладач Грицько Чубай.

Оголошено імена пись-
менників, журналістів, 
видавців, громадських 
діячів, меценатів, які 
удостоєні високої по-
чесної відзнаки — меда-
лі Івана Мазепи. 

Міжнародна літературно-
мистецька академія Украї-
ни проводить цей захід 
утретє. Приємно відзначи-
ти, що серед нагороджених 
наш відомий краянин — 
письменник, літературоз-
навець, критик, доцент 
Тернопільського національ-
ного педагогічного універ-
ситету імені Володимира 
Гнатюка Петро Сорока.

Серед нагороджених грузинський 
та український поет, державний та 
громадський діяч Рауль Чілачава, 
головний редактор “Літературної 
України” Станіслав Бондаренко, го-
лова Івано-Франківської обласної 
організації НСПУ Євген Баран, ре-
дактор журналу “Літературний Чер-
нігів” Михась Ткач, заступник голови 
“Чернігівського земляцтва в місті Ки-
єві” Микола Вощевський, письмен-
ник, перекладач, дипломат Сергій 
Борщевський, письменник, вида-
вець Микола Мартинюк, письмен-
ник, перекладач Олег Гончаренко, 
білоруська та українська письменни-
ця, журналіст, педагог Лілія 
Бондаревич-Черненко.

Валентина СЕМЕНЯК.

Vivat! ●

Петро Сорока 
нагороджений медаллю 

Івана Мазепи

Письменник, доцент ТНПУ імені  
Володимира Гнатюка Петро Сорока.

Парафіяни церк-
ви Покрови Пре-
святої Богородиці 
с. Чернелів-
Руський Тернопіль-
ського району щи-
ро вітають з  
80-річчям шановану в 
селі людину, організато-
ра та активну учасницю 
церковного хору, дяка церкви  
Покрови Пресвятої Богородиці  
Марію Іванівну ДУМАНСЬКУ. Не-
хай Господь Бог зішле Вам, пані 
Маріє, благословення і заступни-
цтво, міцне здоров’я, благополуччя 
і радість у родині. Нехай добром на-
повнюється Ваша оселя, а опіка 
Матері Божої супроводжує в житті 
Ваших дітей та онуків.

Хай доля Вам пошле добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З днем 
народження 
вітаємо на-
с т о я т е л я 
ц е р к в и 
Різдва Пре-
святої Бого-
родиці с. 
Ступки Тер-
нопільсько-
го району 
о. Андрія 

Марчука. Всечесний отче, моли-
товно бажаємо Вам світла Божої 
премудрості, незліченних Господ-
ніх ласк, міцного здоров’я, щастя, 
радості, опіки Пресвятої Богороди-
ці, шани та любові від людей.

Хай Дух Святий Вас завжди 

мудрістю скріпляє,

Хай мир Господній у Вас в душі перебуває.

Хай Мати Божа материнською любов’ю

Ваше серце зігріває,

Своїм омофором від зла Вас охороняє.

З повагою — парафіяни  
та церковний комітет  

церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці с. Ступки.

З 80-річним ювілеєм вітаємо 
дорогу маму, бабусю, прабабусю 
Марію Іванівну ДУМАНСЬКУ.

Літа пролетіли, як бистра вода,

Забрали печалі і радощі Ваші,

Але Ви для нас все така ж молода,

Завжди найдорожча. Для нас Ви найкраща.

Задумано ясен росте край воріт,

Рідню, діточок, онучат виглядає.

У плині невтомному весен і літ

Ми знаємо всі — нас тут мама чекає.

Не знайте Ви, мамо, ні сліз, ані бід,

Бабусенько рідна, все будьте здорові,

Живіть, дорогенька, многая літ,

У мирі, добрі та любові.

Спасибі за труд і за радість надій,

Ви — лагідне сонце у нашій родині.

Вклоняємось мамі — простій і земній,

Вкраїнського роду святій берегині. 

З любов’ю і повагою — дочка 
Люба з сім’єю, дочка Галина  

з сім’єю, син Ігор з сім’єю.

Вітаємо з днем народження  
завідуючого Ігровицькою АЗПСМ 
Володимира Антоновича  
ШПИТКОВСЬКОГО.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Педагогічний колектив Білець-
кої ЗОШ І-ІІ ст. вітає з 50-річчям 
заступника директора з навчально-
виховної роботи, вчителя початко-
вих класів Ольгу Йосипівну  
ГАРДЕЦЬКУ.

Хай доля пошле Вам довгого віку,

Радості, щастя, достатку без ліку.

Хай люди повагу і ласку дарують,

Нехай обминають незгоди і грози,

Лиш тільки від сміху з’являються сльози!

Відділ освіти Тернопільської 
РДА і Тернопільський районний 
методичний кабінет вітають з днем 
народження методиста з дошкіль-
ної роботи Любов Дмитрівну 
БІДНЮК.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

Вітаємо з Днем ангела Ольгу 
Юріївну ОМЕЛЬНИЦЬКУ  
з с. Смиківці Тернопільського  
району.

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

У небі хмаринки ніжно-голубі,

І усмішкою вабить літо.

І Ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка Твоя

Дарує радість щохвилини.

З любов’ю — мама Оксана, 
тато Юрій, брат Андрій, 

бабуся Ганна і дідусь 
Мирослав.

Вітаємо з днем народження 
хірурга ТРТМО В’ячеслава Іва-
новича ЛАЗУРКА, медсестер 
Галину Ярославівну ЗВАРИЧ, 
Ірину Михайлівну МУЖИЛО, 
фельдшера швидкої невідклад-
ної медичної допомоги Зеновія 
Богдановича ЗАЯЦЯ, акушерів 
жіночої консультації Ганну Васи-
лівну МАРЧУК і Олену Вікторів-
ну ЛІТКОВЕЦЬ, молодших мед-
сестер ТРТМО Ольгу Зіновіївну 
ГУЙДУ, Наталію Борисівну  
КАПУСТІНСЬКУ, Наталію Рома-
нівну ГАВРИЩАК, Оксану Сте-
панівну ДЯЧУН, завгоспа ТРТМО 
Віктора Петровича ОБЛЕЩУ-
КА, завідуючу ФАПом с. Петриків 
Марію Володимирівну  
ФІРМАН, акушера ФАПу с. Сми-
ківці Тетяну Ігорівну КМЕТИК, 
завідуючу ФАПом  с. Чернелів-
Руський Марію Степанівну 
ЛАЗАР, стоматолога Настасів-
ської АЗПСМ Ігоря Михайлови-
ча СИМЕЦЯ, лікаря загальної 
практики сімейної медицини 
І гровицько ї  АЗПСМ  
Володимира Антоновича 
ШПИТКОВСЬКОГО.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Від усього серця вітаємо  
з 95-річчям жительку с. Смиківці 
Тернопільського району Ольгу 
Паньківну БОЙКО.

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.

З любов’ю і повагою — зять 
Юрій Влас з сім’єю, зять 

Василь Гавліч з сім’єю, син 
Ігор з сім’єю.

Вітаємо з днем народження  
депутата Тернопільської район-
ної ради Володимира Євгено-
вича МОКРИЦЬКОГО.

Хай життя шумить, квітує,

Щасливим буде кожен день,

А доля залюбки дарує

Багато радості й пісень.

Хай серце Ваше щедрим буде

І широко відкритим для людей,

Хай молодеча сила сповнить груди,

Додасть наснаги і нових ідей.

З повагою — депутатський 
корпус Тернопільської 

районної ради.

Щиро вітаємо з днем  
народження методиста з  
дошкільної роботи Тернопіль-
ського РМК Любов Дмитрівну 
БІДНЮК.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті — лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, везіння,

У справах — вічного горіння.

Від душі любові Вам бажаєм

І хай Вам Бог допомагає.

З повагою — методисти  
і керівники освітніх  

округів Тернопільського 
району.
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ПРОДАМ
* автомобіль Славута 2007 р.в. 

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

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

* 2-кімнатну квартиру загаль-
ною площею 42 кв. м.,  
район Старого парку, м. 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 ●

Служба 101 ●Перше причастя  ●

10 липня цього року в селі 
Прошова Тернопільського 
району відбулася Свята лі-
тургія, яка відкрила двері 
дитячих сердець на при-
йняття Ісуса у Пресвятій Єв-
харистії. 

Радість та відчуття щастя пе-
реповнювали усіх, бо цього дня 
діти 2 та 3 класів зустріли свого 
найкращого Друга. У цей день на 
парафії храму Успення Пресвятої 
Богородиці прекрасне сонце 
Христового Царства не тільки 
звеселяло душі діточок, які при-
йняли Ісуса до свого серця. Ця 
світла та довгоочікувана подія 
стала радісним, пам’ятним свя-
том, що залишиться у серцях 
батьків, хрещених, родини та дру-
зів на все життя. З великим хви-
люванням діти очікували на цей 
особливий день, здолали велику 
дорогу, щоб сказати Ісусові, як 
Його люблять. Але найбільше цій 

події радів Ісус, який знайшов Со-
бі місце у маленькому дитячому 
серці.

Перше причастя та Перша спо-
відь дитини — це невід’ємна час-
тина традиції Української греко-
католицької церкви, що переда-
ється від покоління до покоління. 
Святе таїнство Євхаристії є най-
кращим даром, який нам зали-
шив Христос. Кожне святе При-
частя є для дитини найкращою 
хвилиною дня і цілого її життя, та 
слугує перепусткою в особливий 
світ. Діти, які довго готувались до 
такого випробування, усвідомили 
свої особливі обов’язки. Перед 
першою сповіддю діти пройшли 
довгу науку, вивчали катехизм, 
правди віри, у яких ідеться про 
те, яким має бути християнин. 
Після Святої літургії діти подяку-
вали Богові за отримані ласки 
прекрасними віршами та неймо-
вірно щирими усмішками. 

Отець Михайло Рудак привітав 

причасників з їхнім першим важ-
ливим християнським екзаменом 
у житті. Він вручив кожній дитині 
пам’ятку про першу сповідь та 
урочисте святе Причастя. Від щи-
рого серця вітання з цим світлим 
святом висловлюють і класоводи 
2 та 3 класів — Христина Михай-
лівна Бінєвич та Ірина Василівна 
Семирко. 

Нехай віднині у цій мандрівці з 
вами, дорогі діти,  завжди буде 
люблячий Бог, який промовляє до 
вас: “Дитино моя, Бог тебе лю-
бить, Бог тобі підказує, Бог тебе 
направляє, Бог тебе веде, Бог 
бажає твоєї зміни, твого покаян-
ня”. Нехай ця тиха радість вашої 
особливої зустрічі з Богом, яка 
наповнює серденька, серця рід-
них, впродовж усієї мандрівки до-
рослим християнським життям 
лише зміцнює і підтримує вас. 
Нехай кожен ваш наступний крок 
буде завжди таким, що сподоба-
ється Господу.

Від покоління  
до покоління

У селі Прошова хлопчики і дівчатка урочисто прийняли Святе таїнство Євхаристії.

Послуга “Прискорена пошта” 
від Укрпошти — це швидка до-
ставка відправлень між обласни-
ми центрами на наступний день, 
а в межах обласного центру за 
умови, що відправлення отрима-
но у поштовому відділенні до 
12 години, – протягом дня.

Відправлення доставляють 
кількома принципами — “склад-
склад” — з поштового відділення 
до поштового відділення, “двері-
склад” — кур’єр забирає відправ-
лення і доставляє у поштове від-
ділення, “склад-двері” – з пошто-

вого відділення відправляється і 
кур’єр доставляє отримувачу, 
“двері-двері” — кур’єр забирає 
відправлення і доставляє його 
отримувачу.

Можна зручно замовити по-
слугу “Прискорена пошта” на 
сайті Укрпошти через “Особис-
тий кабінет”. Клієнт може замо-
вити послугу відправлення при-
скореної пошти, викликати 
кур’єра у зручний час, обрати 
спосіб доставки, заповнити всі 
необхідні документи, розрахува-
ти тариф та строки відправлен-

ня. Інформація, яку надає корис-
тувач на сторінці, є конфіденцій-
ною і не розголошується.

Завдяки оптимальному спів-
відношенню швидкості, ціни та 
якості Укрпошта доставила за 
півроку майже 34 тисяч відправ-
лень. З умовами та тарифами 
можна ознайомитися на сайті Ук-
рпошти. Телефони для довідок: 
(0352) 52-72-26, (0352) 43-10-
43.

Адміністрація ТД УДППЗ 
“Укрпошта”.

Сервіс ●

“Прискорена пошта” — через 
“Особистий кабінет”

Гриби — це дарунок природи, 
але водночас вони є небез-
печним продуктом харчуван-
ня, який може спричинити 
отруєння, а іноді й смерть. 
Отруєння організму виклика-
ють токсини, алкалоїди та 
сполучення важких металів, 
які містяться в грибах. При-
кро, що багато людей висно-
вки роблять лише на основі 
свого гіркого досвіду.

Основні причини отруєнь: вжи-
вання отруйних грибів; неправиль-
не приготування умовно їстівних 
грибів; вживання старих або зіпсо-
ваних їстівних грибів; вживання 
грибів, що мають двійників або 
змінилися внаслідок мутації (навіть 
білі гриби і підберезники мають 
своїх небезпечних двійників). 
Симптоми отруєння: нудота, біль у 
животі, посилене потовиділення, 
зниження артеріального тиску, су-
доми, мимовільне сечовиділення, 
проноси, розвиток симптомів 
серцево-судинної недостатності. 

Щоб запобігти отруєння гриба-
ми, рекомендуємо заходи та пра-
вила, які необхідні для виконання 
кожній людині.

 Купуйте гриби тільки у відведе-
них для їх продажу місцях (магази-
нах, теплицях, спеціалізованих кі-
осках), особливо уникайте стихій-
них ринків. Збирайте і купуйте 
тільки гриби, про які вам відомо, 
що вони їстівні. Не збирайте гри-
бів: якщо не впевнені, що знаєте їх, 
якими б апетитними вони не зда-
валися; поблизу транспортних ма-
гістралей, на промислових пусти-
рях, колишніх смітниках, в хімічно 
та радіаційно небезпечних зонах; 
невідомі, особливо з циліндричною 
ніжкою, у основі якої є потовщення 
“бульба”, оточена оболонкою; з 
ушкодженою ніжкою, старих, 
в’ялих, червивих або ослизлих; ні-
коли не збирайте пластинчаті гри-
би — отруйні гриби маскуються під 
них; “шампіньйони” та “печериці”, у 
яких пластинки нижньої поверхні 
капелюшка гриба білого кольору.

Не порівнюйте зібрані чи при-
дбані гриби із зображеннями в 
різних довідниках, вони не завжди 
відповідають дійсності. Не куштуй-
те сирі гриби на смак. Ще раз пе-
ревірте вдома гриби, особливо ті, 
які збирали діти. Усі сумнівні вики-
дайте. Нижню частину ніжки гриба, 
що забруднена грунтом, викидай-
те. Гриби промийте, у маслюків та 
мокрух зніміть з капелюшка слизь-
ку плівку.

Гриби підлягають кулінарній об-
робці в день збору, інакше в них 
утворюється трупна отрута. При 
обробці кип’ятіть гриби 7-10 хви-
лин у воді, після чого відвар злий-
те. Лише тоді гриби можна варити 
або смажити. Обов’язково вимо-
чіть або відваріть умовно їстівні 
гриби, які використовують для со-
ління, — грузді, вовнянки та інші, 
котрі містять молочний сік, тим са-
мим позбудетесь гірких речовин, 
які уражають слизову оболонку 
шлунку. Не пригощайте ні в якому 
разі грибами дітей, літніх людей та 
вагітних жінок. Гриби (зеленушка, 

синяк-дубовик, та деякі інші) міс-
тять отруйні речовини, які у шлунку 
не розчиняються. У взаємодії із ал-
коголем отрута розчиняється та 
викликає бурхливе отруєння. Зна-
чна кількість грибів, які досі вважа-
лись їстівними, містять мікродози 
отруйних речовин. Якщо вживати 
їх декілька днів підряд, також може 
статись отруєння. Суворо дотри-
муйтеся правил консервування 
грибів. Неправильно приготовлені 
консервовані гриби можуть викли-
кати дуже важке захворювання — 
ботулізм. Гриби, які довго зберіга-
лися, обов’язково прокип’ятіть 10-
15 хвилин. 

В жодному разі не довіряйте та-
ким помилковим тлумаченням: “Усі 
їстівні гриби мають приємний 
смак”, “Отруйні гриби мають не-
приємний запах, а їстівні — приєм-
ний”, “Усі гриби в молодому віці 
їстівні”, “Личинки комах, черви й 
равлики не чіпають отруйних гри-
бів”, “Опущена у відвар грибів 
срібна ложка або срібна монета 
чорніє, якщо в каструлі є отруйні 
гриби”, “Цибуля або часник стають 
бурими, якщо варити їх разом з 
грибами, серед яких є 
отруйні”,”Отрута з грибів видаля-
ється після кип’ятіння протягом 
кількох годин”, “Сушка, засолю-
вання, маринування, теплова кулі-
нарна обробка знешкоджують 
отруту в грибах”. 

Первинні ознаки отруєння (ну-
дота, біль у животі, пронос) — 
з’являються через 1-4 години після 
вживання грибів, залежно від виду 
гриба, віку та стану здоров’я по-
терпілого, кількості спожитих гри-
бів. Біль та нападки нудоти повто-
рюються декілька разів через 6-48 
годин, а смерть може настати че-
рез 5-10 днів після отруєння.

 Перша допомога при отруєнні 
грибами: викличте “швидку медич-
ну допомогу”, одночасно, не очіку-
ючи її прибуття, негайно промийте 
шлунок: випийте 5-6 склянок 
кип’яченої води або блідо-рожевого 
розчину марганцівки; натисніть 
пальцями на корінь язика, щоб ви-
кликати блювоту; прийміть активо-
ване вугілля (4-5 пігулок), коли 
промивні води стануть чистими; 
після надання первинної допомоги 
дайте випити потерпілому міцний 
чай, каву, або злегка підсолену во-
ду, відновіть тим самим водно-
сольовий баланс; покладіть потер-
пілого на живіт, до ніг — грілку для 
полегшення його стану; з’ясуйте, 
хто вживав разом із постраждалим 
гриби, проведіть профілактичні за-
ходи.

 Забороняється вживати будь-
які ліки та їжу, а надто ж алкогольні 
напої, молоко — це може приско-
рити всмоктування токсинів грибів 
у кишечнику.

Запам’ятайте: отруєння гриба-
ми дуже важко піддається лікуван-
ню. Наполегливо радимо всім: не 
збирайте та не їжте гриби зовсім. 
Без грибів можна прожити.

 
Тернопільський районний 

відділ УДСНС України у 
Тернопільській області

Гриби, що  
“просяться” на стіл
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Фотомить ●

До джерел ●

Смачного! ●

Як жити довго  
в щасті та радості

Заповіді 104-річного Андрія Ворона

Завідуюча клубом села Чистилів Надія Ремус з донькою  
Аліною на сільському святі з нагоди Дня молоді. 

Фото Галини ЮРСИ.

Хоч би де ти був, 
ти — вдома

Хоч би де ти був, ти — вдома. 
Це дуже важливо: скрізь почува-
тись, як удома.

Нехай продуктивне творення 
супроводжує тебе до останнього 
дня. Не припиняй робити те, що ти 
вмієш і знаєш, — ні з пенсією, ні з 
віком, ні з інших причин. Треба ро-
бити своє, навіть не маючи рук. 
Навіть умираючи. Нехай не зупи-
няє тебе підступна думка: кому це 
залишиться. Творець підгримує 
тих, хто творить.

Небо любить тих, хто дарує 
життя і підтримує життя. Ніхто не 
знає, скільки, де і як тобі жити. І ти 
не знаєш. Не переймайся цим. 
Зернина, що лягає в грунт, не жу-
риться, коли і що з неї виросте. 
Вона просто росте через терня, 
тягнеться до неба. Так і ти чини, бо 
ти — зернятко Неба.

Люби життя таким, яким воно є. 
І воно полюбить тебе. Життя — це 
гра. І робота — гра, і всяка твор-
чість, і любов, і дружба. Все — гра, 
подарована нам для легкості буття. 
Не граються лише з Богом.

Не будь повільним ні в роботі, ні 
в думках. Мудрі люди кажуть, що 
рішення треба приймати щонай-
пізніше на сьомому подиху. Інак-
ше, коли на шкоду.

Не зупиняйся на півдорозі. І ні-
коли не пояснюй своїх учинків. Ко-
му треба, зрозуміє. А іншим тлума-
чити — шкода часу. Якщо комусь 
не подобається те, що ви робите, 
це їхній клопіт, а не ваш. Якщо лю-
дей обурюють ваші думки, ідіть від 
них, Не ви для світу, а світ — для 
вас.

Якщо ви будете поводитись не-
впевнено, вас будуть “пасти” і 
“вести”. Будьте сильними і само-
стійними. Не треба й інших “вес-
ти”. Це клопітна і невдячна справа. 
Краще за цим спокійно і зважено 
спостерігати.

Служіть, але не прислуговуйте. 
Не примушуйте інших служити вам 
задурно. Це завжди дорого обхо-
диться.

Якщо хочеш, аби щось було 
зроблено, то роби це сам. І не від-
кладай надовго. Бо нині — то вже 
вчора. І ти маєш лише завтра. Усе, 
що робиш, роби з простотою.

Лікареві — лікареве. Господу — 
Господнє. Від Нього головні ліки і 
благодать. І кожен отримає їх за 
потребою, з вірою і волею в серці. 
Нема хвороби, яку б чоловік не 
здолав з Божою милістю. Проси, 
чекай і отримуй. Я бачив, як дере-
во, у яке вдарила блискавиця, сто-
яло всохле шість років. А на сьо-
мий зазеленіло. Що тут казати про 
людину — дитину Божу.

•Для чищення 
золота і срібла в 
жодному разі не ви-
користовуйте на-
ждачний папір та пі-
сок — ризикуєте на-
завжди зіпсувати їх-
ній вигляд.

• В а ж л и в о 
пам’ятати: золото і 
срібло можна чисти-
ти ще й крейдою, а 
от позолоту — ні: 
крейда зітре цей тонкий шар.

• Якщо вироби із коштовних ме-
талів потемніли, спробуйте протер-
ти їх ватним тампоном, змоченим у 
скипидарі чи етиловому спирті.

• Якщо не допоможе — протріть 
фланелевою шматинкою, змоченою 
сумішшю із столової ложки препа-
рату “Білизна” і білка одного яйця.

• Золото та срібло заблищать, 
як нові, якщо після процедури від-
поліруєте їх м’яким сукном.

• Персні, браслети, сережки, 
ланцюжки миють теплою мильною 

водою чи зубним 
порошком з наша-
тирним спиртом,  
питною содою, 
споліскують чи-
стою водою і ви-
тирають насухо.

• Домашню 
роботу краще ви-
конувати без 
перснів та брас-
летів, оберігаючи 
їх від подряпин та 

втрати блиску.
• Обов’язково знімайте золоті 

вироби, коли користуєтесь різними 
косметичними засобами, що мо-
жуть містити речовини, які погано 
впливають на золото.

• Дуже уважно доглядайте за 
ювелірними виробами із золота та 
срібла з емаллю та синтетичним 
камінням (бірюзою, діамантами то-
що). Емаль має здатність швидко 
пошкоджуватися, а під час потра-
пляння на неї сонячного проміння 
— втрачати колір та блиск.

Ради-поради ●

Сяятимуть як нові

Сосиски — швидка і 
зручна в приготуванні 
страва. Вони смачні і 
швидко втамовують 
голод, а головне — 
навіть перебірливі 
щодо їжі діти люблять 
пригоститися ними. 
Та фахівці з харчуван-
ня не радять їсти со-
сиски часто.

Склад сосисок. Якщо 
склад сосисок визнача-
ється за Держстандартом, 
то вміст у них м’яса має 
бути не менше 50%, проте 
більшу частину сосисок 
виготовляють за ТУ (тех-
нічними умовами), за яки-
ми цей відсоток знижений до 10. 
Крім того, неякісні сосиски міс-
тять велику кількість ароматиза-
торів, стабілізаторів, підсилювачів 
смаку та інші хімічні речовини, які 
можуть призвести до розвитку 
цілого спектру захворювань.

Виробники, які дотримуються 
ТУ, включають до складу сосисок 
не лише м’ясо, а й шкіру, жир, 
кров, сухожилля, хрящі тварин.

Тому купуйте сосиски, які від-
повідають Держстандарту, а не 
ТУ.

Калорійність. Калорійність за-
лежить від масової частки жиру 
— чим його більше, тим вища ка-
лорійність. Крім того, свинячі со-

сиски завжди калорійніші за яло-
вичі та курячі. Щоб не “нахапати-
ся” зайвих калорій, стежте за 
вмістом жиру, а від свинячих со-
сисок краще відмовтеся. Щоб не 
підвищувати калорійність продук-
ту, не смажте сосиски. Краще 
зваріть їх, запечіть або приготуй-
те на грилі.

Колір. Сосиски повинні бути 
сірувато-рожевими. Яскраво-
рожевий, червоний, або темний 
колір свідчить про порушення в 
складі.

* Бульйон після варіння соси-
сок має бути прозорим або ; ледь 
мутнуватим. Якщо вода рожевіє, 
значить, у сосисках надто багато 
барвників. 

* За консистенцією 
сосиска має бути пруж-
ною. Щоб це перевірити, 
натисніть пальцем: 
вм’ятини залишитися не 
повинно.

* Хімія. На шматочок 
сосиски крапніть йод. Як-
що сосиска посиніє, зна-
чить, у ній багато крохма-
лю, а м’яса майже нема.

Вибираючи сосиски, 
обов’язково дивіться на 
їх склад, а також знайдіть 
відмітку про те, що вони 
зроблені відповідно до 
Держстандарту. Крім то-
го, майте на увазі, що до 
вищої категорії належать 
лише “Вершкові” і “Осо-

бливі” сосиски, а решта, в тому 
числі й популярні “Молочні”, ниж-
чі за якістю.

Запропонуйте куплені сосиски 
домашньому улюбленцю — кішці 
або собаці. Якщо вони відмов-
ляться, вам теж слід замислити-
ся.

Є люди, яким краще забути 
про цей продукт. Це діти до 3 ро-
ків. Вагітні та жінки, які годують 
грудьми, — знову ж таки, зважаю-
чи на турботу про наступне поко-
ління. А також люди, які стражда-
ють на захворювання печінки, ни-
рок, серцево-судинної і травної 
систем, хворі на подагру, артри-
ти, артрози і цукровий діабет.

А ви знаєте? ●

Вибираємо сосиски

Не таємниця, що в основних 
відділах холодильника підтриму-
ється постійна температура — від 
+3° С до +6’ С. Це оптимальна 
температура, за якої розмноження 
мікроорганізмів, через які псують-
ся продукти, сповільнюється. Саме 
тому ми так цінуємо холодильники 
і в міру можливості намагаємося їх 
берегти. Щоб продукти зберігали-
ся свіжими якнайдовше, потрібно 
знати певні правила і дотримувати-
ся їх.

* Тримати продукти в холодиль-
нику тільки запакованими. Так во-
ни не висихають, не вбирають за-
пахи, менше отримують кисню, 
який підтримує біохімічні процеси і 
пришвидшує терміни зберігання.

* Температура у морозильній 
камері має бути не менша ніж 
-18°С.

* Жирні продукти: ковбаси, 
масло, готову рибу, сало — за-
гортайте у фольгу чи в харчовий 
папір, використовуйте для їх збе-
рігання пластмасовий посуд з 
кришками.

* Інші продукти можна зберігати 
у поліетиленовій плівці, яка захи-
щає не лише від “чужих запахів”, а 
й від мікробів, наприклад, які є на 
шкаралупі від яєць чи на немитих 
фруктах і овочах.

* Дуже погано класти у холо-
дильник все, що “під руками”: бан-
ки варення, копчені вироби, кон-
серви.

* Не всім продуктам холод вза-
галі корисний.

* Погано у холодильнику збері-
гається картопля, ріпчаста цибуля, 
помідори, часник.

* Не люблять холодильників 
тропічні плоди: банани, ківі, анана-
си, манго, а також гранати і хур-
ма.

* Шоколад і шоколадні цукерки 
взагалі протипоказано класти в хо-
лодильник, адже при низькій тем-
пературі на них виступає конден-
сат. Потім він висихає і зверху на 
шоколаді залишаються маленькі 
кристали цукру. Такий шоколад, 
звісно, можна їсти, але він вже не 
такий смачний і має непривабли-
вий вигляд.

Не дрібниці ●

Зберігаємо продукти за правилами

Спека... Хочеться пити. І 
перше, що ми робимо, — 
мерщій до магазину! Купу-
ємо квас, щедро приправ-
лений ароматизаторами та 
консервантами, солодкі 
напої, забарвлені в ядучі 
кольори, зовсім неміне-
ральні мінеральні води. І 
це замість того, аби діста-
ти стареньке поливане від-
ро, насушити сухарів із 
житнього хліба, додати 
трошки власної фантазії 
або скористатися давніми 
рецептами і приготувати 
домашній квас — смачний, 
корисний, “живий”. Голо-
вне, що ці напої — нату-
ральні й корисні. Вони чу-
дово тамують спрагу, не 
шкодять здоров’ю і смач-
ні, як усе домашнє.

Квас із родзинками 
500 г житніх сухарів, 300 г цу-

кру, 30 г дріжджів, 75 г родзинок, 
5 л води.

Сухарі змолоти на м’ясорубці, 
висипати у скляну чи поливану 
посудину, залити гарячою пере-
вареною водою, перемішати і 
покласти на 1-2 год. у тепле міс-
це, періодично помішуючи. Аку-
ратно злити рідину в інший посуд 
(щоб не потрапила гуща), додати 
цукор і розведені дріжджі. Через 
10-12 год. отримаєте “молодий” 
квас. Його треба процідити і роз-
лити в пляшки, в кожну вкинути 
кілька родзинок. Пляшки добре 
закупорити, 2-3 год. витримати 

при кімнатній температурі, а 
потім покласти в холодне 
місце. П’ють квас охолодже-
ним.

Квас хлібний 
традиційний

1 кг житніх сухарів, 50 г 
дріжджів, 200 г цукру, 50 г 
родзинок, 6 л води.

Сухарі скласти в полива-
не відро, залити окропом і 
нехай 3-4 год. настоюється. 
Настій процідити, додати в 
нього цукор та розведені дріжджі 
і залишити на 5-6 год. для бро-
діння. Коли квас почне пінитися, 
знову процідити, розлити у пляш-
ки, додавши в кожну по кілька 
родзинок. Пляшки міцно закупо-
рити і покласти в холодне місце’ 
на 2-3 дні.

Квас домашній 
600 г житніх сухарів, 50 г дріж-

джів, 250 г цукру, 10 гілочок сві-
жої м’яти, 5 листочків смороди-
ни, 50 г родзинок, 5 л води.

Сухарі з житнього хліба залити 
окропом і залишити на 3-4 год., 
щоб настоялося. Отриману ріди-
ну процідити через кілька шарів 
марлі, додати цукор, дріжджі, 
м’яту, листя смородини і зали-
шити в теплому місці на 10-12 
год. для бродіння. Потім квас ще 
раз процідити, розлити в пляш-
ки, покласти в кожну 3-5 родзи-
нок і щільно закупорити. Витри-
мати в холодному місці 3 доби. 
Подавати охолодженим.

Квас гайдамацький 
600 г цукру, 6 л води, 4 лимо-

ни, 30 г дріжджів, 250 мл пива.
У перевареній гарячій воді 

розчинити цукор, покласти лимо-
ни, розрізані на 4 частини 
(обов’язково вийняти зернятка). 
Як усе добре охолоне, додати 
дріжджі і пиво, перемішати. На-
пій процідити, розлити у пляшки, 
добре закоркувати і винести на 
холод. Через 3 дні квас можна 
вживати.

Квас із хмелем 
1 кг житніх сухарів, 1-2 скл. 

цукру, 200 г шишок хмелю. У по-
ливане відро (бажано, звичайно, 
дубову бочечку) скласти підсма-
жені житні сухарі, залити пере-
вареною водою і нехай настою-
ється в теплому місці. Додати 
хміль, зварений у невеликій кіль-
кості води, додати цукор, зали-
шити на добу для бродіння. Про-
цідити, розлити в пляшки і збері-
гати на холоді.

Квас
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №29 

від 15 липня 2016 року.

— Тату, а тобі колись бракувало грошей 
на банани?

— Синку, коли я був твого віку, то жив 
у країні, де бракувало бананів на гроші… 

Начальник секретарці:
— Катрусю, мені каву.
— Петре Івановичу, сьогодні неділя, ві-

дійдіть від домофону!

Дівчина — хлопцю:
— Попрасуй свою футболку, а то ска-

жуть, що я у тебе нічого не роблю.

Тренер втішає боксера, який програв:
— А, все-таки, в третьому раунді ти 

свого супротивника добряче налякав.
— Чим?
— Йому здалося, що він тебе вбив.

Чоловік — кам’яна стіна, тверда опора і 
непохитний захист! До тих пір, поки не по-
бачить на термометрі 37,2.

— І давно вони разом?
— Хто?
— Твої брови!

Серед моїх друзів немає ледарів: за-
ходжу ВКонтакт — всі на робочих місцях.

Два хлопці вибирають пиво. Вибрали 
пиво “Козел”, підійшли до каси. Хлопці:

— Два “Козла”!
Продавщиця:
— Я бачу.

— Дівчино, дівчино, купіть мені морозиво!
— Альфонс, чи що?
— Ні, пломбір.

Наталя КРУЦЬКО,  
вчитель світової 

 літератури НВК “Козівківська  
ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”.

“Конституція — основний за-
кон моєї держави”. Під такою 
назвою в будинку культури 
с. Козівка відбувся вечір, при-
свячений 20-річчю Конституції 
України. Урочисто прибрана 
сцена державною символікою. 
Звучить Державний гімн Украї-
ни. Глядачі уважно слухали ве-
дучих Анжелу Гарбович та 
Мар’яну Чуйко про історію Кон-
ституції України, основні її за-
сади, як виховувати почуття па-
тріотизму до своєї держави.

З великим задоволенням 
присутні сприйняли концертну 
програму учасників художньої 
самодіяльності, які своїми ча-
рівними голосами дарували 
глядачам пісні різноманітної те-
матики: патріотичні, повстан-
ські, ліричні. Вихованці 
НВК “Козівківська ЗОШ І-ІІ 
ступенів-ДНЗ” читали вірші про 
Україну. Щирими оплесками 
глядачі дякували  за оригі-
нальні виступи.

Зростаємо патріотами

Учасниці художньої самодіяльності  
на сцені будинку культури с. Козівка.
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Галина ЮРСА — ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора.

Подивилась усі фото, які зро-
била на святі села у Драганів-
ці. Вони такі колоритні, весе-
лі, промовисті. Якби можна їх 
усіх просто розмістити в га-
зеті та нічого не писати, цьо-
го було б достатньо, щоб ви-
могливий та водночас дуже 
добрий та щирий наш читач 
зміг відчути особливий дух, 
який панував у день рівноа-
постольних Петра та Павла в 
Драганівці. Все, що відбува-
лось у цьому гарному селі, 
само просилося в кадр і ви-
ходило добре. 

Для мене особисто свято роз-
почалося з… таксиста. Його звати 
Василь. Подумки дякувала тим лю-
дям, які для мене замовили таксі з 
Тернополя до Драганівки та назад. 
Василь виявився компетентним 
буквально у всіх питаннях: розпо-
відав про причини програшу укра-
їнських футболістів на Євро-2016, 
кризу в Україні та світі загалом, 
машини, пальне, дороги, вихован-
ня дітей, продукти, відпочинок і 
т. д. Слухаючи цю людину, намага-
ючись не перебивати та висловлю-

вати власне бачення, хоч пізно, та 
нарешті зрозуміла істину: все ж 
таки краще слухати, ніж говорити 
самому.

А біля сільради у Драганівці тим 
часом збиралися люди. Свято від-
бувалося просто неба. Влаштували 
імпровізовану сцену для самоді-
яльних артистів, були тут і куліси, 
де вони готувались до виступу. 
Гарна традиція у Драганівці — на 
початку всіх торжеств дякувати Бо-
гу, що зберіг у добрі та здоров’ї, 
пом’янути тих, хто у різні часи 
української історії виборював для 
людей мир. Нині в Україні гинуть 
наші бійці на Сході. У пам’ять про 
них усі стояли в сумній задумі. Ма-
ленькі жителі Драганівки Каріна 
Бура та Богданчик Урбан поклали 

квіти до пам’ятника загиблим вої-
нам. Звучали вірші про мир та при-
пинення братовбивчої війни. Веду-
чі Оксана Пашко та Володимир 
Гецько розповіли про історію села 
та його сучасне. Вперше Драганів-
ка згадується у документах за 1758 
рік. Але і раніше на цих благодат-
них землях селилися люди. Одних 
з перших поселенців називали 
“драгони”. Звідси, очевидно, похо-
дить назва села. Розповіли ведучі і 
про довгожителів — сторічну Со-
фію Качмарик та Марію Чорну, якій 
виповнилося 97. Згадали 6 по-
дружніх пар, які стали на рушничок 
щастя у цьому році та назвали по-
іменно усіх новонароджених, які, 
до речі, були на святі: мирно спали 
у дитячих візочках.

А потім був концерт. Петрівка 
закінчилася. Можна душу і піснею 
повеселити. Це дуже добре вдало-
ся жіночому співочому гурту. Укра-
їнські берегині з Драганівки вико-
нали акапельно задушевні націо-
нальні мелодії. Потім вони, наслі-
дуючи славнозвісний “Лісапетний 
батальйон”, веселили людей жар-
тівливими піснями. Особливо спо-
добався колектив дівчаток, які на 
сільських посиденьках розповідали 
в гумористичній формі про події 
села та держави, людей знаних та 
місцевих, чим до сліз розвеселили 
усіх, хто був присутній на святі. Не 
ображались навіть ті, кого безпо-
середньо стосувались жарти. На 
святі відчувалось, що прості сіль-
ські люди — справжня окраса села. 
А слова ведучих про те, що День 
села — це свято єдності та любові, 
в ході дійства повністю підтверди-
лись.

Вітаючи односельчан зі святом 
рівноапостольних Петра та Павла 
та Днем села, сільський голова 
Драганівки Анатолій Борух поба-
жав їм здоров’я та достатку, миру, 
щастя, здійснення всього задума-
ного, доброї долі для дітей і ону-
ків. Анатолій Петрович подякував 
за допомогу в організації дійства 
місцевим підприємцям, зокрема, 
Світлані Пашко та Василю Кізю, 
депутату Тернопільської районної 
ради Андрію Кузю, завідуючій клу-
бом села Драганівка Наталії Бу-
цер, самодіяльним артистам та 
усім, хто працював, щоб свято 
вдалось. Подякував і футболістам, 
з гри яких, власне, і розпочався 
День села.

Потім були змагання з перетя-
гування линви, рукоборства, під-
німання гир. Драганівські госпо-
дині наварили величезний казан 
духмяного  українського борщу, 
до якого напекли гору пампушків з 
часником, частували козацьким 
кулішем, справжньою (не мага-
зинною) зубрівкою, наїдками та 
випічкою. Гостилося усе село! Ка-
жуть, танці були в Драганівці до 
самого ранку. 

Моє село — моя колиска

Сільський голова села Драганівка Анатолій Борух (зліва) 
з дружиною Оксаною та дочкою Вікторією, підприємці Василь Кізь та Світлана Пашко, 

депутат Тернопільської районної ради Андрій Кузь (справа) з дружиною Лілією 
та синами Богданом і Святославом на Дні села 14 липня 2016 року.

Смачний борщ треба не лише зварити, 
але гарно подати. Господині Дарія Сміх, Ганна Гута 

з маленьким помічником Володею Буцером.

Квіти до пам’ятника загиблим воїнам
поклали Богдан Урбан та Каріна Бура.

У Драганівці є свій “Лісапетний батальйон”.

Гумор, сміх, добрий настрій. На Дні села у Драганівці було весело кожному.


