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Подяка 
“Настасівським 

музикам” із 
Влодави (Польща).

До присутніх із повчальним 
словом звернувся Єпископ Ки-
рило, який розповів про життя 
святої Ольги, підкреслив її ва-
гомий внесок в утвердження 
християнства на українських 
землях. Серед святих княгиня 

особливо шанована як перша 
жінка — володарка держави, яка 
в 955 році прийняла Святе Хре-
щення від Вселенського Патрі-
арха Феофілакта у Візантії. По-
вернувшись додому, свята Оль-
га зайнялася поширенням віри 

Христової серед народу Київ-
ської держави, переконала сво-
го внука Володимира зробити 
християнство загальнодержав-
ною релігією. Вона збудувала в 
Києві церкву в ім’я святителя 
Миколая, у Вітебську — церкву 
Благовіщення Пресвятої Бого-
родиці, започаткувала встанов-
лення придорожніх хрестів, які 
називаються Ольжиними. Кано-
нізували святу Рівноапостольну 
Княгиню Ольгу 1547 року.

Після закінчення Божествен-
ної Літургії Високопреосвящен-
ний Владика Мстислав привітав 
усіх з великою подією в історії 
села й нагородив церковними 
відзнаками жертводавців та бла-

годійників, які долучилися до бу-
дівництва храму. Настоятель но-
возбудованої церкви Рівноапос-
тольної Княгині Ольги отець Во-
лодимир подякував владикам та 
духовенству за спільну молитву, 
парафіянам — за багаторічну під-
тримку в будівництві святині. На 
завершення священнослужителі 
освятили фігуру святої Велико-
мучениці Варвари.

За матеріалами прес-служби 
Тернопільської Єпархії 

Української Автокефальної 
Православної Церкви.

Фоторепортаж — у наступ-
ному номері “Подільського 
слова”.

24 
липня цього року Архиєпископ Тернопільський 
і Подільський Високопреосвященний Мстислав 
освятив храм Української Автокефальної 
Православної Церкви святої Рівноапостольної 

Княгині Ольги в селі Біла Тернопільського району, який зво-
дили два десятки років. Архиєпископ Мстислав освятив іко-
ностас і очолив Божественну Літургію. В освяченні взяли 
участь Єпископ Ужгородський і  Закарпатський 
Преосвященний Кирило, настоятель храму отець Володимир 
Простак, духовенство Тернопільської, Львівської та 
Хмельницької єпархій, громада села. 

Храм Української Автокефальної Православної Церкви святої Рівноапостольної  
Княгині Ольги в селі Біла Тернопільського району, 24 липня 2016 року.

Пісня згуртовує  
і дарує надію, 

вважають 
ступківчани.

  16 стор.

Колегія 
Тернопільської РДА 
26 липня 2016 року. 

  5 стор.

Жнива у Застав’ї:  
з новим хлібом!

  10 стор.

Круасани  
по-домашньому на 
байковецькій кухні.
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Тернопільський об’єднаний міський 
військовий комісаріат за адресою: м. Тернопіль, 

вул. Тролейбусна, 5, проводить набір 
на контрактну службу чоловіків та жінок віком 
18-60 років. Заробітна плата — від 7000 грн.
 Детальна інформація за тел. (0352) 43-58-19.

Тернопільське районне бюро технічної інвентаризації надає 
послуги з реєстрації речових прав на нерухоме майно (житлові та не-
житлові будівлі, земельні ділянки) в Тернопільській області. Звертати-
ся за адресою: м. Тернопіль, вул. Д. Нечая, 27. Телефон: 23-50-02.

Голова ОДА Степан Барна  
про перешкоди національній 

безпеці, децентралізацію  
та умови для інвестицій

Під час засідання колегії (зліва направо): голова Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко, голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий, 

голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, заступник голови 
облдержадміністрації Олег Валов, начальник Тернопільської ОДПІ Петро Якимчук.

Колегія Тернопільської рай-
держадміністрації, яку 26 
липня ц. р. провів голова Тер-
нопільської райдержадміні-
страції Олександр Похилий, 
була особливою тим, що в її 
роботі брав участь голова 
Тернопільської облдержадмі-
ністрації Степан Барна. Голо-
ва ОДА висловив свою пози-
цію та оцінки стосовно най-
актуальніших суспільних, 
соціально-економічних, пра-
вових питань, які стоять сьо-
годні на порядку денному в 
державі і над якими повинні 
працювати органи державної 
влади та місцевого самовря-
дування.

Сприяння армії — 
питання національної 

безпеки
Про забезпечення виконання 

заходів з профілактики правопо-
рушень та боротьби зі злочинніс-
тю на території Тернопільського 
району, протидії проявам корупції 
в І півріччі 2016 року на колегії до-
повідав т. в. о. начальника Терно-
пільського районного відділення 
Тернопільського відділу поліції ГУ 
Національної поліції в Тернопіль-
ській області Віктор Сніжок. Ана-
лізуючи показники криміногенної 
обстановки в Тернопільському 
районі, голова ОДА Степан Барна 
наголосив, що сьогодні найваж-
ливішим для правоохоронців має 
бути сприяння Збройним Силам 
України в обороні держави, га-
рантуванні національної безпеки. 
Тому питання номер один — ак-
тивне залучення громадян на 
контрактну службу в Збройні Си-
ли України, роз’яснювально-
агітаційна робота в селах, сели-
щах, громадах щодо переваг 
служби за контрактом.

— Залучення контрактників, а 
також призов на строкову військо-
ву службу — це спільна робота вій-
ськового комісаріату, сільських та 
селищних голів і правоохоронних 
органів, — зазначив Степан Барна. 
— В іншому випадку керівництво 
держави буде знову змушене вда-
ватися до мобілізаційних заходів.

Голова ОДА констатував, що 
військова частина, яка дислокуєть-
ся в Тернополі, оприлюднила пе-
релік майже 1000 вакансій водіїв, 
кухарів, медпрацівників, не кажучи 
вже про суто військові спеціаль-
ності, де гарантована державою 
оплата праці — від 7 тисяч гривень. 
На жаль, поки що на ці вакансії 

зголошуються одиниці. Тому Сте-
пан Барна резюмував, що вважає 
профтехосвіту в області, на яку в 
рік виділяється 190 млн. грн. дер-
жавних коштів, неефективною.

“Ми — за чесне 
партнерство”

Про підсумки роботи господар-
ського комплексу та виконання 
бюджету Тернопільського району в 
першому півріччі 2016 року допові-
ла начальник відділу економічного 
розвитку і торгівлі РДА Олеся 
Гоцманова, інформувала началь-
ник фінансового управління рай-
держадміністрації Ольга Казими-
рів. Оскільки в Тернопільському 
районі позитивна тенденція еконо-
мічного зростання, і в цьому наш 
район стабільно утримує першість 
в області, голова облдержадміні-
страції зазначив, що показники 
роботи господарського комплексу 
Тернопільського району, фінансові 
результати  йому подобаються: за 
І півріччя ц. р. до зведеного бю-
джету Тернопільського району на-
дійшло 35218,1 тис. гривень влас-
них доходів, план виконано на 
183,7%, план звітного періоду ви-
конали усі 29 сільських і селищних 
бюджетів. Однак, на думку Степа-
на Барни, є питання для серйозно-
го аналізу: чому припинили діяль-
ність ряд суб’єктів підприємни-
цтва?  який рівень оплати праці? 
наскільки ефективним є викорис-
тання земель? чому деякі сільсько-
господарські орендарі, маючи в 
обробітку 300-400 га землі, не ма-
ють жодного зареєстрованого пра-
цюючого?

— В роботі бізнесу не повинно 
бути жодних перешкод, особливо 
в комунікації підприємців і контро-
люючих служб, але ми — прихиль-
ники чесного партнерства, — під-
креслив голова ОДА.

“Найбільший 
інвестор — держава”

Степан Барна поінформував 
учасників засідання колегії Терно-
пільської РДА про те, що зараз 
держава активно інвестує в розви-
ток соціальної сфери. Зокрема, з 
Державного фонду регіонального 
розвитку цьогоріч виділено понад 
3 млн. грн. на реконструкцію при-
міщення під народний дім в Анге-
лівці, капітальний ремонт школи в 
Почапинцях та Ангелівської ЗОШ. 
Нещодавно прийнята постанова 
Кабінету Міністрів про надання 
більше як 3 млн. грн. для рекон-
струкції та обладнання шкіл у смт. 

Великі Бірки, смт. Велика Березо-
виця, селах  Великі Гаї та Довжан-
ка. Це, зазначив Степан Барна, — 
результат співпраці громади райо-
ну з народним депутатом України 
Тарасом Юриком. 

— Усього в області в цьому році 
охоплено фінансуванням з дер-
жавного бюджету будівництво або 
реконструкцію більш як 350 
об’єктів  соціальної сфери у понад 
тисячі сіл Тернопільщини. Коли 
таке було? Це — наслідок децен-
тралізації, — вважає голова ОДА. 
Степан Барна навів приклад: у 
кожному селі об’єднаних громад, 
які є в Тернопільському районі, — 
Байковецькій і Великогаївській —  
реалізовуються важливі соціальні 
проекти, що отримали фінансу-
вання з державного бюджету саме 
завдяки об’єднанню. Значні до-
даткові ресурси на розвиток 
об’єднаних громад Тернопільщи-
на планує отримати в рамках про-
екту “Добре” за американською 
програмою UISID. “Це шлях роз-
витку області, наш шлях. Я з тими, 
хто вміє сам заробляти і хоче роз-
виватися”, — підсумував голова 
Тернопільської облдержадміні-
страції Степан Барна.

Про стан виконання делегова-
них повноважень органів виконав-
чої влади виконкомами сільських, 
селищних рад у І півріччі 2016 року 
інформувала начальник відділу ор-
ганізаційної роботи апарату рай-
держадміністрації Ірина Баюрак.

В роботі колегії взяли участь го-
лова Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко, сільські, селищні 
голови та секретарі виконкомів 
сільських і селищних рад, керівни-
ки підприємств та державних уста-
нов району. В роботі колегії взяли 
участь Олег Валов — заступник го-
лови облдержадміністрації, Наталя 
Зарицька — в. о. начальника управ-
ління міжнародного співробітни-
цтва та фандрайзингу облдержад-
міністрації, Наталя Онищук — на-
чальник управління економічної 
стратегії та прогнозування депар-
таменту економічного розвитку та 
торгівлі облдержадміністрації, Ан-
дрій Сич — начальник відділу інвес-
тиційної та зовнішньоекономічної 
діяльності управління міжнародно-
го співробітництва та фандрайзин-
гу облдержадміністрації, Мирослав 
Якимів — заступник начальника ор-
ганізаційного відділу апарату об-
лдержадміністрації. 

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

Відповідно до статей 5, 6 Зако-
ну України “Про місцеві державні 
адміністрації”, статей 4, 12 Закону 
України “Про реформування дер-
жавних і комунальних друкованих 
засобів масової інформації”, ста-
тей 8, 20, 21, 22 Закону України 
“Про друковані засоби масової ін-
формації (пресу) в Україні”, Цивіль-
ного і Господарського кодексів 
України, на підставі пропозиції тру-
дового колективу редакції газети 
“Подільське слово” від 29 березня 
2016 року № 16 щодо способу ре-
формування, з метою реалізації 
пріоритетного права трудового ко-
лективу брати участь у реформу-
ванні друкованого засобу масової 
інформації та редакції:

1. Вийти зі складу співзасновни-
ків редакції газети “Подільське 
слово” з перетворенням редакції 
членами її трудового колективу у 
суб’єкт господарювання із збере-
женням назви, цільового призна-
чення, мови видання і тематичної 
спрямованості друкованого засобу 
масової інформації.

2. Підготувати проект угоди (до-
говору) про зміну співзасновника 
та збереження назви, цільового 
призначення, мови видання і тема-
тичної спрямованості з редакцією 
після її перетворення відповідно до 
вимог Закону України “Про рефор-
мування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інфор-
мації” та вимог цивільного законо-
давства України у суб’єкт господа-
рювання.

3. Забезпечити укладення  
договору із редакцією газети  
“Подільське слово” на висвітлення 
діяльності місцевих органів влади у 
друкованому засобі масової інфор-
мації газеті “Подільське слово”.

4. Рекомендувати редактору га-
зети “Подільське слово” 
Макух Г. М.:

1) після включення редакції до 
переліку друкованих засобів масо-
вої інформації та редакцій, що під-
лягають реформуванню на друго-

му етапі відповідно до чинного за-
конодавства, або з 1 січня 2018 
року провести процедуру реорга-
нізації шляхом перетворення ре-
дакції з дотриманням вимог зако-
нодавства України.

2) у встановлений строк з дня 
прийняття рішення повідомити 
державного реєстратора про ре-
організацію юридичної особи шля-
хом їх перетворення та в подаль-
шому подати в установленому за-
конодавством порядку необхідні 
документи для внесення до єдино-
го державного реєстру відповідних 
записів. Встановити, що строк для 
з’явлення кредиторських вимог 
становить два місяці з дня при-
йняття цього рішення.

3) після державної реєстрації 
та внесення до єдиного держав-
ного реєстру відповідних записів 
про перетворення редакції пода-
ти заяву про перереєстрацію дру-
кованого засобу масової інфор-
мації в порядку, визначеному За-
коном України “Про друковані за-
соби масової інформації (пресу) в 
Україні”.

4) після державної реєстрації та 
внесення до єдиного державного 
реєстру відповідних записів про 
перетворення редакції укласти до-
говір на висвітлення діяльності ра-
йонної державної адміністрації у 
газеті “Подільське слово”.

5. Це розпорядження надіслати 
Державному комітету телебачення 
і радіомовлення України для вне-
сення до Зведеного переліку 
об’єктів реформування, Міністер-
ству юстиції України та трудовому 
колективу редакції “Подільське 
слово”.

6. Контроль за виконанням роз-
порядження покласти на першого 
заступника голови районної дер-
жавної адміністрації Осядача В. Б.

 
Голова Тернопільської районної 

державної адміністрації  
О. І. ПОХИЛИЙ.

Офіційне ●

Розпорядження   
голови Тернопільської районної 

державної адміністрації
від 29 квітня 2016 р. №146-од

Про реформування редакції газети 
“Подільське слово”, співзасновником якої 

є Тернопільська районна державна адміністрація

На Тернопільщині учасни-
кам АТО та родинам заги-
блих воїнів відведуть 3 705 
земельних ділянок загаль-
ною площею 1 648 гектарів. 
За рішенням головного 
управління Держгеокада-
стру області, військовим 
передадуть 2 285 земель-
них ділянок. Найбільше рі-
шень про відведення зе-
мельних ділянок учасникам 
АТО ухвалили в Тернопіль-
ському районі (1 239) та 
місті Тернопіль (767).

Уже завершили процедуру 
оформлення землі у власність 
1756 військовослужбовців. За-
гальна площа отриманих земель 
становить 427 гектарів. За рі-
шенням землевпорядної служби 
регіону передано 938 ділянок 
площею 358 гектара. Загалом на 
Тернопільщині з початку ініціати-
ви про забезпечення землею із 
заявами про отримання земель-
них ділянок до територіальних 

органів Держгеокадастру та ор-
ганів місцевого самоврядування 
звернулося 4 499 учасників АТО.

Довідково
Надання у власність земельних 

ділянок учасникам АТО здійсню-
ється у порядку, визначеному 
статтею 118 Земельного кодексу 
України, за умови, що такий гро-
мадянин не скористався своїм 
правом на безоплатне отримання 
у власність земельної ділянки від-
повідного цільового призначення 
та надав документ, який посвід-
чує його участь в АТО.

На сайті Держгеокадастру 
розміщена покрокова схема дій 
для допомоги учасникам АТО та 
членам родин загиблих воїнів, 
котрі бажають отримати земельні 
ділянки. Роз’яснення складено з 
урахуванням запитів, які найчас-
тіше надходять до земельного 
відомства.

Прес-служба 
Держгеокадастру 

e-mail: press@land.gov.ua

Земельне питання ●

На Тернопільщині понад  
1600 гектарів землі перейдуть 

у власність учасникам АТО



П’ятниця, 29 липня 2016 року3 Тема дня
Добрі справи ● Вітаємо! ●

28 липня свят-
кує ювілей Надія 
Д а н и л і в н а 
ЖМУРКО з с. Со-
борне Тернопіль-
ського району. 

80 – це зовсім 

небагато,

Щаслива і гарна пора,

Бажаємо Вам у родинне свято

Довгих років радості і добра,

Нехай Вам сонечко світить, 

а серце співає,

Нехай печаль дороги до серця не знає,

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість нехай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного і доброї долі

Нехай Господь Бог дає на довгі роки.

З любов’ю та повагою — 
дочка Галина, син Микола  

з дружиною Тамарою, онуки 
Леонід, Володимир, Сергій, 

родини Репак, Ціхонь, 
Олійник, Жмурко.

З 50-річчям 
с е р д е ч н о  
в і т а є м о  
начальника 
Фонду кому-
н а л ь н о г о 
майна в Тер-
нопільському 
районі Лілію 
О л е к с а н -
д р і в н у  
КЕКІШ. У 
цей святковий день, Ліліє Олек-
сандрівно, прийміть найщиріші 
побажання міцного здоров’я, сі-
мейного благополуччя, наснаги і 
натхнення в роботі. Нехай за-
вжди збуваються всі Ваші мрії і 
бажання!

Хай радість Вам життя дарує, 

Щоб посміхались Ви весь час, 

Любов і злагода панують 

Й 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 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

З ювілеєм вітаємо начальника 
Фонду комунального майна в 
Тернопільському районі, чарівну 
жінку, щиру та хорошу людину 
Лілію Олександрівну КЕКІШ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля доброю була.

З повагою — колективи 
редакції газети “Подільське 

слово” і ТРР “Джерело”.

Колектив CФГ “Аванто” щиро 
вітає з днем народження сторожа 
Василя Богдановича МРИЧКА.

Хай на Вашу долю поле щедро родить

І багато років щастя поруч ходить,

Будьте на здоров’я і добро багаті,

Хай тепло і радість не минають хату.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народженням 
соціального робітника селища  
Велика Березовиця Євгенію 
Орестівну УКРАЇНЕЦЬ.

Хай кожен день ясніє 

                         небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

У серці радість розквіта іскриста

І мрії хай збуваються усі.

Щиро вітаємо з 50-річчям  
Василя Костянтиновича  
ПРОДАНОВА з с. Ігровиця  
Тернопільського району.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, 

радісним, багатим,

І щоб кожен день прожитий 

Тобі здавався святом.

З повагою — однокласники, 
випускники 1981 року випуску 

Ігровицької школи.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження директора будинку куль-
тури с. Соборне Богдана Федо-
ровича РОМАНЮКА та директо-
ра БК с. Настасів Василя Івано-
вича ДЖИНДЖИРИСТОГО. Ба-
жаємо Вам міцного здоров’я, 
особистого щастя, яскравих успі-
хів та здійснення найзаповітні-
ших мрій. Нехай кожен день буде 
осяяний високим злетом душі, 
добре самопочуття і гарний на-
стрій стануть запорукою процві-
тання. Миру, злагоди, шани, лю-
бові та достатку у Вашому домі!

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Вітаємо з ювілеєм депутата 
Великоберезовицької селищної 
ради Віталія Дмитровича  
СУШЕВСЬКОГО.

Добра і щастя зичим в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла. 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради,  
депутатський корпус, 

виконком.

Педагогічний колектив Собор-
ненської ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володи-
мира Гарматія вітає з 45-річчям 
учителя історії Ірину Зеновіївну 
ШЕВЧУК.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

Для реалізації проектів 
соціально-економічного роз-
витку на території Тернопіль-
ського району Постановою 
Кабінету Міністрів України 
№395 від 24 червня 2016 ро-
ку виділена субвенція з дер-
жавного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення за-
ходів щодо соціально-
економічного розвитку окре-
мих територій, в сумі 3034 
тис. грн. За рахунок цієї суб-
венції та коштів місцевих 
бюджетів заплановано здій-
снити:

— капітальний ремонт системи 
опалення Великогаївської загаль-
ноосвітньої школи I-III ступенів;

— реконструкцію корпусу №1 
навчально-виховного комплексу 
“Великобірківської загальноосвіт-
ньої школи I-III ступенів-гімназії 
імені Степана Балея” (заміна ві-
кон);

— капітальний ремонт школи на 
вул. Лесі Українки, 4 у селищі Ве-
лика Березовиця;

— поточний ремонт частини 
приміщень Довжанківської загаль-
ноосвітньої школи I-III ступенів 
(навчально-виховний комплекс).

Великоберезовицька загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів потуж-
ністю 250 учнів заснована у 
1993 році і функціонує у пристосо-
ваному приміщенні колишнього 
дитячого садка. На цей час в ній у 
17 класах-комплектах навчається 
345 учнів. Заклад, в основному, 
оформлений та укомплектований 
відповідно до вимог щодо органі-
зації і проведення навчально-
виховного процесу. Кількість клас-
них кімнат дає можливість прово-
дити навчання в дві зміни. Впро-
довж 2011-2016 рр. навчально-
матеріальна база була суттєво 
покращена. В усіх класних кімна-

тах замінено вікна на енергозбері-
гаючі, замінено вхідні двері, кабі-
нети частково облаштовані нови-
ми меблями, сучасними дошками. 
Для підвищення якості навчання 
придбано та встановлено 7 плаз-
мових телевізорів та 2 проектори. 
В класних кімнатах і коридорах за-
мінено стенди. Однак заклад по-
требує значного дообладнання на 
рівні сучасних вимог.

На початку 2016 року розро-
блено проект утеплення школи, 
який включає заміну вікон та две-
рей і утеплення фасаду. На реалі-
зацію проекту залучено 966 тис. 
гривень з субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій.

Загальний кошторис становить 
1 461 698 грн. Роботи планується 
провести до початку опалюваль-
ного сезону 2016-2017 рр., вико-
нання їх призведе до енергозбе-
реження та значної економії ко-
штів. 

Навчально-виховний комплекс 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-
гімназія ім. Степана Балея” роз-
міщується у двох корпусах. Корпус 
№1, збудований у 1986 році, — го-
ловний, в ньому розміщено прак-
тично всі основні навчальні кабіне-
ти. За час свого існування в закла-
ді було здійснено заміну частини 
вікон. Цьогоріч планується до 
1 вересня здійснити заміну решти 
(110 шт.) вікон у цьому корпусі. За 
сприяння народного депутата 
України Тараса Юрика на заміну 
віконних блоків виділено з дер-
жавного бюджету 685 тис. гри-
вень. Загальна кошторисна вар-
тість проекту становить 957,371 
тис. гривень

У селі Довжанка станом на сьо-
годні гостро постала потреба в 
дошкільному навчальному закладі, 

де б діти змогли навчатись, вихо-
вуватись, спілкуватись з одноліт-
ками і успішно готувались до на-
вчання у школі. Батьки змушені 
возити малечу у дошкільні заклади 
міста Тернополя, сусіднього села 
Домаморич. Питання відкриття 
дитячого садочка на базі місцевої 
школи обговорювалось неоднора-
зово на загальних зборах села, 
шкільних батьківських зборах. У 
2016 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного роз-
витку окремих територій для об-
лаштування приміщення для до-
шкільнят у ЗОШ села Довжанка 
виділено 391 тис. грн. За ці кошти 
планується облаштувати примі-
щення, розраховані на одну різно-
вікову групу з майбутнім створен-
ням НВК (навчально-виховного 
комплексу) на базі Довжанківської 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Не оминуло питання покращен-
ня соціально-економічного стано-
вища і новостворені об’єднані 
громади. Відповідно до субвенції 
з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів, 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій, на Великогаїв-
ську об’єднану територіальну гро-
маду виділено 979 тис. грн.. Ці 
кошти підуть на капітальний ре-
монт системи опалення Велико-
гаївської загальноосвітньої школи 
I-III ступенів.

Дуже приємно, коли є небайду-
жі люди, які дбають про наш ра-
йон. Саме за підтримки народного 
депутата України Тараса Юрика 
вдалося залучити з державного 
бюджету 3034 тис. грн.

 
За матеріалами відділу освіти 

Тернопільської 
райдержадміністрації.

За сприяння народного  
депутата України Тараса Юрика 

на соціально-економічний 
розвиток Тернопільського  

району з держбюджету виділено 
понад 3 млн. грн.

Мандрівка починається  
з Укрпошти

Триває літній сезон. Люди їдуть у довгоочікувану відпустку на 
море, студенти з навчання до батьків, діти у дитячі табори тощо. 
Всіх цих людей об’єднує одне бажання — швидко, зручно та завчас-
но придбати квиток на поїзд, літак чи автобус. 

Що ви зазвичай робите, якщо живете в маленькому містечку, де 
немає транспортних кас, а вам украй потрібен квиток на поїзд чи 
літак? Вивчаєте маршрут руху автобусів, сідаєте в транспорт та 
їдете до районного центру чи найближчого міста, в якому є каси. 
Витративши максимум часу на дорогу, чергу в транспортній касі та 
додаткові витрати на проїзд, зрештою, якщо пощастить, ви при-
дбаєте потрібний квиток. 

Завітавши до найближчого відділення Укрпошти, як міського, так 
і сільського, ви зможете придбати електронний квиток на обраний 
вами транспорт у будь-якому напрямку перевезень, не витрачаючи 
зайвого часу, коштів та нервів. Так, саме Укрпошта допоможе при-
дбати швидко, якісно та комфортно пасажирський квиток для за-
планованої подорожі.

Замовляючи через Укрпошту квиток, ви отримуєте повноцінний 
електронний проїзний документ, що не потребує обміну в касах 
вокзалу. Для здійснення посадки на потяг або літак пасажиру до-
статньо пред’явити QR-код або роздрукований електронний квиток 
та документ, що посвідчує особу. Завдяки QR-коду, зазначеному на 
електронному посадочному документі, в електронній базі даних 
зберігається вся необхідна інформація про пасажира.

Для здійснення посадки в автобус пасажиру необхідно обміняти 
маршрут-квитанцію на квиток у касі автовокзалу безпосередньо 
перед відправленням автобуса. Обмін маршрут-квитанції на квиток 
здійснюється без черг та додаткової оплати.

Адміністрація ТД УДППЗ “Укрпошта”.

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”.

Іскрометний гумор. Чудова 
українська музика. Веселий 
настрій.  Вони панують там, 
де виступає народний фоль-
клорний колектив народної 
музики “Настасівські музики” 
під орудою Ігоря Брухаля. 

Цей колектив знають і люблять 
не лише на наших теренах, але 
далеко за їх межами. Більше, як 
десять літ тому, наші українські 
музиканти вперше виступили у 
польському містечку Влодава і так 
полюбились місцевим поцінову-
вачам нашої народної пісні, що 
тепер вони собі не уявляють жит-
тя без “Настасівських музик”. То-
му кожного літа чи на Різдвяні 
свята хочуть бачити їх у себе. 
Цього року у липні на запрошення 
бурмістра Влодави Веслава Му-
зунського “Настасівські музики” 
побували на ХХІV міжнародному 
фестивалі “Поліське літо з фоль-
клором”. Фестиваль тривав п’ять 
днів, і за це час усі, хто тут побу-
вав, змогли побачити та гідно оці-
нити творчість народних колекти-
вів з Франції, Македонії, Чорного-
рії, Таїланду, Індії, Колумбії та ін-
ших країн.

У складі народного ансамблю 
народної музики нині виступають 
Василь Джинджиристий, Ігор Бру-
халь, Микола Злонкевич, Василь 
Кравець, Олександр Шинкаренко, 
Тарас Видиш. Хлопці у прямому 

розумінні слова запалювали публі-
ку, яка приїхала у невеличке поль-
ське місто Влодава. Виступ “Наста-
сівських музик” тривав майже го-
дину. Лунали українські патріотичні 
та жартівливі твори, хлопці, як за-
звичай, жартували. І хоч їх слухали 
люди з різних континентів, гумор, 
задушевна лірична чи жартівлива 
мелодія були зрозумілі без пере-
кладу.

“Спочатку трохи розхвилювався 
за хлопців, — ділиться спогадами 
керівник тернопільської делегації у 

Влодаві, голова Тернопільської ра-
йонної ради Андрій Галайко, — 
адже перед “Настасівськими музи-
ками” виступав студентський ко-
лектив із США. Це було гарне і 
неповторне видовище — націо-
нальні американські мелодії у су-
часній обробці. Тому було хвилю-
вання. Але наші хлопці, які виступа-
ли на сценах та майданчиках Захід-
ної Європи, показали себе з най-
кращого боку, бо завжди усвідом-
люють, що вони представляють 
самобутню українську культуру”.

Vivat! ●

“Настасівські  
музики” у Влодаві

Таку відзнаку отримали “Настасівські музики” на ХХІV  
міжнародному фестивалі “Поліське літо з фольклором”.



Програма телепередачП’ятниця, 29 липня 2016 року

1 серпня
понеділок 

2 серпня
ВіВторок

3 серпня
середа

4 серпня
ЧетВер

5 серпня
п’ятниця

6 серпня
субота

7 серпня
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 
         18.30, 21.00 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспортний сервiс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
15.30 Х/ф “Камiнний хрест”
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Орегонський путiвник
18.15 Новини. Свiт
18.50 Перша шпальта
19.20 РЕ:ФОРМА
19.45 Спецпроект 
         “Євробачення-2017. 
          Битва мiст”-2
21.50 Подорожнi
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 “Операцiя “Тушонка”

інтер
05.40, 11.55 Док.проект
        “Слiдство вели... з Леонiдом 
        Каневським”
06.35 Х/ф “Iгри дорослих дiвчат”
09.15 Х/ф “В Париж!”
13.45 “Судовi справи”
14.40 “Сiмейний суд”
15.35 “Жди меня”
17.50 Новини
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
20.30 Т/с “Дурна кров”
22.30 Т/с “Територiя краси”
00.15 Т/с “Щасливчик Пашка”

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

ICTV
05.55 Громадянська оборона
07.00, 04.10 Факти
07.45, 19.20 Надзвичайнi новини
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.10 Зiрка YouTube
11.35 Без гальм
12.00, 13.20 Дивитись усiм!
12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 16.20 Х/ф “Перший лицар”
16.50 Х/ф “Гнiв титанiв” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Бiльше нiж правда
21.25 Т/с “Снайпер. Зброя вiдплати” 
22.20 Т/с “Вiддiл 44”. 
23.15 Х/ф “Час вiдьом” 

стб
07.25, 16.00 “Все буде добре!”
09.25 “Зiркове життя”
11.20 Х/ф “Будьте моїм чоловiком...”
13.05, 20.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
21.00 “Мiстичнi iсторiї-7 
        з Павлом Костiциним”
22.35 “Вагiтна у 16”
23.45 “Доньки-матерi”
00.45 “Один за всiх”

ноВий канал
06.05, 08.00 Kids Time
06.07 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
08.02 М/ф “Сезон полювання-2”
09.20 Х/ф “Все включено: 
         Канiкули в Грецiї”
11.20 Х/ф “Реальнi дiвчиська”
13.20, 00.10 Х/ф “Вибух з минулого”
15.20 Т/с “Не родись вродлива”
19.00 Дешево i сердито
21.10 Суперiнтуїцiя

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мульт MIX
09.50 М/с “Лис Микита”
10.10 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”
11.00 Х/ф “Про рибалку 
        та його дружину”
12.10 Т/с “Якось у казцi”
13.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.50, 23.00 Вiталька
14.45 Т/с “Домашнiй арешт”
16.10, 22.00 Країна У
17.50 Панянка-селянка
18.50, 19.55 Одного разу
        пiд Полтавою
19.15 Одного разу в Одесi
20.55 Т/с “Кухня”
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
07.00 “Ранок з ТТБ”
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
18.13, 19.26, 22.26 Погода. Анонси
18.15, 20.25 “Тернопiль
         сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “Учнiвський щоденник”
19.45 “Музеями Тернопiлля”
20.00 “Iз нашої вiдеотеки”
20.30 “Вишневi усмiшки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктивi ТТБ”
21.30 “Iз нашої вiдеотеки”
22.30 “Чаc країни”
23.00 “Музичний калейдоскоп”
23.35 “Загубленi у часi”
23.50 “Пiснi нашого краю”

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 Зiрковий шлях
11.20 Реальна мiстика
12.20 Х/ф “Сонцестояння”
14.30, 15.30 Т/с “Iлюзiя щастя”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
21.00 Т/с “Королева гри”
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Петля часу”

к1
05.00 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфільми”
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння”
10.40 “Орел i Решка. 
         Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. 
         Ювiлейний 2”
16.00 “Три сестри”
18.15 “Звана вечеря”
19.10 “Розсмiши комiка”
22.00 Х/ф “Моє велике грецьке лiто”
00.00 “КВН”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.35, 23.25 “Моя правда”
12.25 Х/ф “Безiменна зiрка”
14.50, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.40 Х/ф “Шiстнадцята весна”
18.20 Х/ф “Загiн особливого
         призначення”
21.30 Х/с “Повернення
          Шерлока Холмса”
00.15 Х/ф “Ти є...”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15 Чоловiчий клуб
09.45 Уряд на зв’язку з громадянами
10.15 Спецпроект “Євробачення-2017. 
         Битва мiст”-2
11.25 Президентська колекцiя. 
        Д/ф “Мрiї Обами”
12.15 Перша студiя
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.45 Мультфiльм “Друзi янголiв”
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.05 Фольк-music
16.20 Подорожнi
17.10 Мистецький пульс Америки
18.15 Новини. Свiт
18.45 Т/с “Травма”
20.30 Нашi грошi
21.50 Вiйна i мир
22.40 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-3”
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 “Прибульцi”

інтер
06.15, 08.45 “Подробицi”
06.45, 11.15 “Слiдство вели... 
       з Леонiдом Каневським”
09.15, 20.30 Т/с “Дурна кров”
13.00 “Судовi справи”
14.50 “Сiмейний суд”
16.45 “Давай одружимося”
17.50 Новини
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 Подробицi
22.30 Т/с “Територiя краси”
00.20 Т/с “Щасливчик Пашка”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
          22.30 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Сiльський календар”
08.05, 21.30 “Майстер-клас
         iз Наталкою Фiцич”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Дивовижне i небезпечне”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 ПОЗА ПРОСТОРОМ I ЧАСОМ
12.40 “Сучасна медицина i здоров’я”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Диявольський острiв”
17.30 “Право на успiх”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Європа у фокусi
20.30 “Євромакс”
22.35 Х/ф “Рятувальний модуль” 

ICTV
05.25, 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Т/с “Нiчнi ластiвки” 
11.50, 13.20, 01.10 Х/ф “Червона планета” 
12.45, 15.45 Факти. День
14.35 Т/с “Вiддiл 44” 
15.30, 16.20 Т/с “Нiконов i Ко” 
16.55, 21.25 Т/с “Снайпер. Зброя вiдплати” 
17.50 Т/с “На безiменнiй висотi”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
22.15 Т/с “Вiддiл 44”. 
23.15 Х/ф “Руслан” 

стб
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Зiркове життя”
10.15 “Вагiтна у 16”
11.15 “Доньки-матерi”
12.15 “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”
01.45 “Один за всiх”

ноВий канал
05.50, 07.10 Kids Time
05.52 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
07.12 Т/с “Друзi”
09.50 Т/с “Щасливi разом”
15.20 Т/с “Не родись вродлива”
19.00 Т/с “СашаТаня”
20.00 Супермодель по-українськи-2
21.50 Київ вдень i вночi
23.50 Х/ф “Шалена карта”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мульт MIX
09.50 М/с “Лис Микита”
10.10 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”
11.00 Х/ф “Русалонька”
12.10 Т/с “Якось у казцi”
13.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.50, 23.00 Вiталька
14.45 Т/с “Домашнiй арешт”
16.10, 22.00 Країна У
17.50 Панянка-селянка
18.50, 19.55 Одного разу пiд Полтавою
19.15 Одного разу в Одесi
20.55 Т/с “Кухня”
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
07.00 “Ранок з ТТБ”
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
18.13, 19.26, 22.26, 00.55 Погода. 
          Анонси
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “Будьте здоровi”
20.30 “Вишневi усмiшки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “Крiзь призму часу”
21.30 “Європа очима українця”
22.30 “Час країни”
23.00 “Iз нашої вiдеотеки”
        (“Кобзар єднає Україну”)
23.30 “Iз нашої вiдеотеки”
00.30 “В об’єктивi ТТБ”

трк “украЇна”
06.00 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зiрковий шлях
11.10, 21.00, 23.30 Т/с “Королева гри”
14.40, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
23.00 Подiї дня
00.50 Т/с “C.S.I.: 
         Мiсце злочину маямi”

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

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.25, 23.25 “Моя правда”
11.15 Х/ф “Книга джунглiв”
13.15 Х/ф “Казка про загублений час”
14.40, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.30 Х/ф “Небезпечно для життя”
18.10 Х/ф “Знайти i знешкодити”
21.30 Х/с “Повернення
        Шерлока Холмса”
00.15 Х/ф “Стрiлець 
         неприкаяний”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
        18.30, 21.00, 01.30, 05.20 Новини
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.15 Український корт
09.45 Нашi грошi
10.15 Т/с “Таксi”
11.00 Засiдання Кабiнету 
         мiнiстрiв України
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.45 Мультфiльм “Друзi янголiв”
13.55 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 “Коронацiя слова-2016”. 
         Церемонiя нагородження
15.45 Д/ф “Iсторiя 
        однiєї криївки”
17.15 Д/с “Середземномор”я”
18.15 Новини. Свiт
18.45 Т/с “Травма”
20.30 Книга ua
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 “План втечi”

інтер
06.15, 08.45, 20.00 “Подробицi”
06.45, 11.15 “Слiдство вели... 
        з Леонiдом Каневським”
09.15, 20.30 Т/с “Дурна кров”
13.00 “Судовi справи”
14.50 “Сiмейний суд”
16.45 “Давай одружимося”
17.50 Новини
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
22.30 Т/с “Територiя краси”
00.10 Т/с “Щасливчик Пашка”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
        22.35 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Європа у фокусi
08.00 “Євромакс”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Дивовижне 
        i небезпечне”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10, 21.30 “Гал-клiп”
12.40 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
13.00 Творчий вечiр Вадима 
        Крищенка (2015р)
14.00 Х/ф “Загублений свiт”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Твiй дiм”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Формула здоров’я”
22.40 Х/ф “Виверження вулкану” 
01.00 Х/ф “Загублений свiт

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10, 17.45 Т/с “На безiменнiй 
         висотi”
11.05, 13.20 Х/ф “Руслан” 
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Т/с “Вiддiл 44” 
15.30, 16.20 Т/с “Нiконов i Ко” 
16.55, 21.25 Т/с “Снайпер.
        Зброя вiдплати” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
22.20 Т/с “Вiддiл 44”. 
23.15 Х/ф “Хранитель” 

стб
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.35 “Нацiональне талант-шоу
         “Танцюють всi!-8”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома”
20.00, 01.55 “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
06.00, 07.20 Kids Time
06.05 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
07.22 Т/с “Друзi”
09.50 Т/с “Щасливi разом”
15.20 Т/с “Не родись вродлива”
19.00 Т/с “СашаТаня”
20.00 Супермодель
         по-українськи-2
21.50 Київ вдень i вночi
23.20 Х/ф “Загiн”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
        черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мульт MIX
09.50 М/с “Лис Микита”
10.10 М/с “Клуб Вiнкс: 
       Школа чарiвниць”
11.00 Х/ф “Нове вбрання короля”
12.10 Т/с “Якось у казцi”
13.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.50, 23.00 Вiталька
14.45 Т/с “Домашнiй арешт”
16.10, 22.00 Країна У
17.50 Панянка-селянка
18.50, 19.55 Одного разу 
       пiд Полтавою
19.15 Одного разу в Одесi
20.55 Т/с “Кухня”
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
07.00 “Ранок з ТТБ”
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
18.13, 19.26, 22.26 Погода. 
          Анонси
18.15, 20.25 “Тернопiль
         сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “На часi”
20.30 “Вишневi усмiшки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00, 23.30 “Тема дня”
21.15 “Надiя є”
21.30 “Iз нашої вiдеотеки”
22.30 “Час країни”
23.00 “Європа очима українця”
23.45 “Крiзь призму часу”

трк “украЇна”
06.00 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зiрковий шлях
11.10, 21.00, 23.30 Т/с “Королева 
          гри”
14.40, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
23.00 Подiї дня
00.50 Т/с “C.S.I.: Нью Йорк”

к1
05.00 “Рецепти щастя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфільми”
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння”
10.40 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. 
         Ювiлейний 2”
16.00 “Три сестры”
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 “Крапка, крапка, кома...”
13.15 Х/ф “Шiстнадцята весна”
14.45, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.35 Х/ф “Сiм няньок”
18.00 Х/ф “Небезпечно для життя”
21.30 Х/с “Нотатки про
          Шерлока Холмса”
00.15 Х/ф “Заза” 

ут 1
06.00 Свiт православ’я
06.45 Крок до зiрок
07.35 Свiт on line
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак
09.00 ХХХI Олiмпiйськi iгри. Кiнний спорт.
      Стрiльба кульова (гвинт. 10 м. жiнки).
       Плавання (Фiнали)
11.15 Гра долi
11.45 Фольк-music
12.50 Перша шпальта
13.30, 20.00, 20.45 Студiя. Рiо-2016
14.30, 19.00 ХХХI Олiмпiйськi iгри. 
          Веслування академiчне
16.00 ХХХI Олiмпiйськi iгри. Кiнний спорт
17.00 ХХХI Олiмпiйськi iгри. 
        Стрiльба кульова
18.10 ХХХI Олiмпiйськi iгри. Велоспорт
20.30 Новини
21.15 ХХХI Олiмпiйськi iгри. 
         Кiнний спорт. Велоспорт
22.30 ХХХI Олiмпiйськi iгри. Стрiльба з лука.
        Дзюдо. Стрибки у воду. Фехтування
00.35 ХХХI Олiмпiйськi iгри. 
        Важка атлетика. Тенiс

канал “1+1”
06.00 “Свiтське життя. 10 рокiв”
08.05 “Українськi сенсацiї”
09.00 “Лото-забава”
09.40 М/ф “Маша i ведмiдь”
10.05, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
        служба новин”
11.00 “Свiт навиворiт-6”
12.05 Т/с “Центральна лiкарня”
15.05 Х/ф “Свати-4”
20.15 Х/ф “Тещинi млинцi”
00.00 Х/ф “Льодовик”

інтер
07.05 “Мультфiльм”
07.30, 20.00 “Подробицi”
08.10 “уДачний проект”
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.00 Д/п “Софiя Ротару. секрети її успiху”
13.10 “Святковий концерт Софiї Ротару”
16.15 Х/ф “Її серце”
18.10, 20.30 Т/с “Лабiринти долi”
22.25 Т/с “Коли на пiвдень
         вiдлетять журавлi”

TV-4
06.00 Х/ф “Ангел для Мей”
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 Х/ф “Маленька чаклунка”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Погляд зблизька”
14.30 “Формула здоров’я”
15.30 “Право на успiх”
16.00 ПОЗА ПРОСТОРОМ I ЧАСОМ
16.20 “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 “Святий Марадона” 
23.45 Час-тайм

ICTV
05.15 Факти
05.50 М/с “Том i Джерi у дитинствi”
06.35 Стоп-10
07.30 Провокатор
08.25 Зiрка YouTube
10.25 Дивитись усiм!
11.40 Без гальм
12.00, 13.00 Х/ф “Азартнi iгри” 
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф “Пiк Данте”
16.20 Х/ф “Денне свiтло” 
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Х/ф “Врятування рядового Райана” 
22.50 Х/ф “Володар бурi” 
01.15 Х/ф “Iсторiя одного вампiра” 

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
07.00 “Все буде добре!”
08.55 “Все буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”
10.50 Х/ф “Вийшов їжачок iз туману”
15.10 “Мiстичнi iсторiї-7 
          з Павлом Костiциним”
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
23.05 “Я соромлюсь свого тiла-2”

ноВий канал
05.55, 11.00 Kids Time
05.57 М/с “Дракони: Вершники Олуха”
08.10 М/с “Кiт у чоботях”
11.05 М/ф “Сезон полювання-3”
12.30 Х/ф “Боги, напевно, 
        зiйшли з розуму”
14.50 Х/ф “Iлюзiя обману”
17.00 Х/ф “Копальнi царя Соломона”
19.00 Х/ф “Аллан Куотермейн
        i загублене мiсто золота”
21.00 Х/ф “Маска Зорро”
23.50 Х/ф “Легенда Зорро”

тет
06.00, 10.10 М/с “Дора-мандрiвниця”
06.45 Байдикiвка
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мульт MIX
09.50 М/с “Лис Микита”
11.05 М/с “Дора i друзi. Пригоди в мiстi”
11.35 М/ф “Жовтодзьоб”
13.05 Х/ф “Герцог”
14.45 Х/ф “Русалонька”
16.00 Т/с “Домашнiй арешт”
18.00 Одного разу пiд Полтавою
20.00 Країна У
23.00 Вiталька
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
07.00 “Ранок з ТТБ”
09.00 “Клара Лучко. Завоювати життя”
09.40 “Мальовниче Тернопiлля”
09.50, 10.50 “Пiснi нашого краю”
10.00 “Легенди Запорiжжя”
10.26, 20.58, 21.55, 22.56 Погода. Анонси
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Музеями Тернопiлля”
11.30 “Дива цивiлiзацiї”
11.55, 20.30 “Вишневi усмiшки”
12.00 “У країнi Мультляндiї”
13.00 “Абетка здоров’я”
13.30 “Поклик таланту”
15.00 ПРОФIЛАКТИКА
18.00 “Подорож гурмана”
18.30 “Сад.Город.Квiтник”
18.50 “Тиждень.Крок за кроком”
19.00 “Музичний калейдоскоп”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Подорожнi замальовки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Вiдвертi дiалоги”
22.00 “Загубленi у часi”
22.15, 23.00 “Iз нашої вiдеотеки”
00.00 “Храми Подiлля”

трк “украЇна”
06.50, 19.00 Подiї
07.30 Зiрковий шлях
09.10 Х/ф “Почуй моє серце”
11.00 Т/с “Бридке каченя”
14.45 Х/ф “45 секунд”
16.45, 19.40 Т/с “Печалi-радостi Надiї”
21.20 Т/с “Буду вiрною дружиною”
02.10 Таємний код зламано. 
         Епоха Водолiя

к1
05.00 “Рецепти щастя. 
        Нова iсторiя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфільми”
10.00 М/ф “Подорож в Ельдорадо”
11.45 М/с “Мiа та я”
14.00 Орел i Решка. Курортний сезон
17.00 “Орел i Решка. Шопiнг. Невидане”
18.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
19.00, 01.00 “Вечерний квартал”
21.00 Х/ф “Бумеранг”
23.15 “КВН”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop. 
         Телемагазин”
10.10 Концерт “Сiльськi iсторiї 
         Михайла Євдокимова”
11.50 “Невiдома версiя. Висота”
12.40 Х/ф “Есения”
15.00 Х/ф “Привид замка Моррiсвiль”
16.40 Х/ф “Секретний фарватер”
21.55 “Невiдома версiя. 
         За двома зайцями”
22.45 Концерт “Максим Галкiн. 
         Неостаннiй герой”
01.10 Х/ф “Дзеркало для героя”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
        18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу
06.15, 07.15, 08.15 Спорт
06.20, 07.20 АгроЕра
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.30, 23.50 На слуху
08.30 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 05.45 Вiчне
09.15 Чоловiчий клуб
09.45 Д/с “Клуб пригод”
10.15 Т/с “Таксi”
11.00 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.10 Слiдство. Iнфо
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.45 Мультфiльм “Друзi янголiв”
13.55 Як це?
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Спогади
15.35 Надвечiр’я. Долi
16.30 Свiтло
17.15 Д/с “Середземномор’я”
18.15, 01.20 Новини. Свiт
18.45 Т/с “Травма”
20.25 Проект “Україна-25”. Українська 
      нова хвиля. Анiмацiйний фiльм “Атракцiон”
20.35 Документальне кiно. 
        Цикл “Повернення” Д/ф “Мер”
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.25 Класики свiтової лiтератури
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-3”
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, 01.55 Х/ф “Танцюй звiдси!”

інтер
06.20, 08.45, 20.00 “Подробицi”
06.50, 11.15 “Слiдство вели... 
         з Леонiдом Каневським”
09.15, 20.30 Т/с “Дурна кров”
13.00 “Судовi справи”
14.50 “Сiмейний суд”
16.45 “Давай одружимося”
17.50 Новини
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
22.30 Т/с “Територiя краси”
00.15 Т/с “Щасливчик Пашка” Заключна

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Панi покоївка”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25,
          22.30 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Формула здоров’я”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Дивовижне i небезпечне”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Майстер-клас iз Наталкою Фiцич”
12.40 “Сад, город, квiтник”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Забери мене додому”
17.30 “Гал-клiп”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ПОЗА ПРОСТОРОМ I ЧАСОМ
20.40 “Право на успiх”
21.30 “Євромакс”
22.35 Х/ф “Справжнє кохання” 

ICTV
05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10, 17.45 Т/с “На безiменнiй висотi”
11.05, 13.20 Х/ф “Хранитель” 
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Т/с “Вiддiл 44” 
15.30, 16.20 Т/с “Нiконов i Ко” 
16.55, 21.25 Т/с “Снайпер. Зброя вiдплати” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
22.20 Т/с “Вiддiл 44”. 
23.15 Х/ф “Двiйник” 

стб
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Зiркове життя”
09.15 “Врятуйте нашу сiм’ю - 3”
12.15 “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-5 
        з Павлом Костiциним”
22.35 “Я соромлюсь свого тiла 2”

ноВий канал
06.00, 07.20 Kids Time
06.05 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
07.22 Т/с “Друзi”
09.50 Т/с “Щасливi разом”
15.20 Т/с “Не родись вродлива”
19.00 Т/с “СашаТаня”
20.00 Супермодель по-українськи-2
21.50 Київ вдень i вночi
23.15 Х/ф “Дика орхiдея”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
        черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мульт MIX
09.50 М/с “Лис Микита”
10.10 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”
11.00 Х/ф “Принцеса на горошинi”
12.10 Т/с “Якось у казцi”
13.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.50, 23.00 Вiталька
14.45 Т/с “Домашнiй арешт”
16.10, 22.00 Країна У
17.50 Панянка-селянка
18.50, 19.55 Одного разу 
         пiд Полтавою
19.15 Одного разу в Одесi
20.55 Т/с “Кухня”
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
07.00 “Ранок з ТТБ”
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ” 
18.13, 19.26, 22.26 Погода. Анонси
18.15, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “Що робити?”
20.30 “Вишневi усмiшки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00, 23.45 “Тема дня”
21.15 “Армiя нескорених”
21.30 “Думки вголос”
21.45 Реклама. Анонси
21.50 “Iз нашої вiдеотеки”
22.30 “Час країни”
23.00 “Акценти тижня”
23.20 “Пiснi нашого краю”
23.30 “Надiя є”

трк “украЇна”
06.00, 05.15 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00,
        15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зiрковий шлях
11.10, 21.00, 23.30 Т/с “Королева гри”
14.40, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
23.00 Подiї дня
00.50 Т/с “C.S.I.: Нью Йорк”

к1
05.00 “Рецепти щастя. 
         Нова iсторiя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфільми”
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння”
10.40 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.30 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. 
         Ювiлейний 2”
16.00 “Три сестри”
18.15 “Звана вечеря”
19.10 “Розсмiши комiка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 “КВН”

ENTER-ФілЬМ

05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.40, 23.25 “Моя правда”
11.35 Х/ф “Привид замка Моррiсвiль”
13.15 Х/ф “Сiм няньок”
14.35, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.25 Х/ф “Iдеальний чоловiк”
18.05 Х/ф “Одруження Бальзамiнова”
21.30 Х/с “Нотатки про 
       Шерлока Холмса”
00.15 Х/ф “Сiра миша”

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, 00.15 Погода
06.30, 07.50, 08.25 Смакота
06.35, 23.25 Золотий гусак
07.35, 23.50 На слуху
08.30 Територiя закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00 Вiчне
09.15 Дорога до Рiо-2016. 
       Спецвипуск
09.45 РЕ:ФОРМА
10.15 Т/с “Таксi”
11.00 Чоловiчий клуб. Спорт
12.05 Документальне кiно. 
        Цикл “Повернення” Д/ф “Мер”
12.25 “Схеми” з Наталiєю 
        Седлецькою
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.45 Мультфiльм “Друзi янголiв”
13.55 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Театральнi сезони
15.35 Вiра. Надiя. Любов
16.30 Гра долi
17.15 Д/с “Середземномор”я”
18.15 Новини. Свiт
18.45 Т/с “Травма”
20.30 Проект “Україна-25”. Українська 
         нова хвиля. Художнiй 
        короткометражний фiльм “Борода”
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-3”
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 “
21.00 “Свiтське життя. 10 рокiв”
23.20 “Вечiрнiй Київ “

інтер
06.15, 08.45, 20.00 “Подробицi”
06.45, 11.15 “Слiдство вели... 
        з Леонiдом Каневським”
09.15 Т/с “Дурна кров”
13.00 “Судовi справи”
14.50 “Сiмейний суд”
16.45 “Давай одружимося”
17.50 Новини
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.30 Х/ф “Зовсiм iнше життя”
00.15 Х/ф “Про нього”

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, 20.40 “Право на успiх”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Дивовижне i небезпечне”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40, 21.30 “Твiй дiм”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Постскриптум: 
        ваш кiт мертвий”
17.30 ПОЗА ПРОСТОРОМ I ЧАСОМ
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.10 “Сiльський календар”
22.35 Х/ф “По той бiк минулого”

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05, 17.45 Т/с “На безiменнiй висотi”
11.00, 13.20 Х/ф “Двiйник” 
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Т/с “Вiддiл 44” 
15.25, 16.20 Т/с “Нiконов i Ко” 
16.50 Т/с “Снайпер. 
         Зброя вiдплати” 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Скетчком “На трьох”
23.30 Х/ф “Нема куди тiкати” 

стб
06.00, 18.30, 00.30 Т/с “Коли ми вдома”
07.30 Х/ф “Подарунок долi”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
19.50 Т/с “Красуня та чудовисько”
22.35 Х/ф “Кохання пiд наглядом”
01.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
06.00, 07.45 Kids Time
06.02 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”
07.47, 22.00 Київ вдень i вночi
11.50, 20.00 Супермодель 
       по-українськи-2
19.00 Т/с “СашаТаня”
23.20 Х/ф “Парфумер: 
         Iсторiя одного вбивцi”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя”
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мульт MIX
09.50 М/с “Лис Микита”
10.10 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”
11.00 Х/ф “Блакитна свiчка”
12.10 Т/с “Якось у казцi”
13.00 Т/с “Усi жiнки — вiдьми”
13.50, 23.50 Вiталька
14.45 Т/с “Домашнiй арешт”
16.10 Країна У
17.50 М/с “Маша i Ведмiдь”
18.35 М/ф “Мураха Z”
20.00 М/ф “Льодовиковий перiод 2:
        Глобальне потеплiння”
21.40 Х/ф “Амелi”
00.00 Т/с “Свiтлофор”

ттб
07.00 “Ранок з ТТБ”
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
18.13, 19.26, 22.26 Погода. 
         Анонси
18.15, 20.25 “Тернопiль 
        сьогоднi”
18.20 Т/с “Таксi”
19.30 “На часi”
20.30 “Вишневi усмiшки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Назбиране”
21.15 “Думки вголос”
21.30 “Iз нашої
          вiдеотеки”
22.30 “Час країни”
23.00 “Актуальне iнтерв’ю”
23.20 “Пiснi нашого краю”
23.30 “Пiлiгрим”

трк “украЇна”
06.00 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15, 05.10 Зiрковий шлях
11.10, 21.00, 23.30 Т/с “Королева гри”
14.40, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”
19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
23.00 Подiї дня
00.50 Т/с “C.S.I.: Нью Йорк”

к1
05.00 “Рецепти щастя. Нова iсторiя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.15 “Мультфільми”
09.00, 00.50 Т/с “90210. 
         Нове поколiння”
10.40 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.35 Т/с “Дикий ангел”
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
15.00, 21.00 “Орел i Решка. 
         Ювiлейний-2”
16.00 “Три сестри”
18.15 “Звана вечеря”
19.15 “Розсмiши комiка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.20, 23.25 “Моя правда”
11.10 Х/ф “Iдеальний чоловiк”
12.50 Х/ф “Одруження 
          Бальзамiнова”
14.25, 19.40 Х/с “Комiсар Рекс”
16.15 Х/ф “Ти є...”
17.55 Х/ф “Заза” 
21.30 Х/с “Нотатки 
        про Шерлока Холмса”
00.15 Х/ф “Американський 
         дiдусь”

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.20 У просторi буття
06.55 Телемагазин
07.05 АгроЕра. Пiдсумки
07.15 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Золотий гусак
09.00 ХХХI Олiмпiйськi iгри. 
         Церемонiя вiдкриття
13.30, 20.00, 20.45 Студiя. Рiо-2016
14.30, 18.45 ХХХI Олiмпiйськi iгри. 
       Веслування академiчне
16.30 ХХХI Олiмпiйськi iгри. Кульова стрiльба
       (гвинт. 10 м. жiнки). Велошосе
17.30 ХХХI Олiмпiйськi iгри. Кiнний спорт
20.30 Новини
21.15 ХХХI Олiмпiйськi iгри. 
         Кiнний спорт. Велошосе
22.00, 22.50 ХХХI Олiмпiйськi iгри.
       Стрiльба з лука. Дзюдо. Фехтування
22.40 Мегалот
00.25 ХХХI Олiмпiйськi iгри. 
         Спортивна гiмнастика. Тенiс

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
07.00 Х/ф “Щоденник слабака-2: 
          Правила Родрiка”
08.50 “Сватики”
09.25, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
        служба новин”
10.15 Т/с “Центральна лiкарня”
15.05, 21.15 “Вечiрнiй квартал”
17.35, 18.30 “Розсмiши комiка”
20.15 “Українськi сенсацiї”
23.15 Х/ф “Гамбiт”

інтер
06.20, 20.00 “Подробицi”
07.00 Х/ф “Десять негренят”
09.30, 05.10 Х/ф “Двоє пiд однiєю 
         парасолькою”
11.30 Т/с “Коли на пiвдень
         вiдлетять журавлi”
15.10 Х/ф “Зовсiм iнше життя”
19.00, 20.30 “Святковий концерт 
         Софiї Ротару”
22.50 Х/ф “Її серце”
00.45 Х/ф “Дiдька лисиго” (16+)

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 “Ангел для Мей”
09.00 Час-Tайм
09.30, 19.00 Єдина країна
10.00 “Слiдства. Iнфо”
10.30 “Блага звiстка” з Р. Реннером
11.30 “Майстер-клас 
         iз Наталкою Фiцич”
11.55, 14.23, 16.55, 20.05 Тернопiльська
        погода
12.00 Європа у фокусi
12.30 Х/ф “Тiльки пiсля Вас”
14.30 Мультфiльм
15.00 Х/ф “Маленька чаклунка”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
18.00 Нашi вiтання
19.30 “Євромакс”
20.10 ПОЗА ПРОСТОРОМ I ЧАСОМ
20.45 Творчий вечiр 
        Вадима Крищенка 
22.00 Х/ф “Гарний день для смертi” 
00.10 Час-Тайм

ICTV
05.30 Факти
05.55 М/с “Том i 
        Джерi у дитинствi”
06.50 Стоп-10
07.50 Провокатор
08.45 Бiльше нiж правда
09.40 Секретний фронт
11.40 Антизомбi
12.35, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.50 Iнсайдер
14.50 Х/ф “Нема куди тiкати” 
16.45 Х/ф “Азартнi iгри” 
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф “Денне свiтло” 
22.15 Х/ф “Пiк Данте”
00.20 Х/ф “Iсторiя одного вампiра” 

стб
05.50 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на Майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
10.15 “Перевтiлення з Оленою 
       Мельник та Олексiєм Гладушевським”
12.50 Х/ф “Неймовiрнi пригоди
         iталiйцiв в Росiї”
14.50 Х/ф “Красуня та чудовисько”
17.00 Х/ф “Кохання пiд наглядом”
19.00 Х/ф “Вийшов їжачок iз туману”
23.20 “Давай поговоримо про секс 2”
01.15 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
06.00, 07.55 Kids Time
06.02 М/с “Монстри 
         проти прибульцiв”
07.57 Дешево i сердито
10.05 Хто зверху
14.10 Т/с “СашаТаня”
16.45 Х/ф “Боги, напевно, 
         зiйшли з розуму”
18.50 Х/ф “Iлюзiя обману”
21.00 Х/ф “Екстрасенси”
23.00 Х/ф “Екстрасенси:
        Лабiринти розуму”

тет
06.00, 10.10 М/с “Дора-мандрiвниця”
06.45 Байдикiвка
07.35 М/с “Чагiнгтон”
08.00 Мульт MIX
09.50 М/с “Лис Микита”
11.05 М/с “Дора i друзi. 
        Пригоди в мiстi”
11.35 М/ф “Мураха Z”
13.00 М/ф “Жовтодзьоб”
14.30 Х/ф “Герцог”
16.10 Х/ф “Амелi”
18.20 М/ф “Льодовиковий перiод 2: 
        Глобальне потеплiння”
20.00 Одного разу пiд Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Вiталька
00.00 Т/с “Свiтлофор”

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

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10, 05.10 Зiрковий шлях
09.15 Х/ф “Попелюшка”
11.00 Х/ф “45 секунд”
13.00, 15.20 Т/с “Буду вiрною 
        дружиною”
17.20, 19.40 Т/с “Бридке каченя”
22.00 Х/ф “Почуй моє серце”
23.50 Реальна мiстика

к1
05.00 “Рецепти щастя. 
         Нова iсторiя”
06.00 “Свати бiля плити”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.20 “Мультфільми”
10.00 М/с “Мiа та я”
11.30 М/ф “Подорож
         в Ельдорадо”
13.10 “КВН”
15.15 “Розсмiши комiка”
17.10 Орел i Решка. 
         Курортний сезон
21.00 “Орел i Решка. 
       Шопiнг-2016”
22.00 “Орел i Решка. 
         Шопiнг. 
        Невидане”
23.00 Х/ф “Жiнки”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
09.45 Концерт “Максим Галкiн. 
         Неостаннiй герой”
12.10 “Невiдома версiя. 
        За двома зайцями”
13.00 Х/ф “Секретний 
         фарватер”
18.10 Х/ф “Есения”
20.30 Х/ф “Висота”
22.10 “Невiдома версiя. Висота”
23.00 Концерт “Сiльськi iсторiї 
         Михайла Євдокимова”
00.35 Х/ф “Сiнг-Сiнг” 
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Пам’яті Анатолія М’ячеславовича 
          Єжижанського

2 серпня минає 12 років, як за межу вічності 
відійшов люблячий чоловік, батько, син, зять  
Анатолій М'ячеславович Єжижанський.

Ти забрав із собою радість, любов і ніжність, 
а залишив печаль та гіркі сльози. Ми не в змозі 
Тебе повернути, але кожного дня, кожної миті, 
в будні і в свята — Ти з нами. Тож нехай 
пам'ятають Тебе всі, хто знав і любив. Нехай 
легким буде Твій вічний сон, свята земля буде 
лебединим пухом, а Господь опікується Твоєю душею в Царстві 
Небесному.

У вічній скорботі — дружина, діти, мама  
і вся родина.

Пам’яті героя України 
Володимира Гарматія

В ці дні минає два роки, як під час вико-
нання бойового завдання на Сході України 
біля Сєвордонецька на Луганщині загинув 
Володя Гарматій — 22-річний хлопець з 
Чернелева-Руського, лейтенант, студент 
ТНЕУ, командир мінометного взводу 51-ої 
окремої механізованої бригади. У пекельний 
час наступу російського агресора Володя до-
бровольцем пішов захищати рідну землю і 
поклав своє молоде життя в бою за незалеж-
ність України. Його ім’я сьогодні носить наша 
школа, подвиг Володі є і завжди буде гідним 

прикладом для підростаючого покоління. Свічка його життя не по-
гасла, адже герої не вмирають. Вона палає сьогодні вічним вогнем 
пам’яті, а ми підтримуємо цей вогонь молитвою.

Адміністрація, педагогічний колектив Соборненської  
ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володимира Гарматія.

Відійшов у вічність 
Богдан Хаварівський

26 липня 2016 року на 67-му році життя 
завершив свій земний шлях відомий 
громадсько-культурний діяч, краєзнавець, 
педагог, патріот України, голова Тернопіль-
ського  обласного історико-просвітницького 
товариства “Меморіал” ім. Василя Стуса 
Богдан Хаварівський.

Богдан Хаварівський народився 1 вересня 
1948 року в с. Гумниська Теребовлянського 
району. У 1972 році закінчив філологічний 
факультет Чернівецького державного універ-
ситету. Трудову діяльність розпочав учителем 
ЗОШ с. Перепельники Зборівського району. 
У 1990-92 рр. — начальник обласного управ-
ління освіти. Був депутатом Тернопільської обласної ради (1994-
1998), заслужений працівник культури України, лауреат всеукраїн-
ських літературно-мистецьких премій ім. Іванни Блажкевич 
та Братів Лепких.

У 1992-2010 роках — директор Державного архіву Тернопільської 
області. Богдан Хаварівський доклав багато зусиль, знань та орга-
нізаторського хисту для утворена та систематизації фонду громад-
ських організацій краю, збереження документів періоду незалеж-
ності України, формуванню демократичних організацій. Створив 
унікальну бібліотеку діаспорної літератури.

Він дочекався народження третього внука і відійшов у вічність, 
щоб бути янголом-охоронцем усіх, кого любив. Вічний спочинок 
Богдану Хаварівському та вічна пам’ять. Хай земля буде пухом!

Колектив редакції газети “Подільське слово”.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Анатолій Бучинський, 
інженер-механік за фахом, 
у сільському господарстві 
працює добрих два десятки 
літ. Фермерське господар-
ство “Бучинський” засну-
вав порівняно зі своїми,  
нині вже іменитими і знани-
ми в краї сусідами —  
Юрієм Березовським,  
Володимиром Крупніцьким 
— недавно. 

Нове агроформування успад-
кувало запущену господарку, 
тваринницькі приміщення, нео-
броблені поля і майже повну 
відсутність техніки колишнього 
ТОВ “Нове життя”, що залиши-
лася після майнового й земель-
ного розпаювання і дихала на 
ладан. Побачене вражало, але, 
до честі Анатолія Євгеновича, 
він не звик пасувати перед 
труднощами. Землякам одразу 

ж “золоті гори” не обіцяв. А во-
ни надіялися, що розумний спе-
ціаліст згодом дасть, як кажуть, 
лад в усьому. Так і трапилося, 
хоч до досягнень у головній — 
рослинницькій галузі — довело-
ся пройти нелегкий шлях через 
помилки і маленькі перемоги. 
Нині ФГ “Бучинський” орендує 
майже 600 гектарів землі в 
Застав’ї, Острові, Великій Бе-
резовиці. Господарство вчасно 
й у повній мірі розраховується з 
240 пайовиками, не чекаючи 
повного циклу завершення хлі-
бозбирання. За пай видають 
тонну збіжжя, мішок цукру, до-
помагають грубими кормами, 
транспортом. З 2017 року пла-
нують видавати кожному пайо-

вику одну тонну чотириста кіло-
грамів зерна.

Не лише кількісно, а й якісно 
видає пшенична нива. Зерно 
має чудові хлібопекарські влас-
тивості, відповідний вміст кліт-
ковини. Якщо років чотири-п’ять 
тому про 60-центнерний урожай 
пшениці можна було мріяти, то 
нині це — реальність. Не зупиня-
ються у господарстві на цьому 
рубежі. Сіють озимі та ярі коло-
скові, технічні культури — ріпак, 
кукурудзу, сою високоякісним 
насінням еліти та першої репро-
дукції. 

Майстром оранки високого 
класу в фермерському господар-
стві називають досвідченого 
тракториста Романа Перча. Про-
фесіоналізм, помножений на хлі-

боробське сумління і акуратність 
та старання, характерний для 
комбайнера, який працює на 
зерновому комбайні марки 
“CLASS” Петра Ковтала, водія 
Назара Головатого, начальника 
зерноочисного комплексу Мико-
ли Більчука та робітника Юрія 
Яцишина.

— Жнива вийшли на фінішну 
пряму, — каже головний інженер 
господарства Павло Бучинський. 
Він уже понад п’ять років допо-
магає батькові й навчається в 
магістратурі Бережанського аг-
ротехнічного інституту. — Вчасно 
зібрали озимий ячмінь, ріпак. 
Маємо відповідну техніку та зна-
ряддя для захисту злакових і тех-
нічних культур від шкідників та 
бур’янів. Останнім часом при-
дбали новий трактор марки “Нью 
Холланд”, універсальну точного 
висіву сівалку італійського ви-
робництва. Будуємо власними 
силами зерносушарку, де поряд-
кує Микола Більчук. Потужність 
просушування зерна кукурудзи 
120-150 тонн щодоби. Впорядку-
вали складські приміщення, ав-
товагу, капітально відремонтува-
ли адміністративне приміщення, 
де функціонує їдальня, кабінет з 
комп’ютерною технікою, в якому 
працюють бухгалтери Надія 
Салабай та Оксана Бучинська. Є 
у нас також душові кімнати, міні-
готель для приїжджих, зручні по-
бутові кімнати для працівників. 
Чималі кошти виділили на будів-
ництво сільського клубу в 
Застав’ї, місцевих доріг.

Жнивують у ФГ “Бучинський” 
злагоджено. Головне, що є ваго-
мий хліб на рідній землі. Як ка-
жуть у народі, де народився, там 
і пригодився.

З новим хлібом!

Директор ФГ “Бучинський”, депутат Тернопільської 
районної ради Анатолій Бучинський з сином Павлом 

у с. Застав’є Тернопільського району.

Водій ФГ “Бучинський” Назар Головатий.

Цього тижня українці вшанува-
ли пам’ять загиблих у Скнилів-
ській трагедії. 27 липня 2002 ро-
ку, під час святкування 60-ої річ-
ниці 14 авіаційного корпусу 
військово-повітряних сил України 
на Скнилівському аеродромі під 
Львовом (сьогодні це Міжнарод-
ний аеропорт “Львів” імені Дани-
ла Галицького — ред.) в натовп 
глядачів упав винищувач Су-27УБ. 
Унаслідок цього загинуло 77 осіб 
(серед них 28 дітей), постражда-
ло близько 250. За кількістю за-
гиблих Скнилівська трагедія є 
найбільшою катастрофою в істо-
рії авіаційних шоу.

Подивитися на шоу прийшло 
близько 10 тисяч людей. Під час 

виконання фігури “коса петля з 
поворотом” літак опустився на 
критично низьку висоту і, заче-
пивши стабілізатором дерево, 
вдарився об бетонне покриття, 
після чого врізався у два літаки, 
які стояли на аеродромі, і, обер-
таючись навколо осі, впав у на-
товп глядачів. 2003 року, до роко-
вин трагедії, на вході до Скнилів-
ського летовища за кошти жерт-
водавців з усього світу спорудже-
но каплицю всіх святих україн-
ського народу. Біля неї встанови-
ли 77 каменів, які символізують 
жертв катастрофи. В липні 2007 
року встановлено ікону святого 
Миколая, під покровом якого зо-
бражено загиблих на летовищі.

Пам’ять ●

Скнилівська трагедія: 
14 років болю

На жнивному полі комбайнер Володимир Головатий,  
головний інженер-механік Павло Бучинський, комбайнер Петро Ковтало.

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

Для цього необхідно надіслати 
на електронну адресу редакції: 
podilske_slovo@ukr.net інформацію 
про себе (прізвище, ім’я, по бать-
кові або назва організації чи під-
приємства, контактний телефон,  

вказати електронну адресу для на-
правлення рахунку на оплату вар-
тості передплати електронної вер-
сії газети). За допомогою мобіль-
ного 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

Читач-газета ●
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Служу Україні! ●

Тернопільський об’єднаний місь-
кий військовий комісаріат прово-
дить відбір громадян призовного 
віку, які мають вищу, професійно-
технічну, повну або базову загальну 
середню освіту і не проходили стро-
кової військової служби, та 
військовозобов’язаних віком від 18 
до 60 років, а також жінок віком від 
18 до 50 років на військову службу 
за контрактом до навчальних цен-
трів Збройних Сил України (НЦ ВДВ 
ЗСУ м. Житомир, НЦ СВ ЗСУ смт. 
Десна, с. Старичі, м. Полтава). Піс-
ля закінчення навчання контрактни-
ки будуть призначені до військових 
частин, які дислокуються в регіоні їх 
проживання.

Військовослужбовці, призвані під 
час мобілізації, та військовослуж-
бовці строкової служби (для осіб, 
які вислужили не менше 11 місяців) 
можуть укласти контракт на прохо-
дження військової служби, у тому 
числі строком на шість місяців.

Пільги та гарантії для  
військовослужбовців  

рядового, сержантського складу 
за контрактом

1. Отримання житла за рахунок 
держави.

2. Речове забезпечення відпо-
відно до визначених норм.

3. Використання щорічної осно-
вної відпустки із збереженням гро-
шового, матеріального забезпечен-
ня та грошової допомоги на оздо-
ровлення у розмірі місячного гро-
шового забезпечення.

4. Отримання підйомної допомо-
ги в розмірі місячного грошового 
забезпечення на військовослужбов-
ця і 50 відсотків місячного грошово-
го забезпечення на кожного члена 
сім’ї військовослужбовця, який пе-
реїжджає з ним на нове місце вій-
ськової служби, при переїзді на 
нове місце військової служби в ін-
ший населений пункт, у зв’язку з 
призначенням на військову посаду, 
зарахуванням до військового на-
вчального закладу, термін навчання 
в якому становить не менше шести 
місяців, або у зв’язку з передисло-
кацією військової частини.

5. Забезпечення військовослуж-

бовців за контрактом безкоштовни-
ми обідами у робочі дні (або за ба-
жанням грошовою компенсацією у 
розмірі вартості набору продуктів 
на приготування обіду).

6. Безоплатну кваліфіковану ме-
дичну допомогу у військово-
медичних закладах охорони 
здоров’я.

7. Право на санаторно-курортне 
лікування та відпочинок у санаторі-
ях, будинках відпочинку, пансіона-
тах і на туристичних базах Міністер-
ства оборони України (один раз на 
рік).

8. Отримання освіти у вищих на-
вчальних закладах (вищих військо-
вих навчальних закладах) без від-
риву від проходження військової 
служби (за заочною формою на-
вчання).

9. Право на пенсійне забезпе-
чення незалежно від віку в разі, як-
що вони мають на день звільнення 
зі служби вислугу 25 років і більше, 
або за наявності трудового стажу 
25 років і більше, з яких не менше, 
ніж 12 календарних років і 6 місяців 
становить військова служба.

Грошове забезпечення військо-
вослужбовця рядового, сержант-
ського складу залежить від займа-
ної посади, військового звання, ква-
ліфікації, терміну проходження вій-
ськової служби. На сьогоднішній 
час грошове забезпечення осіб ря-
дового, сержантського та старшин-
ського складу становить від 7000 до 
9000 грн.

Громадян, які бажають проходи-
ти військову службу за контрактом у 
військових частинах, що дислоку-
ються на території Тернопільської 
області та України, просимо зверта-
тись в Тернопільський об’єднаний 
міський військовий комісаріат за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Тро-
лейбусна, 5, з понеділка по суботу 
з 08:00 до 17:00 год., та за тел.  
43-58-19, 43-58-15.

Військовий комісар 
Тернопільського об’єднаного 

міського військового 
комісаріату, підполковник  

С. П. ГАВРИЛЮК.

Уклади контракт  
з Українською армією

Надія ШТОКАЛО.

Агрохолдинг “Мрія” отримав 
додатковий транш у розмірі 
14 млн. доларів на поповне-
ння робочого капіталу. Ко-
шти надані бондхолдерами 
компанії і будуть спрямовані 
на фінансування збиральної 
і підготовку до посівної кам-
панії. Загалом з початку 
2016 року агрохолдинг 
“Мрія” отримав фінансуван-
ня робочого капіталу на су-
му 41 млн. доларів. 

“Це додаткове фінансування — 
ще одне підтвердження підтрим-
ки “Мрії” з боку її бондхолдерів 
— авторитетних міжнародних ін-
весторів, які вірять у реструктури-
зацію та успіх компанії. Однак 
наші кредитори глибоко стурбо-
вані абсолютно незаконною спро-
бою рейдерського захоплення 

автотранспортного підприємства 
“Мрії” у м. Хоростків Тернопіль-
ської області. Якщо найближчим 
часом ситуація не буде вирішена 
правоохоронними органами, вона 
може мати негативний ефект як 
на процес реструктуризації бор-
гового портфеля “Мрії”, так і на 
інвестиційний клімат України в 
очах міжнародних і національних 
інвесторів”, — зазначає фінансо-
вий директор агрохолдингу “Мрія” 
Тон Хулс.

Нагадаємо, у травні цього року 
“Мрія” отримала фінансування на 
суму 27 млн. доларів, з яких 18 
млн. доларів — новий кредит, і 9 
млн. доларів — рефінансування 
кредиту, отриманого компанією в 
2015 році. Фінансування було на-
дано поточними кредиторами аг-
рохолдингу у вигляді проміжної 
позики для покриття потреби 
“Мрії” в робочому капіталі до по-
чатку збиральної кампанії.

Агробізнес ●

Агрохолдинг “Мрія” 
поповнив робочий капітал 

на 14 млн. доларів

У січні-червні 2016 р. на пере-
робні підприємства області надій-
шло 10,6 тис. т худоби та птиці (в 
живій вазі), або на 26,4% більше, 
ніж у січні-червні 2015 р. Пере-
робні підприємства пропонували 
в середньому за тонну живої ваги 
великої рогатої худоби 21,5 тис. 
грн, що на 7,3% менше порівняно 
з січнем-червнем 2015 р. 

У січні-червні 2016 р. на під-
приємства молочної галузі надій-
шло 102,8 тис. т молока, що на 
6,4% більше, ніж за відповідний 
період 2015 р. Молочну сировину 
переробники області закупляли в 

середньому по 4,6 тис. грн за 
тонну. У порівнянні з січнем-
червнем 2015 р., закупівельна ці-
на на молоко зросла на 27,6%. 
Однак, у господарствах населен-
ня молоко, як і раніше, купують за 
значно нижчими цінами, ніж в аг-
роформуваннях. Зокрема, за тон-
ну молока сільськогосподарським 
підприємствам платили в серед-
ньому 5,2 тис. грн, селянським 
господарствам – 3,2 тис. грн. 

 
Головне управління статистики 

в Тернопільській області.

Цифри і факти ●

Закупівельні ціни на тваринницьку 
сировину в січні-червні 2016 року  

З початку цього року праців-
ники слідчого управління фі-
нансових розслідувань розпо-
чали 35 кримінальних прова-
джень. За результатами до-
судового розслідування вру-
чено повідомлення про підо-
зру у вчиненні кримінальних 
правопорушень 14 особам, до 
суду направлено 10 кримі-
нальних проваджень. З метою 
забезпечення відшкодування 
завданих збитків накладено 
арешт на майно в сумі 20 млн. 
гривень, що майже у 7 разів 
більше, ніж минулого року. 
Про це повідомив під час бри-
фінгу, що відбувся у головно-
му управлінні ДФС в області, 
перший заступник начальника 
головного управління ДФС у 
Тернопільській області Віталій 
Дума. 

Зокрема, направлено до суду 
кримінальне провадження стосовно 
організованої злочинної групи, якою 
завдано збитків бюджету на суму 7 
млн. гривень. У ході досудового 
розслідування відшкодовано 1,3 
млн. гривень, накладено арешт на 
майно на суму 17,1 млн. гривень. 

Припинено діяльність “конвер-
таційного” центру, створеного гру-
пою осіб, який надавав послуги 
підприємствам реального сектору 
економіки західного регіону. По-
передньо встановлені збитки, які 
завдані бюджету, становлять 5,4 
млн. гривень. Накладено арешт на 
грошові кошти в сумі понад 2,2 
млн. гривень, також вилучені пе-
чатки, штампи та факсиміле під-
писів керівників транзитно-
конвертаційних підприємств та ви-
годонабувачів, чекові книжки, бан-
ківські картки. Триває досудове 
розслідування за ст.ст.205, 212 КК 
України. 

За словами Віталія Думи, у ході 

операції “Рубіж-2016”, метою якої є 
виявлення та руйнування схем ухи-
лення від сплати податків та митних 
платежів у сфері зовнішньоеконо-
мічної діяльності, зруйновано схему 
імпорту транспортних засобів за за-
ниженою фактурною вартістю. За 
результатами проведених за ініціа-
тивою податкової міліції митних 
оглядів вилучено предметів митних 
правопорушень на суму 1,1 млн. 
гривень. 

Під час проведення операції 
“Акциз-2016” з незаконного обігу 
вилучено підакцизних товарів на су-
му 7,4 млн. гривень, що удвічі біль-
ше, ніж за весь минулий рік. При-
пинено діяльність 3 підпільних цехів, 
у яких вилучено 1,4 тис. літрів спир-
ту, близько 2 тис. пляшок горілки. 
За результатами розгляду справ 
про кримінальні та адміністративні 
правопорушення судами винесені 

рішення про конфіскацію фальсифі-
кованої підакцизної продукції вар-
тістю 665 тис. гривень. 

Пріоритетними напрямами робо-
ти податкової міліції з детінізації 
економіки й надалі залишатимуться 
відпрацювання підприємств реаль-
ного сектору економіки, які корис-
туються послугами “конвертаційних 
центрів”; виявлення кримінальних 
правопорушень, пов’язаних із неза-
конним формуванням податкового 
кредиту з ПДВ та незаконним від-
шкодуванням податку на додану 
вартість; протидія незаконному обі-
гу підакцизних товарів, а також ви-
явлення кримінальних правопору-
шень у митній сфері. 

 
Відділ організації роботи 

гловного управління ДФС у 
Тернопільській області.

Податкова міліція ГУ ДФС  
у Тернопільській області: 

підсумки І півріччя

Під час брифінгу (зліва направо): заступник начальника 
оперативного управління головного управління ДФС 

у Тернопільській області Олег Дурняк, перший заступник 
начальника головного управління ДФС у Тернопільській області 

Віталій Дума, начальник слідчого управління фінансових 
рослідувань ДФС в Тернопільській області Олег Буць. 

Професійна підготовка, пере-
підготовка або підвищення 
кваліфікації безробітних ор-
ганізовується службою за-
йнятості з урахуванням вимог 
ринку праці, перспектив роз-
витку регіону та конкретних 
замовлень роботодавців з ви-
користанням різних форм і 
видів навчання. 

Підготовка здійснюється на базі 
професійно-технічних, вищих на-
вчальних закладів області та інших 
регіонів, безпосередньо на підпри-
ємствах, в установах і організаціях, 
а також у центрах професійно-
технічної освіти державної служби 
зайнятості. Сьогодні в системі дер-
жавної служби зайнятості діють 11 
центрів професійно-технічної осві-
ти: Івано-Франківський, Львівський, 
Луганський, Дніпропетровський, 
Донецький, Одеський, Харківський, 
Сумський, Полтавський, Херсон-
ський, Рівненський. 

“Це спеціалізовані навчальні за-
клади сучасного європейського 

рівня для навчання дорослого на-
селення. Вони створені для вирі-
шення питань оперативного задо-
волення потреб роботодавців у 
кваліфікованих працівниках за про-
фесіями, що є актуальними на рин-
ку праці та дають можливість за-
йматися індивідуальною трудовою і 
підприємницькою діяльністю”, — 
зазначив директор Тернопільсько-
го міськрайонного центру зайня-
тості Анатолій Куриляк. Центри 
ПТО здійснюють курсове та індиві-
дуальне навчання. Залежно від 
складності професії тривалість під-
готовки складає від 1 до 9 місяців. 
Форма навчання денна.

До послуг слухачів сучасна 
матеріально-технічна база, яка за-
безпечує отримання безробітними 
знань та формування навичок, що 
відповідають вимогам роботодав-
ців. У навчальних кабінетах, лабо-
раторіях та майстернях центрів - 
новітня техніка, необхідне облад-
нання, інструменти та матеріали. 
На час навчання слухачі курсів за-
безпечуються комфортними умо-

вами проживання. Після завершен-
ня профпідготовки отримують до-
кументи встановлених зразків. Ба-
зою згаданих навчальних закладів 
можуть скористатися і роботодавці 
для професійного навчання чи під-
вищення кваліфікації своїх праців-
ників, і незайняте населення. 

“До речі, в м. Тернополі зараз 
користуються попитом у робото-
давців робітничі професії (прода-
вець продовольчих та непродо-
вольчих товарів, водій автотран-
спортних засобів, тракторист, ку-
хар, слюсар-ремонтник), а також ті, 
які дають шанс згодом відкрити 
власну справу (кравець, пекар, пе-
рукар та ін.). Цьогоріч 433 тернопо-
лян уже скористалися можливістю 
здобути нову професію чи підви-
щити кваліфікацію у згаданих цен-
трах та успішно працевлаштовані”, 
— додає Анатолій Куриляк. 

Відділ статистики та 
організаційної роботи 

Тернопільського міськрайонного 
центру зайнятості.

Це важливо ●

Є можливість 
здобути фах у центрах професійно-технічної освіти Державної 

служби зайнятості, де навчають за 147 професіями

Перелік пріоритетних вакантних посад 
солдатів, сержантів в/ч В1428  

(м. Тернопіль) станом на 11.07.2016 року
Посада Кількість 

місць
 Посадовий оклад

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

Зверніть увагу ● СТОВ “Вікторія” має намір 
отримати дозвіл на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне по-
вітря стаціонарними джерелами 
свиноферми, яка розташована за 
адресою: с. Байківці, Тернопіль-
ський район, Тернопільська об-
ласть, вул. Зелена. Підприємство 
спеціалізується на відгодівлі сви-
ней. Валовий викид забруднюючих 
речовин в атмосферу від вирощу-
вання свиней становить 13,2 т/рік. 
Перевищень технологічних та 
санітарно-гігієнічних нормативів у 
процесі виробничої діяльності не-
має. Зауваження приймаються 
протягом 30 календарних днів із 
дня опублікування інформації за 
адресою: м. Тернопіль, майдан Пе-
ремоги, 1, Тернопільська райдер-
жадміністрація.



7 П’ятниця, 29 липня 2016 року

Конкурс ●

громада
Об’єднана Видання Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

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

Панорама с. Байківці.

№27

Трибуна депутата ●

Галина ЮРСА — ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора.

Депутат Байковецької 
сільської ради об’єднаної 
територіальної громади 
Роман Телеп народився 
19 лютого 1970 року в се-
лі Байківці Тернопільсько-
го району в сім’ї сільських 
трудівників. Після закін-
чення місцевої восьми-
річної школи навчався в 
Тернопільському ПТУ №9. 
Працював фрезеруваль-
ником на заводі “Оріон”, 
спільному австралійсько-
українському підприєм-
стві “Волхонтет — банчі” 
оператором, згодом — 
майстром. У зв’язку з 
кризовими явищами у ві-
тчизняній економіці зму-
шений був покинути ро-
боту. Сьогодні працює в 
будівельній сфері. Одру-
жений. Батько двох до-
рослих синів.

— Пане Романе, вже втре-
тє виборці довірили Вам пред-
ставляти їх інтереси в Байко-
вецькій сільській раді. Справля-
єтеся зі своїми обов’язками?

— (усміхається — ред.) Якщо б 
людина була задоволена собою, 
не потрібно було б розвиватися, 
прагнути більшого. Думаю, якщо 
втретє довіряють, то, мабуть, ма-
ють за що. Сам депутат без ви-
борців та людей, які завжди мають 
цікаві ідеї, виступають ініціатора-
ми нового, прогресивного, прак-
тично не може нічого зробити. 
Такою людиною в об’єднаній гро-
маді є і завжди був, відколи з ним 
знайомий, Байковецький сіль-
ський голова Анатолій Кулик. У 
нього є така крилата фраза: “Ось 
вам ідея, ось матеріальне підкрі-
плення, далі самі думайте, як зро-
бити, щоб було краще”. Це спо-
нукає багатьох мати активну жит-
тєву позицію, не заразитися бай-
дужістю, хворобою “моя хата 
скраю”, “побачимо, що з того ви-
йде”. Кожен житель громади розу-
міє, а дехто ще повинен зрозумі-
ти, що він перш за все — будівник 
свого щастя, добробуту. Звичай-
но, і від сільського народного об-
ранця багато що залежить. Він — 
на вістрі всіх проблем. Щодня 
спілкуюся з людьми. Їх проблеми 
— мої проблеми. 

— Щодо доріг, гадаю, Байко-
вецькій громаді скаржитись не-
ма на що. Байковецькі траси — 
найкращі в Тернопільському ра-
йоні.

— (усміхається — ред.) Люди 
хочуть ще кращих. Що я маю на 
увазі? В Гаях Ходорівських, на ву-
лиці Сонячній прокладено дорогу, 
яку односельці називають євро-
пейською. Хто спробував кращого, 
той гіршого не сприймає. Ми пра-
цюємо над тим, щоб у нас всі авто-
мобільні траси, сільські вулиці, 
провулки були саме такими. Щодо 
Гаїв Ходорівських, доведеться тро-

хи почекати. Адже Байківці стали 
центром об’єднаної територіальної 
громади. В нас центральні дороги 
відремонтовані. Тому вся увага 
спрямована на Лозову, Стегників-
ці, на Дубівці та Шляхтинці, де до-
роги не ремонтувались десятиліт-
тями. Хоча, справді, нам нема чого 
скаржитися. 

— У Вас оптимістичні  
настрої?

— Так, і є чого. Десять років 
тому, коли вперше став депута-
том Байковецької сільської ради, 
дороги в селі, зокрема, в Гаях Хо-
дорівських, були ґрунтові. Нині 
вони засипані щебенем. Згодом 
їх заасфальтують. Тепер в нас 
можна ввечері їздити та ходити 
вулицями, адже всі вони освітле-
ні. Село швидкими темпами роз-
будовується. Тому проблем і ро-
боти більше. Але це приємні про-
блеми. В селі багато робиться 
для того, щоб його мешканцям, 
особливо, молоді, було комфорт-
но. В нас організовуються ко-
зацькі забави, проходить щоріч-
ний фестиваль “ДзиґаБай”. При 
будинку культури успішно діють 
народний аматорський хореогра-
фічний колектив “ГлоріяБай”, жі-
ночий вокальний ансамбль “Бай-
ківчанка”. Юні таланти мають 
можливість себе реалізувати.

— Над чим сьогодні працює-
те?

— Хочемо, щоб у Гаях Ходорів-
ських були заасфальтовані заїзди. 
В планах — спортивний комплекс у 
Байківцях. Але з цим треба трохи 
почекати.

— Чому?
— Після об’єднання з іншими 

селами наша сім’я суттєво збіль-
шилася. Було б нечесно, якби ми 
спочатку не зробили в Лозовій, 
Курниках, Стегниківцях, Шляхтин-
цях того, що вже мають жителі 
Байківців. Усі повинні бути рівні. 
Згідно з вимогами чинного законо-
давства, в Байковецькій сільській 

раді об’єднаної територі-
альної громади створю-
ються 22 нові структури. 
Спеціалістам треба забез-
печити відповідні умови 
для повноцінної праці. Я 
справді маю підстави для 
оптимізму, адже бачу, що 
багато в нашій громаді ро-
биться для того, щоб лю-
дям жилося і багатше, і 
змістовніше.

— За спортивний 
комплекс турбуєтесь, бо 
самі в недалекому мину-
лому грали у футбол?

— Футбол — це спорт 
молодих. Так, я колись за-
ймався цим видом спорту 
на високому рівні — байко-
вецька команда грала в 
першій лізі. Досягала не-
поганих результатів. Але 
пройшов час. Я став актив-
ним уболівальником, але 
занять спортом не зали-
шаю. Вважаю, в селі люди 
повинні мати можливість 
займатися аматорським 
спортом, незалежно від ві-
ку і пори року. Тому в най-

ближчих планах — облаштування 
спортивного майданчика зі штуч-
ним покриттям.

— Є справи, які чекати не мо-
жуть?

— Нас усіх турбує те, що в се-
лах Байковецької об’єднаної гро-
мади висихають джерела, міліють 
криниці. Вода — це життя. З кож-
ним днем її стає менше. До того 
ж вода, навіть у селах, не відпо-
відає нормам якості. В Байківцях 
було потужне джерело. Ми вже і 
проект розробили щодо його 
впорядкування. Сьогодні дово-
диться працювати в іншому на-
прямку. Джерело треба в прямо-
му сенсі цього слова рятувати. Бо 
воно зникає. На першому етапі 
цієї роботи ми встановили під-
земні кільця, спрямували перелив 
води на нижчий рівень. Тепер на-
діємося на природу. На те, що 
Бог дасть дощі восени та сніги 
взимку. Бо інакше в недалекому 
майбутньому чиста вода та її до-
статня кількість можуть стати 
основною проблемою. 

Депутат Байковецької сільської 
ради об’єднаної територіальної 
громади Роман Телеп — людина 
ділова, завжди у турботах. Про 
таких говорять, що 24 години на 
добу для них замало. Тому я дяку-
вала долі та йому, що виділив не-
величку частинку свого часу для 
спілкування. Хоч не в моїх прави-
лах закінчувати інтерв’ю песиміс-
тично, я вперше відійшла від сво-
го роками виробленого шаблону з 
метою привернути увагу громад-
ськості до серйозної проблеми. В 
нас справді зникає у криницях во-
да, висихають джерела. Тож нехай 
не пропаде добра ініціатива, щире 
бажання покращити ситуацію. Че-
каємо від читачів, спеціалістів, му-
дрих людей порад, пропозицій 
щодо вирішення цього питання. 
За життя треба боротися. Воно і 
так до болю коротке.

Роман Телеп:  
“Маємо підстави  
для оптимізму”

Депутат Байковецької сільської ради 
Роман Телеп.

Запрошуємо жінок і ді-
вчат віком від 15 до 35 ро-
ків із населених пунктів 
Байковецької об’єднаної 
територіальної громади 
(Байківці, Шляхтинці, Гаї 
Гречинські, Лозова, Курни-
ки, Дубівці, Стегниківці) 
взяти участь у конкурсі 
“Красуня об’єднаної 
громади-2016”. Конкур-
санткам необхідно в пові-
домленні на електронну 
адресу газети “Подільське 
слово” (podilske_slovo@ukr.
net), або на сторінку “По-
дільського слова” в соці-
альній мережі Facebook на-
діслати власне якісне кольорове фото та анкету, де зазначити свої ім’я 
та прізвище, вік, місце проживання, професію/місце навчання, рід ді-
яльності, захоплення, життєве кредо. Фото з інформацією про конкур-
сантів публікуватимуться на сторінках “Об’єднаної громади”. Напри-
кінці цього року буде визначено переможця і призерів конкурсу.

“Красуня об’єднаної 
громади-2016”

Пропонуємо дітям, 
які живуть у селах Бай-
ковецької об’єднаної 
територіальної грома-
ди (Байківці, Шляхтин-
ці, Курники, Лозова, Гаї 
Гречинські, Стегників-
ці, Дубівці), пофантазу-
вати й уявити, як ви-
глядає життя в 
об’єднаній громаді. 
Малюнки олівцями, 
фломастерами, фарба-
ми потрібно надіслати на адресу газети “Подільське слово”: м. Тер-
нопіль, вулиця Бродівська, 17, індекс 61357 із поміткою на конверті 
“Громада малюнок”. У листі обов’язково потрібно вказати своє ім’я, 
прізвище, вік і місце проживання. Кращі роботи публікуватимуться на 
сторінках “Об’єднаної громади”. Наприкінці року буде визначено пе-
реможця, якого чекатиме приємний сюрприз.

Оголошуємо конкурс 
дитячих малюнків  

“Я люблю свою громаду”

Станом на 25 лип-
ня ц. р. до Мінрегіону 
надійшло 885 проек-
тних заявок від 149 
об’єднаних територі-
альних громад на 
інфраструктурні про-
екти, які будуть реа-
лізовані за рахунок 
державної субвенції. 
Загальна сума реалізації поданих 
проектів становить близько 792 
млн. грн. (близько 79% розміру 
субвенції). На цей час комісією при 
Мінрегіоні погоджено 772 проектні 
заявки більш ніж на 677 млн. грн. 
(близько 63%). 50 заявок відправ-
лено на доопрацювання, 63 будуть 
розглянуті на засіданні комісії.

Більша частина коштів субвенції 
все ще залишається без проектних 
заявок у Рівненській області (по-
дано заявок на 37,1% передбаче-
ної суми субвенції), від Київщини 
заявок ще взагалі не надходило. 

Раніше перший 
заступник міні-
стра регіонально-
го розвитку, бу-
дівництва та 
ж и т л о в о -
комунально го 
г осподарс т ва 
України В’ячеслав 
Негода назвав 

недопустимим зволікання 
об’єднаних громад з розвитком 
власної інфраструктури. Нагадає-
мо, у 2016 році з Державного бю-
джету об’єднаним територіальним 
громадам на розвиток інфраструк-
тури передбачено субвенцію в 
розмірі 1 млрд. грн. Кошти субвен-
ції розподілятимуться між 159 
об’єднаними громадами за чіткою 
формулою: в залежності від кіль-
кості сільського населення і площі 
громади. Це від 960 тис. грн. для 
найменшої об’єднаної громади до 
23 млн. грн. — для найбільшої. 

Стратегії ●

Об’єднані громади  
готові використати майже 

80% державної 
інфраструктурної субвенції
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“Зміни — закон життя. Ті, хто дивиться тільки в 
минуле чи сьогодення, безперечно, пропустять майбутнє”

День кореспондента ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Мальовничі Байківці, розта-
шовані на лівому березі річ-
ки Гніздечної в центральній 
частині Тернопільського ра-
йону за 5 кілометрів від Тер-
нополя, — сучасне європей-
ське село, в якому комфорт-
но жити і працювати. Свід-
ченням цього є зростання 
кількості жителів, яких сьо-
годні тут, за офіційними да-
ними, понад дві тисячі. В 
Байківцях, на масиві Гаї Хо-
дорівські, мешкає навіть 
міський голова Тернополя 
Сергій Надал.

Зазвичай розвиток приміських 
сіл характеризується тяжінням до 
міст і втратою власних особли-
востей. Однак Байківці — само-
достатнє село, яке торік стало 
центром об’єднаної громади. Пі-
клуватися про людей — значить 
створювати комфортні умови для 
їхнього життя. Завдяки продума-
ним рішенням талановитого, від-
повідального й успішного керів-

ника — Байковецького сільського 
голови Анатолія Кулика, який пе-
реконує не словом, а ділом, село 
розвивається швидкими темпа-
ми. За десять років головування 
Анатолія Романовича Байківці 
стали флагманом розвитку не ли-
ше Тернопільського району, а й 
усієї Тернопільщини, прикладом 
ефективного, дбайливого госпо-
дарювання. Довіру і підтримку 
Байковецькому сільському голову 
Анатолію Кулику байківчани і 
мешканці сусідніх сіл висловили, 
обравши його головою Байко-
вецької об’єднаної територіаль-
ної громади.

Економічну міць села засвідчує 

бюджет сільської ради, який за 
останні роки суттєво зріс. У час, 
коли бюджети більшості сільських 
рад отримували дотації, Байківці 
стали фінансово незалежними. 
На території Байковецької сіль-
ської ради активно працюють під-
приємства, які, сплачуючи подат-
ки, наповнюють сільську казну, 
створюють робочі місця. Значні 
обсяги коштів спрямовуються на 
будівництво доріг, зміцнення інф-
раструктури і розвиток соціальної 
сфери — медицину, освіту, куль-
туру, туризм. На території Байко-
вецької сільської ради працюють 
оновлений будинок культури, 
бібліотека, відділення зв’язку, ма-

газин, фермерське господарство 
“Вікторія”. За громадським по-
рядком цілодобово стежать ін-
спектори поліцейської станції. 
Працівники фельдшерсько-
акушерських пунктів у Байківцях і 
Гаях Ходорівських, обладнаних 
новими меблями, новітньою ме-
дичною апаратурою, забезпече-
них медикаментами, надають 
кваліфіковану медичну допомогу, 
опікуються вагітними і породіля-
ми. Крім цього, байківчани мають 
право проходити безкоштовне лі-
кування в Тернопільській міській 
лікарні №2 і Тернопільській 
центральній районній лікар-
ні. Є в Байківцях чотири 
церкви, де щонеділі від-
правляють богослужіння.

В селі влаштовано бла-
гоустрій, впорядковано ав-
тобусні зупинки, освітлено 
всі вулиці, регулярно курсу-
ють автобуси “Тернопіль-
Байківці” та “Байківці-
Дубівці”. Наприкінці мину-
лого року на масивах “Со-
нячний”, “Приміський” та 
“Сонячний-А” встановлено 
три лінії електропередач. 
Байковецька сільська рада 
має намір укласти угоду з 
“Тернопільводоканалом” 
щодо надання послуг цен-
тралізованого водопоста-
чання та водовідведення. 
60% доріг у Байківцях ма-
ють сучасне асфальтне по-
криття. За інформацією за-
ступника Байковецького 
сільського голови Віктора 
Пульки, з наступного тижня 
розпочнеться будівництво 
тротуару на вулиці Русанів-
ській. До кінця цього року 
Байковецька сільська рада 
планує розробити проекти 

капітального ре-
монту вулиць Га-
йової, Коцюбин-
ського і Грушев-
ського.

Близько півсо-
тні дошкільнят  
відвідує ДНЗ 
“Метелик” села 
Байківці. Праців-
ники садочка 
впорядковують 
ігрові кімнати, 
спальню, терито-
рію, де є гойдал-
ки, каруселі, ба-
лансири, альтан-
ка для відпочин-
ку. Найближчим 
часом у “Метели-
ку” планують від-
крити ще один 
дитячий майдан-
чик. У рамках ре-
алізації програми 
з енергозбере-
ження тривають 
підготовчі робо-
ти з перекриття 
даху та утеплен-
ня фасаду при-

міщення Байковецької школи, де 
колись була панська садиба. Для 
цього плануюють задіяти три 
бригади робітників, спрямувати 
2,3 мільйона гривень державної 
субвенції та близько мільйона 
гривень із сільського бюджету. В 
перспективі всі заклади соціаль-
ної сфери будуть утеплені й пе-
реобладнані на альтернативні 
види палива.

Кожен населений пункт — це 
перш за все люди, які в ньому 
живуть. Цього літа в Байківцях на-
родилося сімнадцять немовлят. 

На кожну новонароджену дитину 
Байковецька сільська рада про-
тягом року виділяє двома тран-
шами півтори тисячі гривень, 
стільки ж отримують малозабез-
печені сім’ї, люди з обмеженими 
можливостями, учасники АТО. 
Репресовані та реабілітовані 
отримують 1,5 тисячі гривень що-
місяця. Кожному байківчанину, 
який висловить бажання прохо-
дити військову службу за контр-
актом, передбачена одноразова 
матеріальна допомога в розмірі 
15 тисяч гривень. Окрім цього, 
центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді Байковецької 
сільської ради регулярно органі-
зовує для соціально незахищених 
верств населення різноманітні за-
ходи, дарує подарунки. В Байків-
цях постійно вирує культурне і 
спортивне життя. 

— Я родом із Чернихівців Зба-
разького району, в Байківці при-
йшла за невістку, — каже Світла-
на Николюк, яка з сином Дми-
триком привезла на огляд до 
ФАПу одномісячну донечку Мар-
ту. — Мені подобається жити в 
Байківцях, адже тут створено всі 
умови для комфортного життя. 
Сільська рада фінансово допо-
магає матерям. Байковецький 
сільський голова Анатолій Кулик 
шанобливо ставиться до людей, 
завжди цікавиться справами, 
турбується про всі сторони сіль-
ського життя. Байківці постійно 
розвиваються. Без перебільшен-
ня, вони можуть скласти конку-
ренцію Тернополю. Потрібно 
пам’ятати: не буде села — не 
стане й міста. Від кожного бай-
ківчанина залежить, якими бу-
дуть Байківці завтра.

Байківці — село,  
в якому комфортно жити

Кухар ДНЗ “Метелик” с. Байківці Ольга Паращук 
і помічники вихователя Галина Борсук і Лілія Сич готують 

дитячий садочок до початку нового навчального року.

Працівники байковецького “Сільмагу” 
(зліва на направо) Оксана Гринда, Галина Чотловш і Марія Горак 

у спеку частують відвідувачів холодним квасом і морозивом.

Про охорону здоров’я байківчан дбають молодша медсестра ФАПу 
с. Байківці Ольга Стефурак, завідуюча ФАПом Марія Процик, сімейний лікар 

Наталія Нагірна, лікар-стоматолог Лариса Науменко.

Водій автобуса “Тернопіль-Байківці” 
Віталій Кучер не лише швидко і комфортно возить 

пасажирів, а й розвеселяє жартами.

Жителька с. Байківці Світлана Николюк із чотрирічним сином 
Дмитриком і одномісячною донечкою Мартусею.
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(Японська народна мудрість)

Наші діти ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.

Олег Мирославович 
Стефанишин у 1983 році 
після закінчення Лозів-
ської школи став студен-
том факультету електри-
фікації сільського госпо-
дарства спеціально-
професійного технічного 
училища в селищі місько-
го типу Поморяни Золо-
чівського району на Львів-
щині. Повернувшись з ар-
мії, працював у поділь-
ських археологічних екс-
педиціях при Інституті ар-
хеології Академії наук 
України. Брав участь у па-
леолітних розкопках із ві-
домими вченими Мико-
лою Левчуком, Олексан-
дром Ситником, Олегом 
Гаврилюком, Богданом 
Строценем. 

У 1991 році Олег Стефани-
шин працював культорганіза-
тором у Байковецькій неповній 
середній школі. Навчався в 
Тернопільському національно-
му педагогічному університеті 
імені Володимира Гнатюка на 
історичному факультеті. Працює 
учителем історії в Плотицькій 
школі. В студентські роки розпо-
чав активну громадську і політич-
ну діяльність. Олег Стефанишин 
був першим організатором у Тер-
нопільській області ВО “Тризуб” 
імені Степана Бандери. Згодом 
за його участі створено товари-
ство “Обереги”, яке займалося 
науково-пошуковою діяльністю — 
збиранням документів ОУН-УПА, 
фольклорних записів, спогадів 

очевидців. Окрім цього, Олег Ми-
рославович працював виклада-
чем суспільних та гуманітарних 
дисциплін у Галицькому коледжі 
імені В’ячеслава Чорновола. Торік 
пішов добровольцем на фронт, 
прослужив більше року, з них ві-
сім місяців на Донеччині. Чоловік 
переконаний: кожен свідомий 
українець повинен уміти захисти-
ти батьківщину. 

Олег Стефанишин досліджує 
історію рідного краю, планує ви-
дати книжку про історію села Ло-

зова. Матеріал для книги 
збирав упродовж восьми 
років. Працював в архіві, 
краєзнавчому музеї, нау-
ковій бібліотеці. Першо-
чергове завдання пана 
Олега — розширити й 
систематизувати матері-
али про Лозову, розпо-
чати збирати інформацію 
про Курники і Шляхтинці. 
Згідно з дослідженнями 
Олега Стефанишина, 
перша письмова згадка 
про Лозову датується 
9 липня 1463 року. Рані-
ше при головній дорозі 
стояла церква Святого 
Михайла, збудована 1656 
року. У 1862 році був збу-
дований костел святого 
Станіслава, який став 
осередком латинізації і 
полонізації українців. 

Трагічним для лозівчан 
було святкування като-
лицького Різдва в період 
Другої світової війни. В 
ніч із 24 на 25 грудня 
1944 року невідомі, 
озброєні холодною збро-
єю, в нелюдський спосіб 
закатували 106 лозівчан, 

серед яких були здебільшого ді-
ти, жінки та люди похилого віку. 
1985 року костел зруйнували як 
такий, що не має архітектурного 
та історичного значення. На місці 
святині збудували школу. 11 лю-
того 1990 року в Лозовій виник 
місцевий осередок Народного 
Руху України, з ініціативи якого 
був створений оргкомітет із бу-
дівництва церкви та відновлення 
фігури Божої Матері біля заліз-
ничної зупинки. 

Ми — українці ●

Воїн і краєзнавець  
Олег Стефанишин

Доброволець АТО, краєзнавець, житель 
с. Лозова Олег Стефанишин.

Ювілеї ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.

“Залізне” весілля — особли-
вий ювілей, який святкують 
лише щасливчики. Це доказ 
того, що справжнє, щасливе і 
вірне кохання існує. Спільно 
прожиті 65 років тому й на-
звали “залізним ювілеєм”, 
адже залізо є міцним. Міц-
ним є шлюб подружжя Зага-
люків із села Шляхтинці, які 
змогли пройти крізь труднощі 
життя, витримавши негараз-
ди та удари долі. Більше як 
півстоліття подружжя кувало 
своє сімейне щастя, вирос-
тили дітей, а зараз онуків, 
правнуків.

16 липня Ярослав Ількович та 
Романа Степанівна Загалюки від-
значили “залізне” весілля. Вони 
понад півстоліття 
пліч-о-пліч, разом 
пережили сумні і 
щасливі миті. Це по-
двиг, який під силу 
не кожному. За сло-
вами ювілярів, щоб 
жити довго і щасли-
во, потрібна не ли-
ше любов, а й заліз-
не терпіння, розу-
міння, підтримка, 
потрібно йти на по-
ступки. Такі людські 
якості привели їх на 
рушник щастя. 
Ярослав та Романа 
— щирі, відверті ду-
шею. Історію життя 
подружжя немож-
ливо помістити в декілька рядків: 
діти, колгосп, земля, господар-
ство, внуки, правнуки.

Їхнє кохання зародилося весня-
ної пори 1951 року. Коли все на-
вкруги почало оживати, пробуджу-
ватися, зеленіти, Романа вперше 
зустрілася зі своїм майбутнім чо-
ловіком у селі Хомівка Зборівсько-
го району, куди молоді їздили в 
клуб на танці. В той день молодята 
навіть подумати не могли, що до-

живуть до ста-
рості разом. 
Романа на той 
час була юною 
вісімнадцяти-
річною красу-
нею, яка з 
першого по-
гляду припала 
до душі Ярос-
лаву, якому 
було двадцять 
п’ять років. 

Ярославу і 
Романі від дня 
їхнього зна-
йомства зна-
добилося ли-
ше чотири мі-
сяці, аби по-
єднати свої 
долі, стати од-
ним цілим. Та-

їнство вінчання відбулося в селі 
Заруддя. Аби зробити спільне ве-
сільне фото, подружжя йшло пішки 
аж у Тернопіль — близько 
21 кілометра. Весілля святкували в 
селі Хомівка на Зборівщині. За 
кілька років сімейного життя Бог 
послав їм трьох дітей — Віру, Пе-
тра та Ігоря. 

До сварок ніколи не доходило, 
адже в сім’ї Загалюків панували 
взаєморозуміння і підтримка. Пані 

Романа радить молодятам “розу-
міти один одного, підтримувати, 
любити, не боятися труднощів”. 
Сімейні проблеми і справи по-
дружжя вирішує спільно, будь-яку 
роботу завжди роблять разом. 
Щасливе подружжя має онуків Іго-
ря, Наталю, Руслану, Володимира, 
Віталія, Світлану, Василя, правну-
ків Анастасію, Максима, Вадима, 
Арсена, Анну-Марію, Катерину, 
Людмилу, Ростислава, Івана та 
Станіслава, які їм завжди і у всьо-
му допомагають. “Нам залишаєть-
ся жити для дітей, онуків, правну-
ків. Хочемо дочекатися їхнього 
одруження”, — кажуть Ярослав і 
Романа Загалюки.

Приємно було спостерігати, як 
чоловік і жінка дивляться один на 
одного. В їхніх очах багато щирос-
ті і ніжності. Приємно, що люди, 
проживши разом 65 років, продо-
вжують поважати та піклуватися 
про свого партнера.  Хоч здоров’я 
не те й не ті роки, подружжя щас-
ливе, адже зуміло зберегти свої 
почуття крізь роки. Бажаємо, аби 
вогнище любові Ярослава і Рома-
ни Загалюків ніколи не згасало, і 
вони з усмішкою зустріли “корон-
не” весілля.

Приклад  
справжнього кохання

Ярослав і Романа Загалюки зі Шляхтинців 
65 років у подружньому житті.

Весільна світлина Ярослава  
та Романи Загалюків, липень 1951 року.

Вітаємо! ●

Вітаємо з 45-річчям опалювача клубу  
с. Шляхтинці Ігоря Васильовича СЮРПІНА.

Сердечні линуть привітання —

Нехай у всьому Вам щастить,

Нехай збуваються бажання

І Бог життя благословить.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил!

З повагою — колектив Байковецької сільської ради, 
депутатський корпус, виконком.

Вітаємо з Днем ангела в. о. старости сіл Ло-
зова і Курники Володимира Миколайовича 
ГУЛЯ. Прийміть найщиріші вітання з нагоди 
Вашого Дня ангела!

Зичимо Вам міцного здоров’я, злагоди,  
чудового настрою, родинного затишку та сі-
мейного добробуту. Нехай завжди Вас супро-
воджує ангел-охоронець, постійно зігріває 
тепло людської вдячності, а будні та свята на-
повнюються радістю, світлом та любов’ю рід-
них та близьких.

Нехай життя, мов пісня, лине у любові,

Щасливі дні нехай дарує доля,

Хай ангел-охоронець дасть наснагу й сильну волю.

З повагою — жителі сіл Курники і Лозова.

Вітаємо з 52-им днем народження лю-
блячу матусю, бабусю, свекруху Орисю 
Омелянівну ГАРДАШЕВСЬКАУ з с. Стегни-
ківці Тернопільського району.

Хай кожна мить несе Вам добро,

Здійсниться заповітні мрії.

Хай рідні, зігріваючи теплом,

Будуть радістю і надією.

Хай водоспадом щастя забринить,

Життя хай буде — казка. 

Нехай у всьому Вам щастить!

З повагою і любов’ю — син Олександр, 
невістка Оксана, внучки Софійка та 

Анастасійка.

Вітаємо з Днем ангела завідуючу ФАПом  
с. Лозова Валентину Володимирівну КУБРАК.

Нехай в цей день все буде так, як серце забажає,

Наповнить ангел світлом думки і почуття.

Добра й любові, ласки Божої без краю,

Хай щастя барвами наповниться життя!

З повагою — жителі с. Лозова.

Вітаємо з днем народження робітника з бла-
гоустрою будинку культури с. Лозова Олега 
Дмитровича КРЕТУ.

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.

Оголошення ●

Байковецька сільська рада проводить громадські обговорення 
містобудівних документацій “Детальний план території житлової за-
будови в селі Байківці Тернопільського району Тернопільської об-
ласті (земельна ділянка гр. Тримбалюк М. В.) та “Детальний план 
території зміни цільового призначення земельної ділянки Заляска 
М. І. під будівництво індивідуального житлового будинку, господар-
ських будівель та споруд у селі Байківці Тернопільського району 
Тернопільської області”.

Громадські слухання відбудуться 30 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.

Байківчани (зліва направо) Олександр Мудровський, 
Антон Башняк і Віталій Левицький.
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“Учіться у вчора, живіть сьогодні, сподівайтеся на завтра”

Життя прожити... ● Людина і її справа ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

7 липня, у свято Різдва Івана 
Хрестителя, 95-ий день на-
родження відзначила най-
старша жителька села Шлях-
тинці  Байковецької 
об’єднаної територіальної 
громади Ольга Ковальчук. 
Цього дня під час богослужін-
ня іменинницю привітали па-
рафіяни місцевої церкви Пре-
святої Трійці. Ольга Василів-
на перша серед чотирьох ді-
тей у сім’ї. Наприкінці 20-их 
років минулого століття її 
батько Василь Крохмалюк на 
два десятиліття виїхав у 
Францію на заробітки. Рідний 
брат Юліан і названий Ярос-
лав були остарбайтерами.

Перед початком Другої світової 
війни Ольга Василівна вийшла за-
між за байківчанина Василя Шули-
ка. Жінка пригадує радянські тан-
ки, які стояли там, де сьогодні у 
Шляхтинцях капличка, пам’ятає 
солдата, який від поранень помер 
в її будинку. Епіцентр найзапеклі-
ших боїв був на межі Байківців і 
Смиківців. У 40-их роках чоловік 
Василь загинув на фронті під 
польським містом Щецін. Лише 
через півстоліття дочці Ольги Ко-
вальчук Ірині, яка мешкає в Терно-
полі, з допомогою Червоного 
Хреста вдалося відшукати і відві-
дати могилу батька на військово-
му цвинтарі. Переживши воєнне 
лихоліття, Ольга Василівна одру-
жилася вдруге з білорусом Ми-
хайлом Ковальчуком, який пере-
бував у складі партизанського за-
гону Сидора Ковпака. Разом по-

дружжя прожило близько сорока 
років, виховало двох синів. Михай-
ло виконував обов’язки інженера з 
будівництва, перебував на керів-
них посадах. Його дружина пра-
цювала на спиртовому заводі в 
Шляхтинцях, згодом — на буряко-
вій ланці. У середині 70-их років 
Ольга Василівна вийшла на пен-
сію.

Ольга Ковальчук мешкає з си-
ном Юрієм — ліквідатором наслід-
ків аварії на Чорнобильській атом-
ній електростанції ІІ категорії, неві-
сткою Наталею і внуком Назаром. 
Назар допомагає батькові, який 
тримає власний продуктовий мага-
зин у селі, заочно навчається на 
факультеті “фінанси та кредит” 

Тернопільського національного 
економічного університету. Навіду-
ється до бабусі внук Юрко з Вели-
кої Березовиці. Ольга Василівна 
швидко лягає спати і прокидається 
з першими променями сонця, хо-
дить до церкви на недільні бого-
служіння, з власної пенсії дає по-
жертви на храм, шиє, читає газети, 
спілкується з відвідувачами сино-
вого магазину, іноді працює на го-
роді. Ольга Ковальчук запевняє, 
що рецептом довголіття є любов 
до життя, землі і людей, постійна 
життєва активність.

Колектив редакції газети “По-
дільське слово” бажає іменинниці 
міцного здоров’я, великого щастя, 
родинного затишку і тепла. 

Стежини долі  
Ольги Ковальчук

Найстарша жителька с. Шляхтинці 95-річна Ольга Ковальчук  
з сином Юрієм і невісткою Наталею.

Жителі с. Дубівці Василь Дольний 
і Володимир Починок збирають мед на пасіці.

Ніжний, аромат-
ний круасан чу-
дово доповнить 
смак ранкової 
кави. Готувати 
його не склад-
но. Наповнити 
круасан можна 
чим завгодно — 
ш о к о л а д о м , 
джемом, фрук-
тами або згуще-
ним молоком.

Інґредієнти (для 
12 шт.): 3,5 склянки 
борошна, 1 ч. л. су-
хих дріжджів, 0,3 склянки смета-
ни, 1,5 склянки несоленого верш-
кового масла, чайна ложка солі, 
склянка теплої води. Приготу-
вання: в середній мисці змішайте 
склянку борошна з водою і дріж-
джами. Місіть до тих пір, поки 
тісто перестане липнути до рук. 
Дайте тісту піднятися протягом 
години. Додайте борошно, що 
залишилося, сметану, сіль і гар-
ненько все замісіть. Накрийте 
миску поліетиленовою плівкою і 
залишіть на 20 хвилин. Бажано 
помістити тісто в холодильник. 
Покладіть масло між двома лис-
тами поліетиленової плівки, за 
допомогою качалки розкачайте 
його у великий квадрат. Дістань-
те тісто з холодильника, і на по-
сипаній борошном поверхні роз-
качайте у великий прямокутник. 
Помістіть квадрат масла на ниж-
ню частину прямокутника, рука-
ми вирівняйте тісто. Складіть тіс-
то вдвічі так, щоб масло опини-
лося між ним. Затисніть краї 

пальцями. Акуратно розкачайте 
качалкою, щоб розтягнути тісто і 
масло, складіть тісто конверти-
ком.

Загорніть тісто в харчову плів-
ку і відправте в холодильник що-
найменше на годину. Після цьо-
го вийміть його, зробіть ще два 
“оберти”. Розріжте тісто навпіл. 
На посипаній борошном поверх-
ні розкачайте кожну половину 
тіста в прямокутник. Розрізайте 
кожен прямокутник на невеликі 
трикутники. В основі трикутника 
зробіть надріз. Тепер кожен три-
кутник згорніть у трубочку, щоб 
вийшов круасан. Якщо хочете 
зробити його з начинкою, покла-
діть чайну ложку варення (чи ін-
шої начинки) всередину трикут-
ника і згорніть у трубочку. Розі-
гріти духовку до 190°C. Поки 
вона розігрівається, викладіть 
круасани на лист для випічки. 
Збийте яйце в мисочці і змастіть 
ним круасани. Випікайте протя-
гом 35 хвилин до золотистого 
кольору. Смачного!

Перевірені рецепти ●

Круасани домашні

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

У Дубівцях працює відомий 
в Тернопільському районі й 
на Тернопільщині пасічник 
Василь Дольний. Василь Та-
расович — хороший 
сім’янин. Разом із дружи-
ною Марією виховав двох 
синів — Володю та Андрія, 
які привели невісток Ірину 
та Галину. Дочекався внуків 
Владислава і Лізу.

Любов до бджіл Василь 
успадкував від свого дідуся Пи-
липа, який виготовляв дуплян-
ки, рамки, необхідне приладдя 
та обладнання, знав десятки 
рецептів лікування медом. Після 
проходження строкової військо-
вої служби Василь Дольний за-
кінчив Київську школу бджільни-
цтва. На пасіці в Дубівцях є 
місцеві помісні комахи, карпат-
ські — з рябим тільцем і бджоли-
злодії, які нападають на вулики 
й викрадають мед. Разом зі 
своїм помічником Володимиром 
Починком пан Василь збирає 
мед, який бджоли наносили з 

квіток соняшника й гречки, які 
посіяли в ТОВ “Агрокомплекс”.

— Ця маленька кусюча, ме-
тушлива комаха — воістину Боже 
створіння, — каже Василь Доль-
ний. — Вона заслуговує великої 
уваги і шани. Медоносні бджоли 
— істоти справді дивовижні. Про-
тягом дня вони запилюють близь-
ко 7-8 тисяч квіток. Цьогоріч за 
час сезону заготівлі цілющих ме-
дових кристалів планую зібрати 
від кожної бджолиної родини по 
15 кілограмів меду. Крім цього, 
бджоли виготовляють цілий “бу-
кет” бджолиних продуктів: квітко-
вий пилок, прополіс, віск, маточ-
не молоко, бджолину отруту, 
пергу. Ця комаха — надзвичайно 
багатогранний символ. Вона уо-
соблює мудрість, працьовитість, 
родючість, порядок, чистоту, 
ощадливість та цнотливість. Свя-
щенне значення бджоли ґрунту-
ється на легенді, ніби вона ко-
лись жила в раю і просила до-
зволу в Бога брати з квіток по-
живу. Традиції бджільництва в 
Україні розвиваються з давніх-
давен, тому не дивно, що наша 
держава — лідер серед європей-
ських виробників меду.

Добру людину 
бджола не кусає

Контрольна для дорослих ●

Усі батьки хочуть вирос-
тити здорову, розумну і 
щасливу дитину. Але не 
завжди обраний стиль ви-
ховання відповідає цим 
цілям. Іноді негативні 
фрази можуть скалічити 
особистість, спотворити її 
уявлення про себе, нега-
тивно вплинути на самоо-
цінку. В юному віці психі-
ка дуже чутлива. Дитина 
вчиться сприймати себе, 
засвоюючи чужі переко-
нання як власні. Будь-яка 
фраза, яку часто повто-
рюють у найближчому ко-
лі дитини, стає частиною 
її особистості. Батьки про-
грамують у дитині певний тип 
поведінки і закріплюють май-
бутню самооцінку. Ось які 
фрази негативно впливають 
на розвиток дитини. 

“Весь у батька!”
Не варто переносити власні 

проблеми на дитину. Не подоба-
ється щось у вашому партнері? 
Вирішуйте ці проблеми з чолові-
ком або з психологом, тільки не 
проектуйте своє невдоволення на 
дитину. Батько має бути прикла-
дом мужності. Якщо погано “бути 
схожим на татка”, дитина візьме 
приклад протилежний. Останнє 
може призвести до заперечення 
чоловічих якостей.

“Я люблю тебе, коли 
ти хороший”

Поширена помилка батьків — 
любити дитину за хороші вчинки і 
риси, але засуджувати за погані. 
Коли дитину виховують в умовах 
“будь нам зручним”, малюка вчать 
витісняти власні бажання на дого-
ду іншим. У дорослому житті йому 
буде складно зрозуміти, хто він та-
кий і чого хоче. Дитина продовжить 
жертвувати собою, щоб отримува-
ти любов оточуючих.

“У твоєму віці я...”
Ця фраза має посил до конку-

ренції. “У твоєму віці я вже сам зі-
брав модель літака!”, “А я вчилася 

на п’ятірки”. Малюк у такому ви-
падку буде прагнути обігнати бать-
ків, довести їм, що теж багато на 
що здатний. Але йому не наздо-
гнати і не отримати визнання, 
оскільки завжди є нова вершина. 
Дорослий з такою мотивацією все 
життя продовжує щось доводити 
своїй сім’ї, концентруючись на чу-
жих бажаннях. У такому випадку 
навряд чи можна стати щасливим.

“Який Василько 
вихований, а ти...”
Більшість батьків просто забу-

ли, як це прикро, коли тебе від-
кидають, а чужу дитини звеличу-
ють. По-перше, малюк одразу 
зненавидить суперника, який ви-
тіснив його власний образ в очах 
батьків. По-друге, кожному непри-
ємно, коли його з кимось порівню-
ють, та ще й не в його користь. Ви 
самі змогли б порівняти себе з 
колишньою однокласницею, яка 
тепер стала топ-моделлю? Або 
одногрупником, який увійшов у 
топ-рейтинг мільйонерів вашого 
міста. Ні? Тоді навіщо сієте зерно 
сумніву у власній дитині?

“Будеш вередувати, 
віддам тебе в 

притулок”
Тут іде прямий посил дитині, що 

поки вона чемна, її будуть любити. 
В малюка зароджується страх опи-
нитися покинутим власними бать-
ками, залишитися без їхньої під-

тримки, страх зради. Він 
усіма силами буде намага-
тися не бути собою, щоб 
заслужити любов улюбле-
них людей. 

“Іди, не хочу 
тебе бачити”
Це пряма заява малень-

кій людині, що вона зіпсува-
ла вам життя і взагалі все на 
світі зіпсувала. Згодом така 
дитина буде відчувати себе 
небажаною, нелюбимою, в 
неї сформується глибоке 
почуття провини, залежнос-
ті та образи. З такими комп-
лексами людина знецінює 

власну особистість, може потрапи-
ти під вплив поганих людей. Або 
піти в саморуйнування — пити, ку-
рити, страждати різними формами 
залежності.

“Отримаєш у мене 
вдома!”

Таку фразу часто чують діти, чиї 
батьки не ставляться з повагою до 
їхніх почуттів і особистості зага-
лом. Роль батька тут авторитарна: 
він звик наказувати, придушувати і 
ставити свої умови, керуючи дити-
ною за допомогою “батога і пряни-
ка”. Такий батько не стане другом 
своєму малюкові, а в майбутньому 
вже в дорослої дитини сформу-
ються стосунки з тими, хто стоїть 
вище за неї на сходах суспільства. 
Вона почне надміру зухвало пово-
дитися, відіграючись за “батьків-
ське придушення”, або всіляко до-
годжати і боятися начальника.

“Ти ганьбиш мене”
Зрозуміло, що такою оцінкою 

батько травмує власну дитину, 
формуючи в неї “комплекс меншо-
вартості”. Діти, які часто чують по-
дібну фразу, всіма силами намага-
ються привернути до себе увагу на 
людях, щоб усі побачили, що на-
справді вони кращі.
Підготували працівники центру 

соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді Байковецької 

сільської ради.

Що не варто говорити дитині
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Вітаємо! ●Добрі справи ●

Контрольна для дорослих ●

Олександр РОМАНЦОВ, 
начальник служби у справах 

дітей Тернопільської 
райдержадміністрації.

При вирішенні питань 
соціально-правового захисту 
дітей-сиріт,  дітей, позбавле-
них  батьківського піклування,  
та дітей, які, перебувають у 
складних життєвих обстави-
нах, служба у справах дітей 
дотримується вимог Законів 
України “Про органи і служби 
у справах дітей та спеціальні 
установи для дітей”, “Про за-
безпечення організаційно-
правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського пі-
клування”, “Про охорону ди-
тинства”, постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 ве-
ресня 2008 року №866 “Пи-
тання діяльності органів опіки 
та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини”.  Служ-
бою у справах дітей постійно 
оновлюються банки даних 
дітей-сиріт, дітей, позбавле-
них батьківського піклування, 
та дітей, які перебувають у 
складних життєвих обстави-
нах.

Статус дитини-сироти та дити-
ни, позбавленої батьківського пі-
клування, надає дітям право на 
особистий захист, повне держав-
не забезпечення і отримання пе-
редбачених законодавством пільг. 
Відповідний статус цих дітей під-
тверджується комплектом доку-
ментів, що засвідчують обставини, 
через які дитина втратила батьків-
ське піклування.  

 Станом на    15 червня 2016  ро-
ку на обліку в службі перебуває  
52 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, з них 
14 дітей-сиріт та 38 дітей, позбав-
лених батьківського піклування. Із 
загального списку 49 дітей влашто-
вано до сімейних  форм  виховання, 
що становить понад 92%.  До сло-
ва, середній показник влаштування 
у сімейні форми виховання  в Укра-

їні становить 78%. 
У 2015-2016 рр. службою у спра-

вах дітей виявлено, встановлено 
відповідний статус та поставлено на 
первинний облік 6 дітей з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Пріоритетною формою влашту-
вання дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених  батьківського піклування, є 
усиновлення. Усиновлення, яке ви-
рішить проблему дитини, яка втра-
тила сімейне оточення. Усиновлен-
ня, яке вирішить проблему дорос-
лих, які хочуть зростити та виховати 
дитину. Дитину, народжену не ни-
ми, але якій потрібні любов та піклу-
вання.       

Зараз на обліку  в службі у спра-
вах дітей РДА перебувають  три 
сім’ї, які бажають усиновити дитину, 
та 14 дітей, які підлягають усинов-
ленню.  Службою робиться все 
можливе, щоб діти знайшли роди-
ну, а батьки – дітей. Традиційною 
формою сімейного влаштування 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, є опіка, 
піклування. 

Відповідно до вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 
24 вересня 2008 року №866 “Пи-
тання діяльності органів опіки та пі-
клування, пов’язаної із захистом 
прав дитини”,  діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклуван-
ня, влаштовуються  під опіку (піклу-
вання) на підставі розпоряджень 
голови районної адміністрації. 

Станом на 13 червня 2016 року 
на обліку в службі перебуває 
37 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які вла-
штовані під опіку (піклування).  По-
стійно ведеться робота з опікунами 
і піклувальниками. Службою у спра-
вах дітей контролюються умови 
проживання та виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, відносини між 
опікунами (піклувальниками) та ді-
тьми.

При складанні та виконанні інди-
відуальних  планів соціального за-
хисту дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування,, 
враховуються індивідуальні потреби 

кожної дитини, залучаються психо-
логи, педагоги, соціальні працівни-
ки, медичні працівники та інші фа-
хівці для вирішення проблем та за-
доволення потреб дитини. 

Новою формою сімейного вла-
штування дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених  батьківського піклуван-
ня, є створення прийомних сімей 
та дитячих будинків сімейного ти-
пу.  Службою у справах дітей спіль-
но з районним центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
вжито заходів щодо виконання про-
гнозованих показників влаштуван-
ня дітей до сімейних форм вихо-
вання. У травні 2016 року влашто-
вано 1 дитину, позбавлену  батьків-
ського піклування, у   дитячий бу-
динок сімейного типу в селі Собор-
не, що забезпечило повноцінне 
функціонування цього закладу піс-
ля вибуття дітей, які досягли по-
вноліття.  

На цей час на території  Терно-
пільського району функціонує 
7 прийомних сімей, в які на вихо-
вання та спільне проживання пере-
дано 9 дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених  батьківського піклування, та   
один дитячий будинок сімейного 
типу, в якому  забезпечується сі-
мейне виховання 5 дітей, позбавле-
них  батьківського піклування.    Для 
утримання прийомних дітей при-
йомні батьки  та батьки-вихователі 
отримують державну соціальну до-
помогу в розмірі двох прожиткових 
мінімумів на кожну дитину.  

Разом із сімейними формами  
виховання дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених  батьківського піклуван-
ня, має місце влаштування дітей в 
інтернатні заклади. В інтернатних 
закладах області перебуває 2  дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування. Служба у спра-
вах дітей вживає заходів щодо реа-
лізації права цих дітей на сімейне 
виховання. 

Службою у справах дітей ведеть-
ся робота щодо захисту житлових 
прав дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, та 
осіб з їх числа. На цей час 10 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, і 20 осіб  з  числа 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які дося-
гли 16-річного віку, перебувають на 
соціальному квартирному обліку у 
відповідних сільських радах. 

Службою ведеться реєстр жит-
лових і майнових прав дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 18 дітей із загального 
списку дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, які 
перебувають на обліку служби у 
справах дітей, володіють житлом та 
майном на праві власності. Над 
майном цих дітей встановлено опі-
ку. 33 дітей із загального списку 
мають закріплену житлову площу на 
праві користування. Своєчасно вно-
сяться дані про наявність майна та 
житла дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, до 
єдиної інформаційно-аналітичної 
системи “Діти”. 

Успішно стартувала оздоровча 
кампанія для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання, у 2016 році. У березні цього 
року за сприяння сектору молоді 
та спорту в “Українському дитячо-
му центрі “Молода гвардія” оздо-
ровилось 3 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання. У червні забезпечено оздо-
ровлення 5 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання, в “Українському дитячому 
центрі “Молода гвардія”,  2 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, відпочивали 
в оздоровчому таборі в Пущі Во-
диці Київської області, 3 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, відпочивали 
в оздоровчому таборі “Збруч” се-
лища Скала Подільська Бучацько-
го району.

Наразі актуальними залишають-
ся питання належного фінансового 
забезпечення оздоровлення дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, питання захисту 
житлових та майнових прав дітей – 
сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, зокрема, забез-
печення їх соціальним житлом після 
досягнення повноліття та закінчення 
навчання.

Право на сім’ю

Територіальний центр соці-
ального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) 
Тернопільського району об-
слуговує найбільш вразливі 
категорії населення, людей 
похилого віку та людей з об-
меженими можливостями. 

З розвитком суспільства, за-
провадженням новітніх технологій 
змінюється стиль життя та потре-
би людей. Інколи складається дум-
ка, що коли людина проживає в 
добротному будинку, хороших по-
бутових умовах, до настання пен-
сійного віку працювала на хорошій 
роботі, то вона не потребує ніякої 

допомоги. Але є обставини, що 
змінюють нормальне життя люди-
ни, — часткова втрата здоров’я, 
самотність, старість, зневажливе 
ставлення оточуючих, бідність.

Соціальними робітниками тер-
центру надається послуга догля-
ду вдома, яка вимагає практич-
ної допомоги підопічним, але для 
покращення якості життя, при-
стосування до нового соціально-
го статусу виникають потреби 
психологічної та емоційної під-
тримки. Відділенням денного пе-
ребування терцентру надається 
послуга соціальної адаптації, яка 
спрямована на збереження ак-
тивної життєвої позиції людей 

похилого віку, кращому розумін-
ню своєї ситуації.

В селі Настасів працює кімната 
для людей похилого віку, де є 
можливість отримувати соціальні 
послуги. Крім послуг соціальної 
адаптації, відділення надає послу-
ги представництва та консульту-
вання. Працівниками відділення 
були організовані зустрічі з підо-
пічними в селах Баворів і Настасів, 
що дає можливість розширити ко-
ло спілкування людей, обговорити 
проблеми сьогодення, обмінятися 
думками, розповісти історії із влас-
ного життя та трішки відволіктись 
від буденних справ.  

Соціальна адаптація  
та інші послуги терцентру

Соціальні робітники Марія Зюбрицька (зліва), Ірина Бучинська та соціальний працівник  
Оксана Микитюк (справа) з підопічними територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Тернопільського району в селі Баворів.

Відділ освіти 
Терноп ільсько ї 
РДА, Тернопіль-
ський районний 
методичний кабі-
нет вітають з днем 
народження мето-
диста з психологічної 
служби Надію Михай-
лівну ХОТЕНЧАН.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує Вам багато літ!

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з днем народження 
вчителя-пенсіонера Любомиру 
Михайлівну ЯРЕМУ.

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 охороняє.

Вітаємо з днем народження 
акушера-гінеколога ТРТМО Богда-
на Васильовича ГОЛОЮХУ, ме-
дичного реєстратора Уляну Оле-
гівну КРАМАР, медсестер Ілону 
Володимирівну ПЕТРОВИЧ, На-
дію Ярославівну МАТЛАГУ, мо-
лодших медичних сестер Ірину 
Павлівну ДЯЧУН, Марію Йоси-
півну САБОДАЖ, Марію Євгенів-
ну ТЕРЕБУС, рентгенолога Лідію 
Іванівну РОМАНЮК, електромон-
тера Валерія Володимировича 
ШУГАЯ, медичну сестру Ігровиць-
кої АЗПСМ Марію Ярославівну 
ДЕЙНЕКУ, фельдшера ФАПу 
с. Буцнів Мирославу Степанівну 
ГЕВКУ, завідуючу ФАПом с. Чисти-
лів Галину Василівну ДРЕВІН-
СЬКУ, акушера ФАПу с. Чистилів 
Марію Василівну ДІДУХ.

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 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
депутата Тернопільської район-
ної ради Юрія Богдановича  
МАЛЕЦЬКОГО.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті – лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі – успіху й терпіння,

У справах – вічного горіння.

З повагою — депутатський 
корпус Тернопільської районної 

ради.

Від усього серця вітаємо з 
днем народження дорогу маму, 
бабусю Марію Володимирівну 
БАРНОВСЬКУ з с. Соборне Тер-
нопільського району.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

З любов’ю і повагою — дочка 
Наталя з чоловіком Олегом, 

онуки Віталій, Вікторія, Володя 
і Владислав.

Вітаємо з Днем ангела Миро-
любівського сільського голову  
Володимира Дмитровича  
КРИНИЦЬКОГО.

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із Вами Ангел летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить

І благодать Господня з Вами буде.

З повагою — колектив 
Миролюбівської сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Педагогічний колектив Прошів-
ської ЗОШ І-ІІ ст. вітає з днем на-
родження директора школи  
Тетяну Йосипівну ЛАЗУТУ.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

Соціальний працівник  
Оксана Микитюк (у центрі) 

з жителями с. Настасів 
Марією Баб’як та Володимиром 

Мехом у кімнаті людей
 похилого віку.
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ПРОДАМ
* плаття для причастя (біле) 

на дівчинку 7-8 років. Ціна 2500 
грн. Тел. (050) 205-82-23.

* автомобіль Славута 2007 
р.в. Тел. (050) 33-95-802.

* плуг 4-корпусний, по за-
пчастинах трактор Т-74, Т-70, 
комбайн СК5-Нива. Тел.: (098) 
205-63-03.

* 2-кімнатну квартиру за-
гальною 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 ози-
му 1 т. Тел.: (097) 416-39-40.

* мотоблоки нові (потуж-

ністю від 4 до 15 к. с.), 
трактори (від 12 к. с.), мо-
тотрактори, двигуни різних 
потужностей, навісне об-
ладнання. Гарантія, з/ч, 
безкоштовна доставка. Зна-
йдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 
598-94-84, (0352) 49-30-00, 
(098) 259-19-58, 066 665-
36-06. Сайт: www.tractor_c.
com ua 

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

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: 

автоелектрик, автослюсар. 
Тел.: 51-00-97, 067-700-55-
02.

ПОСЛУГИ
* здам в оренду приміщення 

під рихтовку, покраску л/а. Тел.: 
51-00-97, 067-700-55-02.

* надаю консультації щодо 
вирішення правових питань в 

інших країнах. Тел.: (067) 254-
95-06, (095) 037-80-89.

* лікування на бджолиних ву-
ликах, бджолоужалення, інгаля-
ція, пилок, воскова міль.  
с. Чернелів-Руський Тернопіль-
ського району. Тел.: (067) 945-

51-86, (068) 539-25-33,  
(097) 207-65-23 (Орест Михай-
лович Лук’янець).

* ремонт промопор до трак-
торів Т-150, виготовлення борон 
до тракторів Т-40, МТЗ. Виго-
товлення брам, огорож, лавок, 
дашків. Тел. 49-22-51, 49-23-31, 

(067) 382-67-94.
* пропоную послуги малога-

баритною буровою установкою: 
буріння нових свердловин,  
прошивка і поглиблення діючих, 
реставрац ія  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 ●

Податкові новини ●Консультації ●

Оксана ДУМАНСЬКА, 
начальник Тернопільського 

районного відділу державної 
реєстрації актів цивільного 

стану головного 
територіального управління 

юстиції у Тернопільській 
області.

Тернопільський районний 
відділ державної реєстрації 
актів цивільного стану го-
ловного територіального 
управління юстиції у Терно-
пільській області надає по-
слуги у сфері проставлення 
апостилів на  документах і 
функціонування сервісу Мі-
ністерства юстиції України 
“Он-лайн запис через Ін-
тернет на прийом до відді-
лів ДРАЦС”. У І півріччі 2016 
року відділом видано 547 
документів з апостилем.

Апостиль — це спеціальний 
штамп, який звільняє докумен-
ти від необхідності диплома-
тичної чи консульської легалі-
зації. Він засвідчує справжність 
підпису особи під документом і 
справжність печатки або штам-
па, якими скріплено відповід-
ний документ. Міністерством 
юстиції України апостиль про-
ставляється на нотаріальних, 
судових документах, актах ци-
вільного стану та  виписках з 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських 
формувань, виданих органами 
юстиції.

Суть у тому, що будь-яка 
особа за умови пред’явлення 
документа, що посвідчує особу 
громадянина України, націо-
нального паспорта іноземця 
або документа, що посвідчує 
особу іноземця, має право по-
дати заяву про проставлення 
апостилю. До заяви додається 
оригінал документа, на якому 

необхідно проставити апос-
тиль, документ про оплату по-
слуги з проставлення апости-
лю, або документ, що підтвер-
джує право на звільнення від 
оплати, чи засвідчена в уста-
новленому порядку копія.

Для громадян України, іно-
земців та осіб без громадян-
ства плата становить 3 неопо-
датковувані мінімуми доходів 
громадян (51 грн.) та для юри-
дичних осіб – 5 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів грома-
дян (85 грн.). Від внесення пла-
ти звільняються інваліди 1-ої і 
2-ої груп, інваліди Великої Ві-
тчизняної війни, громадяни, які 
належать до першої категорії 
потерпілих унаслідок Чорно-
бильської катастрофи, та діти-
сироти у разі проставляння 
апостилю на документах, що 
стосуються безпосередньо цих 
громадян.

Проставлення апостилю, від-
мова в його проставленні здій-
снюються у строк до двох ро-
бочих днів. У разі необхідності 
(отримання зразка підпису, від-
битка печатки чи штампа, здій-
снення перевірки документів) 
строк розгляду може бути про-
довжено до 20 робочих днів. 
Для проставлення апостилю 
можна звернутись до відділу 
ДРАЦС з вівторка по суботу. 
Наша адреса: вул. Котлярев-
ського, 27, м. Тернопіль.

Ще одним сервісом Мініс-
терства юстиції України, який 
поки що не користується попу-
лярністю у населення Терно-
пільської області, є “Он-лайн” 
запис через Інтернет на при-
йом до відділів ДРАЦС”. У І-му 
півріччі 2016 року до нашого 
відділу надійшло 7 звернень 
через портал “Звернення у 
сфері державної реєстрації ак-
тів цивільного стану”. На сайті 
Міністерства юстиції України 
можна записатись на прийом 

до відділу ДРАЦС у зручний 
час, задати питання в онлайн 
режимі, подати заяви на реє-
страцію актів цивільного стану. 
Відділи державної реєстрації 
актів цивільного стану розгля-
дають заяви фізичних осіб з на-
кладенням електронних цифро-
вих підписів або звернення що-
до формування таких заяв.

З використанням функціо-
нальних можливостей веб-
порталу користувач може:

1) заповнити заяву, звернен-
ня для їх подальшого надси-
лання безпосередньо засобами 
веб-порталу до відділів дер-
жавної реєстрації актів цивіль-
ного стану;

2) надіслати до відділів дер-
жавної реєстрації актів цивіль-
ного стану сканкопії документів 
у форматі, придатному для роз-
друкування або зчитування цих 
документів в електронному ви-
гляді;

3) здійснити попередній за-
пис на відвідування відділу дер-
жавної реєстрації актів цивіль-
ного стану із зазначенням зруч-
них дати і часу;

4) оплатити з використанням 
платіжних систем послуги від-
ділів державної реєстрації актів 
цивільного стану;

5) отримати консультації 
працівників відділу державної 
реєстрації актів цивільного ста-
ну щодо надісланих через веб-
портал заяв або звернень.

Сьогодні в Тернопільській об-
ласті ця послуга надається усі-
ма відділами державної реє-
страції актів цивільного стану, 
однак ще не користується в на-
селення Тернопільщини попу-
лярністю. В разі небажання ви-
трачати свій особистий час на 
черги у відділах пропонуємо ко-
ристуватися цим сервісом Мі-
ністерства юстиції України та 
отримувати послуги в зручний 
для вас час в онлайн режимі.

ДРАЦС: апостиль та веб-портал

Юрій БУЧИНСЬКИЙ,  
заступник голови 

Тернопільської районної 
федерації футболу.

У вищій лізі не зуміли пере-
могти футболісти з Білої (24 
турнірні пункти) і Великого Гли-
бочка (20 балів), зазнали пора-
зок представники Плотичі і 
Шляхтинців. Цим скористалися 
лідери з Великих Бірок (26 
очок), а також минулорічні чем-
піони з Грабівця (21 пункт). Зу-
стрічі звітного туру принесли 
такі результати: Товстолуг-
Грабовець 1:5, Шляхтинці-
Озерна 0:1, Великий Глибочок-
Прошова 3:3, Плотича-Великі 
Бірки 1:4, Дубівці-Біла 0:0, матч 
Дичків-Острів перенесено.

У першій лізі зустріч лідерів 

“Динамо” (Тернопіль)-Залізці 
перенесена на 27 липня, інші 
ігри завершилися з такими ра-
хунками: Забойки-Великі Гаї 
2:0, Малий Ходачків-Байківці 
8:2, Романівка-Велика Лука 1:0, 
Кутківці-Пронятин 1:2, Івачів-
Велика Березовиця 1:4. У дру-
гій лізі в групі “А” визначилися 
команди, які будуть боротися 
за вихід у першу лігу. Після 
чергових перемог це право 
здобули футболісти з Драганів-
ки (27 очок) і Гаїв Шевченків-
ських (24 бали). За ще два про-
хідні місця поборються колек-
тиви зі Стегниківців, Петрикова 
і Лозової. В групі “Б” після по-
разок лідерів (до того ж удома 
з великими рахунками) на чо-
тири путівки у фінал претенду-
ють п’ять команд:  Білоскірка 

— 23 очки, Смиківці — 21 бал, 
Мишковичі — 20 пунктів і гра в 
запасі, Соборне і Баворів (19 і 
18 очок відповідно).

Відтепер у чемпіонаті пауза. 
Ігри наступного туру відбудуть-
ся 14 серпня. До цього часу 
будуть зіграні всі перенесені 
раніше зустрічі, а також матчі 
другого кола, які команди за 
двосторонньою згодою захо-
чуть зіграти раніше. Результати 
матчів звітного туру в другій лі-
зі: група “А” — Драганівка-
Стегниківці 2:1, Петриків-
Довжанка 3:0, Лозова-Гаї Шев-
ченківські 1:6, матч Домаморич-
Чистилів пренесено; група “Б” 
— Білоскірка-Острів-2 0:3, 
Красівка-Дичків-2-Смиківці 1:2, 
Бавор ів-Настас ів  6 :2 , 
Мишковичі-Соборне 0:3.

Футбол ●

Чемпіонат району: тур 11

Внесок до 
статутного капіталу: 

чи є обмеження?
У Тернопільській ОДПІ повідо-

мили, якщо засновником є юри-
дична особа, гранична сума, яка 
може бути внесена у касу під-
приємства у вигляді внеску до 
статутного капіталу становить 10 
тис. грн. за день.

Якщо ж засновником є фізич-
на особа, то вимоги щодо обме-
ження готівкових розрахунків з 
підприємством, які встановленні 
Положенням Нацбанку № 637 
(150 тис грн), поширюється на 
розрахунки, які можуть бути оці-
нені в грошовій формі, в тому 
числі, на внески до статутного 
фонду. Детальнішу інформацію 
можна отримати у Центрі обслу-
говування платників за адресою: 
вул. Білецька, 1 та за телефона-
ми: 43-46-10, 43-46-40.

Для сплати податку 
залишилось менше 

10 днів 
Тернопільська ОДПІ нагадує, 

що громадяни, які до 1 травня 
2016 року подавали до податко-
вої інспекції за місцем проживан-
ня (реєстрації) податкову декла-
рацію про майновий стан і дохо-
ди за 2015 рік про отримані до-
ходи від спадщини (дарування), 
продажу рухомого та нерухомого 
майна, іноземні та інші доходи, 
повинні самостійно сплатити по-
даток на доходи фізичних осіб та 
військовий збір до 1 серпня цьо-
го року. Детальнішу інформацію 
можна отримати у Центрі обслу-
говування платників за адресою: 
вул. Білецька, 1 та за телефона-
ми: 43-46-10, 43-46-40.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

У 12 областях через неза-
конну вирубку безповорот-
но зникли більше 10 тисяч 
гектарів лісозахисних смуг 
на полях. Україна втрачає 
тисячі гектарів полезахис-
них смуг, що мають захи-
щати сільськогосподарські 
угіддя від посухи та ерозії 
ґрунтів. Про це свідчать 
результати моніторингу 
стану захисних насаджень, 
проведеного фахівцями 
Державної служби України 
з питань геодезії, карто-
графії та кадастру.

Дослідження проводилось у 
12 регіонах, де проблема збе-
реження родючих ґрунтів стоїть 
найгостріше: Вінницька, Дні-
пропетровська, Запорізька, Кі-
ровоградська, Миколаївська, 
Одеська, Полтавська, Терно-
пільська, Харківська, Херсон-
ська, Хмельницька, Черкаська 
області. У всіх без виключення 
вказаних адміністративно-
територіальних одиницях вияв-
лено серйозне відхилення фак-
тичних площ зелених захисних 
насаджень від показників, ви-
значених за даними експлікації 
землі у проектах роздержав-
лення та приватизації земель 
сільськогосподарських підпри-
ємств (1995-1997 роки). За-
гальні втрати у 12 регіонах ста-
новлять 10 071 гектарів.

Дерева у більшості випадків 
просто вирубуються місцевими 
мешканцями для побутових по-
треб або для перепродажу у 
якості дров чи пиломатеріалу. 
Найбільші втрати захисних лі-
сосмуг полів зафіксовані у Пів-
денних регіонах України: Хер-
сонській (3271,2 га), Запорізь-
кій (2266,4 га), Миколаївській 

(1653,8 га) та Одеській (1638,1 
га) областях. Інші 
адміністративно-територіальні 
одиниці зазнали хоч і менших, 
але суттєвих втрат: Кіровоград-
ська (958 га), Хмельницька 
(122,1 га), Дніпропетровська 
(76 га) тощо. 

Полезахисні лісосмуги за-
тримують сніг та зберігають 
вологу для майбутнього вро-
жаю, не дають зливам змивати 
родючий ґрунт з полів, стриму-
ють вітер та пилові бурі. За 
експертними оцінками, на по-
лях, які захищені лісосмугами, 
швидкість вітру знижується на 
20-30%, вологість повітря 
збільшується на 3-5%, у два 
рази знижується непродуктив-
не випаровування вологи. Вро-
жайність зернових підвищуєть-
ся на 5-7 ц/га. Наявність  лісо-
смуг є принциповою умовою 
ефективного агровиробництва 
в степових регіонах України, де 
як раз і зафіксоване найбільш 
активне їх знищення. 

“Збереження полезахисних 
лісових смуг відіграє ключову 
роль для захисту ґрунтів та по-
требує координації зусиль кіль-
кох державних структур. На 
основі проведеного моніторин-
гу ми готуємо розгорнуту ана-
літику у розрізі областей Украї-
ни. Вся інформація буде пере-
дана до Кабінету Міністрів 
України для вжиття необхідних 
заходів”, — зазначає Максим 
Мартинюк, голова Державної 
служби України з питань геоде-
зії, картографії та кадастру. Він 
також відзначив, що виявлена 
проблема вкотре доводить не-
обхідність впровадження в дер-
жаві ефективного механізму 
контролю використання та охо-
рони земель. 

Проблема ●

В Україні шокуючими 
темпами знищуються 

полезахисні лісові смуги 
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Особистості ●

Як жити довго  
в щасті та радості

Заповіді 104-річного Андрія Ворона
Живи в поті чола

Прислухайся до того, що нам 
заповідано: “В поті чола будеш їс-
ти хліб свій”. Це не покара, це ви-
мога, припис. Щоденний хліб (їжу) 
треба заслужити. Кожного дня вчи-
нити якесь зусилля — до поту. Чи 
то робота, чи швидка хода, біг. З 
потом вийде недобра сіль і недо-
брі нерви. Ви помітили, коли ми 
хворі чи дуже схвильовані, нас об-
ливає потом. Важку роботу немічні 
можуть замінити постуванням. Та ж 
поміч.

Навчися бачити довкола все 
живе і радіти йому — бадилині, де-
реву, птиці, тварині, землі, небу. 
Вдивляйся в них добрими очима і 
з уважним серцем — і відкриються 
тобі такі знання, які не знайдеш у 
книгах. І побачиш у них себе — 
упокореного і оновленого.

Візьми за звичай бодай декілька 
хвилин всякої пори постояти босо-
ніж на землі. Давай тілу землю, по-
ки вона сама не покликала його.

Шукай нагоди побути біля води. 
Вона зніме втому, промиє думку. З 
водою треба говорити, бо й вона 
говорить до тебе. Щоранку добре 
облитися водою. Спочатку гаря-
чою — розігріти приспану кров. По-
тім холодною — закалити жили і 
нерви, розбудити серце. При цьо-
му проси: “Змий з мене все гріхов-
не, хворобливе, помисливе і лука-
ве. Дай мені силу, здоров’я і спо-
кій”.

Я рідко вдаюся до мила (шам-
пунів ніяких), зате не відмовляю 
собі в парильні. Зліпив собі з глини 
велику піч. Палю гілки, листя, жи-
вицю. Коли це вигорить, влізаю у 
черінь, лягаю на дерев’яну решіт-
ку. Парячись, обтираюсь кукуру-
дзяною крупою і віхтями сіна. Гар-

но розм’якшує кості, чистить шкіру 
і вимиває нечисту сіль.

Пий чисту воду, де тільки не по-
вернешся, не чекаючи спраги. То 
перші ліки. Куди мене доля не ве-
ла, я найперше шукав криницю, 
джерело. Не пий солодкої і соло-
ної (мінеральної) вод із пляшок. 
Перша роз’їсть печінку, друга за-
мурує судини.

Солі цурайся. Є три найбільші 
білі шкоди для чоловіка: сіль, цукор 
і білий хліб. Ще й четверта є — го-
рілка, якщо вона візьме гору над 
ним. Це не твоя їжа і не твоє питво. 
У земних плодах і зеленині досить 
солі і солоду. А мед уживай радо. 
Натщесерце з водою. І побачиш, 
що голова твоя буде світлою, а ті-
ло легким.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

“Оповідач говорить про те, як 
живуть люди. Прозаїк — про те, 
як повинні жити люди. Письмен-
ник — про те, заради чого живуть 
люди”

(Сергій Довлатов)

Хороший письменник — це 
той, якому хочеться подзво-
нити, вважав Джером Девід 
Селінджер. Я захотів подзво-
нити Сергію Довлатову, твор-
чість якого нещодавно для 
себе відкрив. За простотою і 
анекдотичністю його книжок 
ховаються чесність, скром-
ність, яскравий гумор і 
неймовірне відчуття мови. 
Його тексти цікаві і доступні 
будь-якому читачу, незалеж-
но від віку, національності, 
начитаності або, кажучи сло-
вами самого Довлатова, 
“ступеня інтелектуальної 
прискіпливості”.

Сергій Довлатов народився під 
час війни, 3 вересня 1941 року в 
башкирській Уфі в сім’ї єврея і 
вірменки — театрального режисера 
Доната Ісааковича Мечика й літера-
турного коректора Нори Довлато-
вої. В середині 1940-их років сім’я 
Довлатових переїхала в Ленінград 
(сучасний Санкт-Петербург — ред.). 
Творчу кар’єру письменник розпо-
чинав у столиці Естонії — місті Тал-
лінні. Працював кореспондентом 
газети, згодом — екскурсоводом у 
Пушкінському заповіднику під Пско-
вом. Три роки служив у внутрішніх 
військах, охороняючи виправні ко-
лонії в Республіці Комі. 1976 року 
повернувся в Ленінград, публікував-
ся в самвидаві. 

Неможливість друкуватися на 
батьківщині, несумісність власного 
світогляду з “кодексом будівника 
комунізму”, неприємності з караль-
ними органами змусили Довлатова 
наприкінці 70-их років емігрувати 
спочатку до Відня, потім — у Нью-
Йорк, де письменник опублікував 
12 книг. За інтонацією, за манерою 
оповіді його творчість вписується 
передусім в американську, а не в 
російську літературну традицію. 
Улюблений художній прийом 
Довлатова — іронія, яку він називав 
“посмішкою розуму”. “Іронія, — за-
значав письменник, — улюблена, а 
головне, єдина зброя беззахисних”. 

Про свою літературну кар’єру за 
кордоном Сергій Довлатов казав: 
“Там (у Радянському Союзі) був чи-
тач, але не друкували, тут (у США) 
друкують, але читач усе одно там”. 
Твори Довлатова — “Зона”, “Комп-
роміс”, “Заповідник”, “Наші”, “Філі-
ал”, “Іноземка”, “Валіза”, його опо-
відання і записні книжки захоплю-
ють з першої сторінки.

Сергій Довлатов був двічі офі-
ційно одружений. Як жартував 
письменник, “я двічі був одруже-
ний, і обидва рази щасливо”. Від 
першого шлюбу з Асею Пекуров-
ською в нього залишилася дочка 
Марія. Двоє дітей — Катерина і 
Микола — від другої дружини Оле-
ни, дочка Олександра — від ци-
вільної дружини Тамари Зібунової. 
“Три речі може зробити жінка для 
письменника, — казав Довлатов. 
— Вона може нагодувати його. Во-
на може щиро повірити в його ге-
ніальність. Зрештою, жінка може 
залишити його в спокої. До речі, 
третє не виключає першого і дру-
гого”.

24 серпня 1990 року, перебува-
ючи на вершині слави, Сергій До-
влатов по дорозі в лікарню помер 
від серцевої недостатності. Похо-
вали письменника в Нью-Йорку на 
цвинтарі “Маунт Хеброн”. Меморі-
альні дошки на згадку про Довла-

това є в Уфі, Таллінні й Санкт-
Петербурзі. Його художня думка 
присмачена парадоксальністю, 
обґрунтована життєвим досвідом, 
проста і благородна: розповісти, 
як дивно живуть люди, то сумно 
сміючись, то смішно засмучую-
чись. У його книгах немає пра-
ведників, немає лиходіїв. Лако-
нізм, точність формулювань, 
уміння видобувати абсурд із най-
буденніших явищ і знаходити сміх 
у трагічних ситуаціях, не скасову-
ючи при цьому відчуття загально-
го трагізму існування, — творче 
кредо Сергія Довлатова.

Книги Сергія Довлатова розси-
палися на “анонімні” афоризми й 
анекдоти:

*У Бога добавки не просять.
*Добре йти, коли кличуть. Жах-

ливо — коли не кличуть. Однак 
найкраще, коли кличуть, а ти не 
йдеш.

*Убогість думки породжує легі-
они однодумців.

*Істинна мужність — любити 
життя, знаючи про нього всю прав-
ду.

*Порядна людина — та, яка 
шкодить без задоволення.

*Сім’я — це коли за звуком вга-
дуєш, хто миється в душі.

*Я не буду міняти лінолеум. Я 
передумав, бо світ приречений.

*У хорошої людини стосунки з 
жінками завжди складаються важко. 
А я людина хороша. 

*— Що в тебе болить? — Живіт і 
голова. Фельдшер узяв таблетку, 
розламав її навпіл і строго сказав: 
— Це від голови. А це — від живота. 
Гляди, не сплутай.

*Благородність — це готовність 
діяти наперекір власним інтересам.

*Не треба бути, як усі, тому що 
ми й так, як усі.

*У нас є свобода і молодість. А 
свобода плюс молодість називаєть-
ся коханням.

*На мою думку, кохання не має 
розмірів: є тільки так або ні.

*Я хочу бути самотнім, але поряд 
із кимось.

*Маючи гроші, дуже легко витер-
піти бідність.

*Життя випереджає мрію.
*Яке це щастя — говорити, що 

думаєш. Яка це мука — думати, що 
говориш.

*Усе життя я дмухав у підзорну 
трубу і дивувався, що нема музики. 
Потім уважно дивився в тромбон і 
дивувався, що нічого не видно.

Посмішка розуму  
Сергія Довлатова

Письменник і журналіст  
Сергій Довлатов.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Не знаю, чи варто це розпо-
відати. Люди звикли слуха-
ти, але не чути. Найважливі-
ше завжди залишається між 
рядків. Цей собака жив на 
вулицях міста з жебраком. 
Так і спали на холодному ас-
фальті — жебрак і собака. 
Безхатько грав на старенькій 
скрипці, його чотирилапий 
друг клав морду на лапи і 
слухав. Ділилися їжею, діли-
лись таємницями. Чоловік 
хотів стати відомим музикан-
том і виступати на найбіль-
ших сценах великих міст, со-
бака прагнув заховатись від 
гамірних вулиць. Обоє мрія-
ли про власну домівку. Зда-
ється, вони нічого не мали. 
Насправді їм нічого було 
втрачати.

Чим більше людей, тим більша 
самотність. Дилери-маклери, 
праведники-грішники, шукачі-
утікачі — всі продають, усі прода-
ються. Шалена міська круговерть 
поглинає кожного, як химерна по-
твора. Життя побудоване на прин-
ципах бізнесу. З дахів перелякано 
здіймаються голуби. Хлопчик у 
широких штанах і брунатному під-
жаку розносить ранкову пошту. 
Давно немає хороших новин. Бо-
сий чоловік на протилежному боці 
вулиці горлає про кару небесну і 
кінець світу. Він — ідеаліст, або 
божевільний. Всі говорять правду, 

однак важко розібрати яку. Щоб 
не збожеволіти, жебрак грав на 
скрипці і читав молитви. Плутав 
слова, губився в думках, не відріз-
няв снів від реальності, вдивлявся 
у вікна будинків, голіруч ловив ри-
бу в каламутних ріках часу.

Останні декілька ночей були 
нестерпно холодними. Наприкінці 
листопада морозяне повітря лос-
котало ніздрі й наповнювало леге-
ні. Загострювалася чутливість до 
холоду. Внутрішні органи промер-
зали наскрізь. Лише серце час від 
часу пекло болючим вогнем і роз-
колювалося на частинки. Щовечо-
ра жебрак приходив на набереж-
ну, заходив в альтанку на краю 
берега. Кутався в широке потерте 
пальто і довжелезний шарф. Ви-
тягував із кишені кусень хліба і по-
чинав жадібно жувати. Дрібні 
крихти падали і губилися в темря-
ві. Зранку ними поснідають птахи. 
Від холоду пальці затерпали. Їх 
доводилося ховати в довгі рукави. 
Від денної втоми злипалися пові-
ки. В цьому непростому двобої 
сон перемагав. Зазвичай жебрак 
рідко спав. Боявся спати, щоб не 
замерзнути, не померти уві сні. 
Він боявся жити, та ще більше бо-
явся померти. Уявляв, як на ранок 
прилетять птахи і серед крихт по-
бачать бездиханне тіло.

Щовечора на набережній 
з’являлася худенька дівчинка в 
довгому білому платті, яке погли-
нало місячні промені. Виринала з 
темряви, як примара. Справжня, 
чи просто вигадка хворої уяви. 

Вилазила на поручень мосту, ба-
лансувала по краю, розставивши 
руки, голосно й безтурботно смія-
лася. Жебрак спостерігав за нею, 
відганяючи від себе надокучливий 
сон. Серце здригалося, коли вона 
хиталася, ризикуючи впасти в річ-
кові води, такі ж нестримні, як во-
на сама. Сьогодні її не було. Че-
рез тиждень хвилі принесли до 
берега її тіло. Мокре плаття обля-
гало розпухлі стегна, в кучерявому 
волоссі маленькі рибки сплітали з 
водоростей химерний вінок. На 
обличчі застигла ледь помітна 
безтурботна посмішка. Місто пе-
реповнювало від розмов про уто-
пленицю. Напевно, так помирати 
найлегше. Напевно, так найстраш-
ніше помирати.

Накрапав дощ. Вітер розносив 
листя вперемішку зі сміттям. Змії 
блискавиць звивалися небом. На-
ближалася гроза. Земля спрагло 
ковтала небесні сльози. Жебрак 
ховався з собакою в тісний підвал. 
Крізь маленьке запітніле віконце 
бачив ноги людей, які в цілковито-
му хаосі тікали від зливи. Життя 
— це будувати чужі міста, щоб за-
лишитися в них вигнанцем. Воно 
триває, доки не зноситься взуття. 

Одного разу жебрака не стало. 
Помер, утонув, загинув під коле-
сами авто? — не знає ніхто. Пішов 
по-англійськи — не попрощав-
шись. Собака залишився сам. На 
тому ж місці, на тій же вулиці. З 
сумом в очах вдивлявся в простір. 
Вірив, що ніщо не зникає безслід-
но. Вірив, що життя триває…

Образок ●

Собака з Бродвею

Микола ТИМЧУК,  
учитель німецької мови 

Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст.

22 травня 2016 року в селі 
Настасів завдяки місцевим 
меценатам постав монумент 
великому Кобзарю в новій 
прекрасній обнові.

Я тут стою на постаменті 
Миколая,

Який в святу неділеньку 
і днину

Тримав в руках малу дитину,
І був повалений 

радянськими пігмеями, 
Безбожниками-фарисеями.
Я на руїні Чудотворця 

все ж воскрес!
Мабуть, це була воля,

все-таки небес!
І байдуже мені, чи вилитий 

я з бронзи,
Чи з іншого модерного 

металу.
Мені б хотілося почути 

звуки кобзи
Для мене камінь і вода —

 першооснова буття.
Я тут стояв, стояти вічно 

мушу,
Перед собою бачитиму 

кожну душу.
І це зовсім не чудернацьке 

коло.
Я на сторожі біля вас 

поставив слово.
Сатрапи-москалі ламали 

об коліно,
Щоб слово віщеє ставало

 мертвим тіліном.
Я тут стояв-стоятиму 

всенощно
І кобзаря листки для вас 

гортатиму наочно,
Не дам забути вам історії 

сторінки
І долю юнака, і кожної 

вкраїнки.
Я вам не Бог, не геній, 

не пророк,
Я – побратим ваш — вам 

даю урок:

Як той ланцюг, що сковує 
все тіло,

Гуртом порвати дружно 
й сміло,

Ланцюг ворожої духовної 
отрути,

Щоб вічно опускались наші 
руки, — 

Мовляв, жебрак проковтне
 задарма,

А їхній гаманець наповниться
 сповна.

Землі не продавайте
 в чужі руки,

Зазнаєте важкої муки,
Подумайте, що буде 

з вами далі,
За нею в чужину будем 

юрою гнані.
В латаній торбі понесем 

окраєць черствий,
Що застрягне в горлі.
Що б на те сказав Тарас,

 насупивши брови?
“Або ти здурів, мій брате,
Чи забувши мову рідну,
Що плекала 
                тобі мати,
Будеш свині пасти в пана, 

а своїх не мати”.
Німі мої уста, та не 

мовчать слова,
Карбовані в сторінки Кобзаря.
Гортайте їх, читайте, 

думайте, гадайте,
Плекайте, діти, у собі 

безсмертну славу 
запорожців,

Орликів, залізняків, 
героїв-кривоносів,

Та відкидайте з життя негідних
 кровососів…

Торуйте власний шлях 
в цивілізовані світи,

Я словом допоможу вам 
туди дійти.

Відгородіться назавжди від 
півночі сусіда-хама,

Бо там спокінвіків панує плач 
й брехні бездонна яма.

Тож приходім до Тараса, 
бо ж маєм на те право,

Ім’я його величне самим 
Всевишнім нам дано.

Я тут стояв — 
стояти буду вічно

Титульна сторінка книги  
Мирослава Дочинця  

“Многії літа. Благії літа”.
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У темному провулку чоловік наставляє 
ножа на перехожого:

– Гроші маєш?
Той дістає пістолет:
– Тобі нашо?
– Розміняти хотів…

— Чому ви розлучились з чоловіком?
— У нас різні релігійні погляди.
— Які?
— Він не визнає мене богинею.

Жінки завжди думають на дві зарпла-
ти вперед.

Чоловіки в костюмах виглядають 
успішними, доки не дізнаєшся, що вони 
працюють на чоловіків у майках та джин-
сах.

— Навіщо ти з собою носиш ніж?
— Це символ моєї віри.
— Якої ще віри?
— Я вірю, що ковбасу легше різати, 

ніж ламати.

— Синку, ти ж знаєш, що робити, як-
що ти вночі йдеш з дівчиною і до неї по-
чали чіплятися?

— Що?
— Втікай! Пам’ятай завжди: гарних ді-

вчат багато, а ти у мами — один!

— Що вчора робив?
— З сином змія повітряного запуска-

ли. А ти?
— Приблизно те ж саме: тещу відво-

зив до аеропорту.

Помилки роблять вас сильнішими. Як-
що вони не орфографічні.

З 2 по 15 липня цього року в Євро-
пейському Центрі комунікації і куль-
тури у столиці Польщі Варшаві від-
булася двотижнева підготовча сесія 
для директорів християнських шкіл. 
У ній взяли участь директори освіт-
ніх закладів та їхні заступники, вчи-
телі з України, Албанії, Латвії, Чехії, 
Угорщини, Хорватії і Сирії — зага-
лом 28 осіб. Курси організовані 
освітнім центром навчання лідерів і 
вихователів у галузі освіти імені 
Педра Аррупе. Навчання пов’язане з 
реалізацією європейських проектів 
“Christian Leadership Formation 
Program” та “Promotion of Catholic 
Schools and Family Values in the 
Former Soviet Bloc Countries”.

Україну представили педагоги з Тер-
нопільщини (колегіум для дівчат “Зна-
мення”, школа-колегіум Патріарха Йоси-
фа Сліпого), Львова (школа святої Софії, 
авторська школа “ТРИВІТА”, дошкільний 
навчальний заклад “Діти Світла”) та Івано-
Франківська. Серед учасників заходу — 
парох сіл Смиківці і Романівка Тернопіль-
ського району отець Євген Флиста, який 
сьогодні перебуває на Світовому Дні мо-
лоді в Кракові за участю Папи Римського 
Франциска. Мета проектів — професійна 
підготовка лідерів християнських шкіл, які 
мають знання і навички, необхідні для то-
го, щоб ініціювати і проводити соціальні 
зміни у своїх країнах. Мотивовані до по-
стійного професійного, соціального і ду-
ховного зростання духівники знають, як 
використати відповідні інструменти й ре-
сурси для побудови освітнього співтова-
риства, усвідомлюють силу особистого 
прикладу. На тренінгах були представле-

ні новітні методи навчання й управління 
освітніми закладами, що враховують ек-
зистенційні, соціальні та духовні виміри 
сучасної освіти.

Учасники вчилися, як формулювати мі-
сію навчального закладу, як здійснювати 
ефективне лідерство і приймати важливі 
рішення, ініціювати процес зміни, створи-
ти в навчальному закладі сприятливу ат-
мосферу, як відстежувати розвиток учите-
лів і вести ефективну командну роботу, як 
упроваджувати нові методи навчання і по-
єднувати їх із турботою про соціальний і 

духовний розвиток учнів, здійснювати 
промоцію навчального закладу й отрима-
ти гроші на освітні цілі.

Протягом навчання учасники курсів 
презентували свої навчальні заклади, бра-
ли активну участь у щоденній Божествен-
ній літургії, активно відпочивали, знайо-
милися, обмінювалися досвідом на інте-
граційних вечорах та вечорах національної 
культури, звичаїв та традицій. Впродовж 
року учасники проекту навчатимуться дис-
танційно й застосовуватимуть здобуті зна-
ння у своїх навчальних закладах.

Міжнародна школа духівництва

Парох сіл Смиківці та Романівка Тернопільського району  
о. Євген Флиста серед учасників занять у рамках семінару

Християнського освітнього лідерства в Польщі.
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Професійне свято ● Вітаємо! ●

Валентина СЕМЕНЯК. 

Якщо хтось міркує, що існує 
тільки душа людини, то він 
глибоко помиляється. Іноді 
можна почути й таке — душа 
сім’ї, душа міста чи села, ду-
ша народу… Тож яка вона, 
ота незбагненна душа, що 
допомагає українцям трима-
тися єдності і за будь-яких 
умов виживати у всі часи та 
епохи? Особливо в часи ли-
холіть. 

Секрет живучості і витривалості 
нашого народу криється… у пісні. 
Щоб зняти ментальне напружен-
ня, у нас співають. Особливо в 
селах. Просто люди не знають, що 
це так називається. Вони ж, на-
самперед, прислухаються до го-
лосу своєї душі. Душа селянина 
особлива, вона  вразлива і не тер-
пить фальшування. Ні для кого 
вже не секрет, що  витоки загаль-
нолюдських моральних цінностей 
— невсипуща працездатність, лю-
бов до рідної землі, народна му-
дрість, повага до батька та матері 
— саме звідси, з села. Народна 
пісня тому й народна, що всотала 
в себе особливі надчуттєві стани  
української душі: єдність з приро-
дою, людські стосунки, звідси — 

патріотизм. Пісень, як не дивно, в 
силу історичних обставин більше 
тужливих. Виливаючи біль і тугу 
через пісню, одночасно й звільня-
ємось від суму, очищуємось, роз-
правляємо плечі, як крила… Зре-
штою, надихаємось до нового 
життя. 

Ступківський сільський голова 
Ігор Романович Радецький, якому, 
власне, й належить ідея створення 
в селі хору, як ніхто інший, розуміє 
важливість цієї події сьогодні:

— Пісні мають велике значення 
для нашого народу. Це великий 
інформаційно-історичний пласт, у 
якому збережено традиції, звичаї, 
культуру. Кожна пісня особлива і 
важлива по-своєму. Чому треба 
знати і співати пісні? Щоб не втра-
тити зв’язок поколінь, щоб не роз-
губити історичну пам’ять, щоб пе-
редати свій досвід нашим наступ-
никам. Зрештою, у піснях наші 
мрії, надії, сподівання. Пісня згур-
товує, заспокоює, розраджує, да-
рує надію. В тривожний і нелегкий 
час це особливо актуально. Коли я 
звернувся з пропозицією до май-
бутнього художнього керівника і 
концертмейстера сільського хору 
Володимира Олексійовича Стад-
ника, він не відмовив у співпраці.

Визначити день народження 
співочого колективу як такого 

одним конкретним днем немож-
ливо. Бо за самим словом “хор” 
чимало цікавих особистостей од-
носельців, яким не байдуже 
культурно-просвітницьке життя 
Ступок. Адже якби було навпаки, 
то не йшли б пізньої пори після 
роботи, маючи присадибне гос-
подарство, на репетиції. Щоб 
зрозуміти це, треба відчути стан 
душі кожного сільського хориста. 
Перший виступ відбувся на Різд-
вяні свята. Чим не привід вести 
відлік від такої сакральної дати? 
Якраз Різдво згуртувало ядро 
творчих  односельців, різних не 
лише за професією, а й за віком. 
Після пам’ятного різдвяного кон-
церту почали “підтягуватись” інші 
бажаючі. Отож згодом не заба-
рились березневі шевченківські 
урочистості за участю сільського 
хору, чисельність якого продо-
вжувала збільшуватись. Сьогодні 
в ньому понад тридцять учасни-
ків.

Коли напередодні Дня Матері 
постало питання про формування 
костюмів, голова правління ПАТ 
“Тернопільгаз” Олег Іванович Ка-
раванський, відомий у нашому 
краї меценат, виділив спонсор-
ську допомогу на пошиття плахт. 

Нещодавно з нагоди Дня Кон-
ституції наймолодший хоровий ко-

лектив Тернопільського району 
вперше представив свою кон-
цертну програму на огляді само-
діяльних колективів у селі Собор-
не, де виступали також сільські 
аматори з Чернелева-Руського, 
Малого Ходачкова та Соборного. 
Окремі твори у виконанні хорово-
го колектику клубу с. Ступки були 
відзначені комісією. Хористи отри-
мали запрошення взяти участь у 
святкуванні 50-річчя Тернопіль-
ського району, яке буде у грудні 
цього року.

Незважаючи на гарячу жнивну 
пору, ступківчани тричі на тиждень 
збираються на репетиції. Адже 
попереду участь у відповідально-
му ювілейному концерті, присвя-
ченому 25-річчю Незалежності 
України, де вони вперше викону-
ватимуть Славень нашої держави.

— Пісня “Мати” може сміливо 
бути візитівкою нашого хору, — 
каже завідуюча клубом с. Ступки 
Галина Ярославівна Іванська. — У 
його репертуарі майже 15 пісен-
них творів. До Дня Незалежності 
готуємо нові. Репертуар ретельно 
підбирає і формує художній керів-
ник Володимир Олексійович Стад-
ник. За півроку зроблено чимало. 
Все тому, що люди мають бажан-
ня робити щось добре для рідного 
села. І це лише початок.

На самодіяльній сцені ●

Пісня згуртовує і дарує надію
Хор клубу с. Ступки (художній керівник, концертмейстер Володимир Стадник, диригент Людмила Береза)  

під час виступу на творчому звіті колективів художньої самодіяльності в БК с. Соборне, 26 червня 2016 року.

У професійне свято — День 
бухгалтера — колектив відділу 

фінансового забезпечення  
та бухгалтерського обліку 
Великогаївської сільської 

ради об’єднаної  
територіальної громади  

(зліва направо):  
Ірина Хамуляк,  

Надія Дерлиця, Оксана Гоцко,  
начальеик відділу Наталя 
Бойко, Ігор Копит, Марія 
Якимів, Марія Сенчишин, 

Надія Жовнір.

Фото Валентини СЕМЕНЯК.

З 80-річчям сер-
дечно вітаємо до-
рогеньку сестру 
Марію Іванівну 
ДУМаНСьКУ з  
с. Чернелів-Руський 
Тернопільського 
району. Щастя, ра-
дості, добра на 
многії літа! Нехай Господь Бог 
здоров’я дає, а Мати Божа всю 
родину береже.

Нехай 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 — брат Зеновій з 
сім’єю, сестра Ганна з 

сім’єю.  

Педагогічний колектив  
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає 
з днем народження вчителя хімії 
Євгенію Ярославівну  
ОВЧаРИК.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, 

Нехай здійсняться тисячі бажань. 

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні горя, ні страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад, 

І кожен день усміхнено радіє.

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

Від усього 
серця вітаємо 
з днем наро-
дження і 
Днем ангела 
Смиковець-
кого сільсько-
го голову  
Володимира  
Степановича 
СИДЯГУ.

Сонця променистого — на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям називається!

З повагою — завідуюча 
клубом с. Смиківці Надія 

Осадчук, працівники клубу.

Колектив Ігровицької АЗПСМ 
вітає з днем народження медич-
них сестер Оксану Петрівну 
БОБРИК і Марію Ярославівну 
ДЕЙНЕКУ.

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

Вітаємо з днем народження і 
Днем ангела завідуючого Ігро-
вицькою АЗПСМ Володимира 
антоновича ШПИТКОВСьКОГО.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

З повагою — колектив 
Ігровицької амбулаторії 

загальної практики сімейної 
медицини.

Вітаємо з днем народження 
директора Великоглибочецького 
будинку технічної творчості шко-
ляра Петра Павловича  
БаБІЯ, керівника гуртків Мар’яну 
Михайлівну МаЛЕНьКУ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, 

                    віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі!

З повагою — колектив 
Великоглибочецького  

будинку технічної творчості 
школяра.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження робітників  
Петра Зіновійовича СаЛаМаН-
ДРУ, Володимира Богданови-
ча ДІДИКа, оператора зерноо-
чисних машин Тараса Богдано-
вича ГУЛЮ, тракториста  
Ярослава Івановича БОЙКа.

Хай щастя сонцем усміхається

І життя сповнює теплом,

Усе омріяне — збувається

Й дорога стелиться добром.


