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Колядуємо до Стрітення

  6-11 стор.

Почесні гості неабияк раділи 
таким урочистостям. Селом їзди-
ли підводи у ролі безкоштовного 
таксі. Першими із різдвяними при-
вітаннями звернулися до гостей 

голова ради старійшин Михайло 
Івасечко, громадська активістка 
Ірина Заблоцька. Педагоги та ве-
дучі цього дійства — Ірина Кузюк і 
автор цих рядків — виконали для 

громади пісню “Коляда”.
Парад вертепів представили 

учні першого класу та молодь се-
ла під керівництвом завідуючого 
клубом Юрія Яворського. Черго-
ву порцію овацій зірвав зразко-
вий аматорський художній 
фольклорно-обрядовий гурт  
“Ходаки”.

Концерт продовжив жіночий 
вокальний ансамбль клубу с. Ма-
лий Ходачків (художній керівник 
— заслужений працівник культу-
ри України, відмінник освіти 

України Михайло Полюга).  Дзвін-
кі жіночі голоси викликали у пу-
бліки захоплення та щирі апло-
дисменти.

У гості в Малий Ходачків із 
різдвяною колядою завітав ко-
лектив із Костянтинівки (худож-
ній керівник Олександра  
Пиндус).

До слова було запрошено 
сільського голову Володимира 
Березу, який вітав присутніх із 
Різдвяними святами і запросив 
усіх до фінальної спільної коля-

ди, яку виконували зведений ду-
ховий оркестр села Малий Хо-
дачків та міста Скалат (художній 
керівник Ярослав Волошин), 
учасники заходу та всі присутні.

Завершилося свято спільним 
хороводом під супровід різдвя-
них пісень.

Незважаючи на те, що свято 
закінчилось, і дорослі, і діти за-
вжди пам’ятатимуть незабутню 
атмосферу різдвяних звичаїв і 
традицій, які є основою культури 
нашого краю.

Учасники жіночого вокального ансамблю клубу с. Малий Ходачків 
(художній керівник — заслужений працівник культури України,  

відмінник освіти України Михайло Полюга) з Малоходачківським  
сільським головою Володимиром Березою.

Марія ПОПІВ.

10 
січня Малоходачківська сільська громада нагадува-
ла радше вулик, або гніздечко. Старанно причепу-
рені дітки, усміхнені дорослі, святково прибрана 
ялинка, під якою розміщені дідух, ясла, сіно та 

солома. А зібрало цю дружню громаду на приклубній території. 
Різдвяне дійство організоване Малоходачківським сільським 
головою Володимиром Березою.

Анонс ●

Календар Української 
греко-католицької  

церкви на 2016 рік.

27 січня цього року в Терно-
пільському районному будинку 
культури відбулися урочистості з 
нагоди 97-ої річниці Дня Собор-
ності України та 98-ої річниці По-
двигу Героїв Крут “Ми збережемо 
тебе, соборну і єдину”. Патріо-
тичні українські пісні гостям захо-
ду подарували Василь Хлистун, 

Павло Шкляр, Ігор Вовчак, Світ-
лана Петришин, Олена Стадник, 
народні та зразкові самодіяльні 
колективи Тернопільського ра-
йонного будинку культури і закла-
дів культури Тернопільського ра-
йону. До присутніх звернулися 
парох церкви Блаженних новому-
чеників українського народу міста 

Тернополя отець Ігор, голова 
Тернопільської районної ради Ан-
дрій Галайко та заступник голови 
Тернопільської районної держав-
ної адміністрації Андрій 
Колісник.

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

Відгомін героїчного минулого



2 П’ятниця, 29 січня 2016 року Панорама подій
Місцеве самоврядування ● Оголошення ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

У морозну неділю 24 січня 
85-ий день народження від-
значив житель селища Вели-
ка Березовиця Григорій Яко-
вич Мороз — знаний худож-
ник, активний громадський 
діяч, політичний в’язень. 

Григорій Мороз народився  
24 січня 1931 року в с. Воротнів 
Луцького району на Волині, в ро-
дині хліборобів. У 1946 р. почав 
відвідувати художню школу на базі 
Волинського обласного товари-
ства художників у м. Луцьку. На-
вчаючись у цій студії, почав вико-
нувати доручення підпілля як 
зв’язковий, забезпечував підпілля 
пальним, керосином, сірниками, 
сіллю, милом. Навесні 1948 і 1949 
років допомагав переводити під-
пільників із хуторських криївок у 
лісові. Під час одного з переводів 
потрапив у засідку, одного під-
пільника тоді поранили.

11 травня 1949 року о першій 
годині ночі Григорія Мороза аре-
штували працівники Теремківсько-
го районного відділу міністерства 
державної безпеки. За результа-
тами слідства Волинського облас-
ного відділу МДБ, Григорія Якови-
ча засудили на 10 років. Покаран-
ня відбував у республіці Комі АРСР  
м. Інта (Росія). У концентраційно-
му таборі намалював до півсотні 
портретів політв’язнів, батьки яких 
навіть не знали, куди їх забрали. 
Згодом під час Всесвітнього з’їзду 
політв’язнів знайшов кілька цих 
людей, один з них був із Польщі. З 
ув’язнення звільнився 1956 року 
без права повернення в Україну. 
Додому таки повернувся через 
три роки, влаштувався на роботу в 
шахті №1 в м. Нововолинську. У 
1972 році через несприятливі для 
життя умови прикордоння переї-

хав у Тернопільську область, осе-
лився в селищі Велика Березови-
ця. Працював інженером в системі 
виробництва будівельних матеріа-
лів, які пов’язанні з гірничими ро-
ботами.  

Під час “перебудови” став  
активним громадським і політич-
ним діячем як учасник Товариства 
української мови, РУХу, “Меморіа-
лу”, Спілки політичних в’язнів і 
репресованих. Писав лозунги, 
плакати, портрети національних 
лідерів. З групами однодумців по-
бував на акціях в багатьох куточ-
ках України, зокрема, і під час 
першого підняття Державного 
прапора України над Київською 

міською радою. 24 серпня 1991 
року побував на урочистостях з 
нагоди проголошення Незалеж-
ності України. Був делегатом пер-
шого з’їзду політичних в’язнів у 
Києві 22 червня 1991 року. Під час 
проведення референдуму 1 груд-
ня 1991 року працював референ-
том у Донецькій області. Після 
проголошення Незалежності орга-
нізував проведення художньої ло-
тереї для збору коштів на побудо-
ву церкви Т. Шевченка у м. Каневі. 
Був активним учасником Пома-
ранчевої революції. 

Як розповів Григорій Мороз у 
день іменин кореспонденту газети 
“Подільське слово”, вважає себе 

справжнім великоберезовчани-
ном, але Волинь триматиме у сер-
ці на все життя. Улюблена місце 
Григорія Яковича у Великій Бере-
зовиці — ліс, який зображено на 
численних авторських картинах 
іменинника. У Григорія Мороза 
було три персональні виставки, 
зокрема на останній представле-
но понад 80 картин у різних на-
прямках мистецтва. Малює олій-
ними фарбами, пастеллю, олів-
цем. Його картини доповнюють 
експозиції у музеях Києва, Льво-
ва, Луцька, Тернополя.

Дружина Григорія Мороза — 
Тетяна Павлівна родом із Холм-
щини. “Ми ходили в один клас 

школи, знайомі змалечку, — роз-
повіла дружина іменинника, з гор-
дістю демонструючи картини чо-
ловіка. — Цей портрет Григорій 
намалював нашій донечці Софії на 
50-річчя, вона із сім’єю живе в 
Америці. Тішимося двома внуками 
— Олею та Андрієм. З чоловіком 
ніколи не сваримося, живемо 
дружно”. 

Під час нашої зустрічі Григорій 
Якович поділився роздумами з 
приводу сучасних подій на сході 
України: “Оскільки за спеціальніс-
тю я — гірничий інженер, навчав-
ся з багатьма донеччанами. Я був 
делегатом на референдумі у До-
нецьку, на гелікоптері розвозив 
літературу по всій області. Свого 
часу більш як 90% донеччан про-
голосували за утвердження Неза-
лежності України. Мені в голові не 
вкладається, як так сталося, що 
Донбас став епіцентром ниніш-
нього нещастя. Вважаю, це про-
мах правлячої влади — не допра-
цювали, передусім, у гуманітарній 
сфері. Пригадую, як наприкінці 
90-их років ми передавали із За-
хідної України картоплю, крупи 
шахтарям на Донбасі. Вони нам 
цього не забули, але про них дав-
но забули в Києві — не працюва-
ли зі школами, театрами, словом, 
занедбали гуманітарну політику. 
Тому, як казав класик, маємо те, 
що маємо”.

З нагоди 85-річчя Григорія  
Мороза голова Тернопільської ра-
йонної ради Андрій Галайко вру-
чив імениннику грошову відзнаку 
та подяку від Тернопільської ра-
йонної ради та Тернопільської 
райдержадміністрації. З квітами, 
подарунками, словами вітань до 
Григорія Мороза у день наро-
дження також звернулися заступ-
ник голови Тернопільської рай-
держадміністрації Андрій Коліс-
ник, Великоберезовицький  
селищний голова Ілля Костюк.

Життя прожити... ●

“Без права повернення в Україну...”

Іменинник Григорій Мороз із дружиною Тетяною Павлівною, голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко (зліва), заступник голови Тернопільської райдержадміністрації  

Андрій Колісник, Великоберезовицький селищний голова Ілля Костюк (крайній справа).

22 січня ц. р. відбулося третє 
пленарне засідання другої се-
сії Тернопільської районної 
ради, яке провів голова ра-
йонної ради Андрій Галайко. У 
пленарному засіданні взяли 
участь голова Тернопільської 
райдержадміністрації Олек-
сандр Похилий, народний де-
путат України, голова фракції 
“Об’єднання “Самопоміч” у 
Верховній Раді Олег Березюк 
та народний депутат України 
від партії “Об’єднання “Само-
поміч” Тарас Пастух.

Депутати розглянули чотири пи-
тання порядку денного. З фінансо-
вих питань доповіла заступник на-
чальника управління-начальник 
бюджетного відділу фінансового 
управління Тернопільської  
райдержадміністрації Ольга  
Казимирів. 

Прийнято рішення “Про переда-
чу коштів з Байковецького сільсько-
го бюджету Тернопільському район-
ному бюджету” на загальну суму  
2 млн. 698 тис. 941 грн. Депутати 
дали згоду на передачу до район-
ного бюджету освітньої субвенції на 
перший квартал 2016 р. в сумі  
1 млн. 12 тис. 500 грн. та виділення 
коштів на дофінансування закладів 
освіти Байковецької об’єднаної те-
риторіальної громади, зокрема: на 
дофінансування шкіл Байковецької 
об’єднаної територіальної громади 
в сумі 1 млн. 177 тис. 500 грн.; на 
дофінсування дошкільних навчаль-
них закладів Байковецької 
об’єднаної територіальної громади 
в сумі 318 тис. грн.; на дофінансу-
вання установ, які обслуговують за-
клади освіти Байковецької 
об’єднаної територіальної громади 
в сумі 63 тис. грн. Вирішено пере-
дати до бюджету Тернопільського 
району на фінансування за січень: 
32 тис. 400 грн. — на фінансування 
будинків культури і клубів, які роз-
міщені на території Байковецької 
об’єднаної територіальної громади, 

27 тис. грн. — на фінансування 
бібліотек-філій; 38 тис. 327 грн. на 
фінансування ФАПів та 30 тис. 214 
грн. на фінансування амбулаторії 
Байковецької об’єднаної територі-
альної громади.

Рішенням “Про передачу коштів 
з Великогаївського сільського бю-
джету Тернопільському районному 
бюджету” визначено дати згоду на 
передачу коштів до районного бю-
джету на загальну суму 10 млн. 
225 тис. 497 грн., в тому числі: 
освітньої субвенції на перший 
квартал 2016 р. в сумі 2 млн. 692 
тис. 800 грн., виділення коштів до-
фінансування закладів освіти Ве-
ликогаївської об’єднаної територі-
альної громади на перший квартал 
2016 р., зокрема: 2 млн. грн. на 
дофінансування шкіл Великогаїв-
ської об’єднаної територіальної 
громади, 1 млн. 200 тис. грн. — на 

дофінансування дошкільних на-
вчальних закладів, 120 тис. грн. — 
на дофінансування установ, які 
обслуговують заклади освіти. Для 
надання вторинної медичної допо-
моги жителям Великогаївської 
об’єднаної територіальної грома-
ди в стаціонарі та поліклініці  
Тернопільського районного тери-
торіального медичного об’єднання 
районному бюджету передано ме-
дичну субвенцію на 2016 рік в сумі 
4 млн. грн., на фінансування у  
січні первинної ланки охорони 
здоров’я — 131 тис. 97 грн. Депу-
тати дали згоду на передачу до 
бюджету Тернопільського району 
111 тис. 600 грн. для фінансування 
у січні 2016 року закладів культури 
Великогаївської об’єднаної тери-
торіальної громади.

Згідно з рішенням Тернопіль-
ської районної ради “Про передачу 

коштів з Великолуцького сільського 
бюджету Тернопільському районно-
му бюджету”, 10 тис. грн. з Велико-
луцького сільського бюджету пере-
дано у вигляді міжбюджетного 
трансферту районному бюджету 
для покращення харчування дітей у 
дитячому садку с. Велика Лука.

Депутати прийняли звернення 
до голови Верховної Ради України 
Володимира Гройсмана та парла-
менту з вимогою не ухвалювати 
змін до Конституції України, які пе-
редбачають особливий статус  
Донбасу, що, на переконання депу-
татів Тернопільської районної ради, 
може значно погіршити і так склад-
ну ситуацію в Україні.

Перед розглядом питання  
“Різне” учасників сесії привітали ко-
лядою семінаристи Тернопільської 
вищої духовної семінарії ім. Патрі-
арха Йосифа Сліпого та Маланка.

До питання про особливості цьогорічного 
фінансування бюджетної сфери

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської  
райдержадміністрації Олександр Похилий та (під час виступу) голова фракції  

“Об’єднання “Самопоміч” у Верховній Раді Олег Березюк, який наголосив на важливості 
неприйняття змін до Конституції України, які передбачають особливий статус Донбасу.

Тернопільська районна 
державна адміністрація ого-
лошує конкурс на заміщення 
вакантної посади адміністра-
тора центру надання адміні-
стративних послуг Тернопіль-
ської районної державної ад-
міністрації.

Особи, які бажають взяти 
участь у конкурсі, подають такі 
документи:

1. Заяву про участь у кон-
курсі;

2. Особову картку (форма 
П-2 ДС) з відповідними додат-
ками;

3. Дві фотокартки розміром 
4 х 6  см.;

4. Копію  паспорта грома-
дянина України;

5. Копію ідентифікаційного 
номеру; 

6. Копію документа про 
освіту;

7. Декларацію про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2015 
рік;

8. Попередження про спеці-
альні обмеження щодо при-
йняття на державну службу;

9. Згоду на збір та обробку 
персональних даних.

Вимоги до учасників кон-
курсу: володіння державною 
мовою, повна вища освіта від-
повідного професійного спря-
мування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеці-
аліста, магістра, володіння ПК, 
стаж роботи за фахом не мен-
ше 2-ох років.

Довідки за телефоном:  
43-60-50. Документи прийма-
ються впродовж місяця з дня 
опублікування оголошення.

Острівська сільська рада 
повідомляє, що рішенням 4 се-
сії 7 скликання від 23.12.2015 
року за №217 надано дозвіл на 
розроблення детального плану 
території забудови с. Острів 
Тернопільського району по 
вул. Лугова, вул. Шкільна.

Острівський сільський 
голова Б. П. ПІЩАТІН.
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Героям слава! ●

Це важливо ●

Тернопільщина вшановує річницю  
загиблого “кіборга” Івана Вітишина

Велика Лука  
має свого Героя

Ми хочемо вірити, що війна, яку 
наша влада делікатно називає АТО, 
скоро завершиться. Її болючий і 
гіркий відгомін ще довго буде на-
гадувати про тих, хто не повернув-
ся до рідних домівок. Сліди війни 
ніколи не зітруться з пам’яті бага-
тьох поколінь. Воїни, які пролили 
кров і віддали життя за щастя і мир 
в Україні, ніколи не будуть забуті 
— вони навіки залишаться в наших 
серцях. Правду кажуть, що Бог за-
бирає найкращих.

Захисники України на Сході — 
наші новітні герої. Велика Лука теж 
має свого Героя — це син моєї 
двоюрідної сестри Марії — захис-
ник Донецького летовища, “кіборг” 
Іван Вітишин, який загинув у віці 
38 років торік 20 січня. В останні 
хвилини життя він дивився на фо-
тографію своїх доньок. Це свідчен-
ня його великої любові до дітей. 
Але найбільшою була любов до 
України. 

Іван служив у десантних вій-
ськах. Зберігав дух побратимства. 
“Під час оборони Донецького аеро-
порту Іван не втрачав сили духу, 
підтримував хлопців, — згадує по-
братим Героя, “кіборг” Віктор із 
Луцька. — Залізо плавилося, бетон-
ні стіни падали, а ми стояли. Якби 
не Іван — давно б зламалися”. 

Моя сім’я проживала на одній 
вулиці з Іванком. Він був добрим, 
щирим, уважним, завжди цікавив-
ся нашими справами. Влітку 
2014 року Івана мобілізували до 
війська. Бойове злагодження про-
ходив на полігонах Львівщини. В 
той час його друг і односельчанин 
Іван Кренцель служив контрактни-
ком у Станиці Луганській, тому 
Іван сказав: “Мій товариш воює, а 
я сидітиму вдома? Якщо з ним 
щось трапиться, я собі цього не 
пробачу”. 

В жовтні Іванка відправили за-
хищати Україну на передову — 
спершу в Костянтинівку та Піски на 
Донеччині, потім — у Донецький 
аеропорт. Постійно тримав зв’язок 
із рідними і близькими, який торік 
17 січня обірвався. Родина жила в 
невідомості, було дуже важко. Про 
те, що Івана немає серед живих, 
ми дізналися з відео сепаратистів. 

Наша родина пишається, що 
має такого Героя. Івана Вітишина 
посмертно нагороджено орденом 
“За мужність” ІІІ ступеня, медаллю 
“За службу Україні”. У Великій Луці 
з ініціативи жителів села, членів 
виконкому Великолуцької сільської 
ради прийнято рішення про пере-
йменування вулиці Гагаріна на 
честь Івана Вітишина.

15 січня ц. р. у приміщенні Тер-
нопільського драматичного театру 
Івана Вітишина нагородили орде-
ном “Народний Герой України”, за-
початкованим з ініціативи волонте-
ра Андрія Боєчка та київського 
ювеліра Дмитра Щербакова. На-
городу з рук голови Луганської 
цивільно-військової державної ад-
міністрації Георгія Туки зі сльозами 
на очах отримала мати — Марія 
Володимирівна Вітишин, яка подя-
кувала за співчуття, підтримку і 
пам’ять про сина. Тендітна, але 
водночас сильна жінка — такою 
має бути мама Героя.  

Оборона Донецького аеропорту 
тривала довгих 242 дні. Без їжі, 
води, в 20-градусний мороз бійців 

травили газом. В останній тиждень 
оборони загинуло більше півсотні 
українських воїнів. 16 січня був 
найтриваліший бій за Донецький 
аеропорт. Цьогоріч у цей день в 
київському Будинку офіцерів вша-
нували пам’ять останніх захисників 
летовища. Українська православна 
церква Київського патріархату по-
смертно нагородила “кіборгів” ме-
далями “За жертовність і любов до 
України”. Народна артистка Украї-
ни Ада Роговцева, звертаючись до 
родичів загиблих бійців, сказала: 
“Огорнуло горе, наче гора впала. 
Сину, моя зоре! Що це нас спітка-
ло? Де не додивилась, що не зупи-
нила? В Господа просила дати тобі 
сили, дати тобі долю з ніжною 
любов’ю. Господи! Несила! Серце 
в прірву впало! Обгоріли крила і 
мене не стало”. Вічна пам’ять  
Героям!

Олександра ШУЛІГА,  
депутат Тернопільської 

районної ради.
 

Йому було лише 38
Сумна зима прийшла в Україну. 

Біль втрати сина щемить у душі 
матері великою раною. Різдвяна 
свічка плаче, адже для Іванка вона 
вже згасла. Важко жити без Івана 

неньці, тужать сестри, донечки, 
брати та рідня.

Народився Іван Вітишин 14 ве-
ресня 1976 року в селі Велика Лу-
ка, де пройшли його найкращі ро-
ки дитинства. Весь вільний час 
Іванко проводив у селі, у колі рід-
них та друзів. Навчався в школі  
№ 8 міста Тернополя, тому що 
батьки переїхали жити у Велику 
Березовицю. Закінчив ТВПУ № 4 
імені Михайла Паращука. Всі знали 
Іванка доброю, чуйною та працьо-
витою людиною. Не склалося його 
подружннє життя, але на світ 
з’явилися три донечки — Леся, Ма-
річка та Софійка, яких він безмеж-
но любив.

Торік 19 січня на 38 році життя в 
Донецькому аеропорту перестало 
битися серце молодого воїна. Дру-
зі зі сльозами на очах згадують 
хлопця як мужнього бійця, який не 
раз рятував побратимів. Іван Віти-
шин — боєць 80-ої аеромобільної 
бригади — посмертно нагородже-
ний орденом “За мужність” ІІІ сту-
пеня, волонтерською нагородою 
— срібним орденом “Народний Ге-
рой України”. Україна повинна зна-
ти своїх героїв. Не плач, мамо, ге-
рої не вмирають! Про це свідчать 
меморіальні дошки, встановлені на 
фасаді ЗОШ №8 міста Тернополя, 

де навчався Іван Вітишин, та на 
фасаді будинку на вулиці Енерге-
тичній у Великій Березовиці, де до 
служби в армії проживав Герой, 
турбота селищної ради, настояте-
лів церков Великої Березовиці, 
Острова, Великої Луки та інших сіл 
про родину Вітишиних.

Пам’ятаймо Іванка, шануймо 
світлою пам’яттю, згадуймо його 
героїчні вчинки. Адже він захищав 
кожного з нас. Молімося за його 
легкокрилу, молоду душу! Він за-
лишиться в нашій пам’яті вічно жи-
вим! У цьому вірші виливається 
біль матері і рідних.

Присвячується 
Героєві України  
Івану Вітишину

Ще вчора тобі сонечко світило,

У карі очі сіяло тепло.

Тобою мати дуже дорожила,

Тобі сорочку вишивала на добро.

А доля, так вона розпорядилась,

Загасла свічка, серце вже не билось.

Загинув наш Іван у тяжкий час,

Віддав своє життя за кожного із нас.

Пече, ятрить у серці рана дико,

Це плаче за Іванком мати гірко, 

Сумує кожен день сестричка Люба,

Не вірить Надя, що брата вже не буде…

Так часто плаче Люба серед ночі,

Слова Івана згадує пророчі.

Ніхто навіть не думав з ним прощатись,

А він казав: “Ви мною колись 

будете пишатись…”

Плачуть за татом донечки, мов квіти,

Не зможе тато їх долонями зігріти.

Не скаже слів їм батьківських святих,

Бо корабель життя його затих…

Не стихне біль, як буря закружляє,

Для рідних втрата, що і слів немає.

Бринить сльозою, душить у гортані,

Важко всім, але найгірше мамі…

Прийшла весна і прокидається природа,

А серце мами огортає прохолода.

Вже прилетіли з вирію лелеки,

— Мій Іванку, де ти, сину, де ти?

Нема синочка, батька, нема брата,

Сумне твоє подвір’я й рідна хата.

Ти стільки б міг пройти незвіданих доріг,

А вже не ступиш сину, навіть на поріг…

Замовкла скрипка, що для тебе грала,

А я молилась і надії не втрачала.

Що ти живий — сміятись намагалась,

На чорну хустку і не сподівалась…

Не прилетить орел уже додому,

Не обійме, не прошепоче знову,

Не скаже: “Добрий день, матусю, мила”,

Усе війна забрала і розбила…

“Не плач, матусю, сльози твої — ріки,

Я вже пішов у небеса навіки.

Пробач, що я не встиг тобі сказати:

— Люблю тебе, моя рідненька мати.

— Пробачте рідні, милі, любі діти,

Що я не встиг із вами порадіти.

Не встиг сказати слів: — Благословляю!

Я їх вам щиро посилаю з раю.

Буду молитись, донечки рідненькі,

Щоб на землі вам жилося гарненько.

У снах буду я вас оберігати,

Та не забудьте слово одне — тато.

Цвістиме вишня знову білим цвітом,

А я живу в раю, де вічне літо.

Я з вами поруч у блакиті неба,

І плакати, прошу вас всіх, не треба.

Як вітер весняний злегка торкає,

То я тебе, матусю, обіймаю.

Несу тобі в дарунок чисте небо,

І прошу: пам’ятай завжди про мене!”
 

Зі світлою пам’яттю та 
повагою, щирим співчуттям 

родині Івана Вітишина —  
Галина БУТЕНИЦЬ, вихователь-

методист ДНЗ с. Мишковичі.

Іван Вітишин з мамою Марією та сестрою Любою  
у день свого народження, 14 вересня 2014 року.

Мама Івана Вітишина Марія Володимирівна та тітка Героя,  
депутат Тернопільської районної ради Олександра Шуліга  

у Тернопільському драматичному театрі, 15 січня ц. р.
Тернопільська ОДПІ нагадує, 

що у випадку, якщо база нараху-
вання єдиного внеску (ЄВ) менше 
законодавчо встановленого роз-
міру мінімальної зарплати, то су-
ма ЄВ розраховується як добуток 
розміру мінімальної зарплати і 
ставки ЄВ. Для застосування вка-
заної норми, працівник повинен 
відпрацювати повний календар-
ний місяць.

У разі звільнення або прийому 
працівника на основне місце ро-
боти впродовж місяця, в якому 
нарахована зарплата за відпра-
цьований час менша за мінімаль-
ну, сума ЄВ розраховується з 
фактично нарахованої заробітної 
плати незалежно від її розміру.

Відділ комунікацій 
Тернопільської ОДПІ.

Працівник 
відпрацював 
менше місяця  
і звільнився: як 

нараховувати ЄСВ

Шановні народні депутати!
Кожен із Вас делегований до парламенту українським народом захища-

ти його право на свободу і гідне життя.
Свобода України, її Соборність та суверенітет нині перебувають під за-

грозою. Російські окупанти, які здійснили анексію Криму і розпочали 
страшну війну на Донбасі, воліють легалізувати свої загарбницькі дії і зму-
сити міжнародну спільноту визнати псевдодержави, так звані ЛHP і ДНР, 
цілком підконтрольні Кремлю.

Узаконення дій терористів може відбутися шляхом прийняття Верхо-
вною Радою відповідних змін до Конституції, які передбачають особливий 
порядок місцевого самоврядування на окремих територіях Луганської і До-
нецької областей. По факту — це особливий статус Донбасу і легалізація 
влади терористичних угрупувань, які за підтримки російських окупантів і за 
їх безпосередньої участі вбивали і вбивають українських Героїв зі Зброй-
них Сил та добровольчих батальйонів, вбивали і вбивають мирне населен-
ня, знищували і знищують збудовану за десятки років  інфраструктуру, 
вели і ведуть агресивну антиукраїнську пропаганду, переслідуючи і заляку-
ючи проукраїнське населення.

Тому, розуміючи важливість прийняття змін до Конституції щодо децен-
тралізації, необхідність яких ми на місцях усвідомлюємо найкраще, закли-
каємо Вас заради захисту інтересів України та українців прийняти наступне 
історичне рішення — в жодному випадку не голосувати за зміни до Консти-
туції, які стосуються особливого статусу Донбасу, як би його не називали, 
за красивою ширмою інших слів, сховавши його справжню, жорстоку та 
приховану від суспільства сатанинську суть — узаконити окупантів, чий чо-
біт топче святу українську землю.

Сьогодні на Вас дивиться вся країна. І лише від Вас самих залежить, 
ким Ви увійдете в українську історію — захисниками Соборності чи тими, 
хто розділить відповідальність за знищення України як єдиної держави.

Путінські зміни до Конституції — це крок до знищення України, спосіб 
впустити “Троянського коня” в саме серце Держави.

Слава Україні!
Прийнято на третьому пленарному 

засіданні другої сесії Тернопільської районної ради 
22 січня 2016 р.

Голові Верховної Ради України
Гройсману В. Б.

Звернення

Офіційне ●

Підгороднянська сільська 
рада просить зголоситися 
власників чи розпорядників гід-
роспоруди, що відноситься до 
ставка в с. Підгороднє Терно-
пільського району Тернопіль-
ської області. Телефони для 
довідок: 55-04-97, 55-03-50.
Підгороднянський сільський 

голова С. В. ЧАПРАК.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

28 січня під час колегії Тер-
нопільської РДА т. в. о. вій-
ськового комісара Терно-
пільського ОМВК Микола 
Бойко повідомив, що з січня 
2016 року грошове забез-
печення військовослужбов-
ців, прийнятих на військову 
службу за контрактом, ста-
новитиме від 7098 гривень. 

Голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий закликав 
сільських і селищних голів про-
вести в громадах роз’яснювальну 
роботу щодо контрактної служби 
в армії, адже якщо за найближчі 
2 місяці виконати план із залу-
чення до війська контрактників, у 
Тернопільському районі вдасться 
уникнути чергової черги частко-
вої мобілізації. Контрактники 
Тернопільського району прохо-
дитимуть службу в 44-ій окремій 
артилерійській бригаді, яка дис-
локується в місті Тернополі. Гро-
мадян, які бажають проходити 
військову службу за контрактом, 
просять звертатися в Тернопіль-
ський ОМВК за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Тролейбусна, 5. Вік 
військовозобов’язаних — від 
18 до 60 років. Тел.: 43-58-19, 
43-58-15.

Матеріали колегії — в на-
ступному номері “Подільського 
слова”.

Колегія ●

Контрактникам 
платитимуть від 
7 тисяч гривень

Т. в. о. військового  
комісара Тернопільського 

ОМВК Микола Бойко.



Програма телепередачП’ятниця, 29 січня 2016 року

1 лютого
Понеділок 

2 лютого
ВіВторок

3 лютого
середа

4 лютого
ЧетВер

5 лютого
П’ятниця

6 лютого
субота

7 лютого
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 11.45, 14.50, 
         22.50, 23.20 Погода
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.25 На слуху
07.50, 08.35 Смакота
08.25 Мiграцiйний вектор
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25 Д/с “Клуб пригод”
10.30 Д/ф “Повернення видiв. Рожевий фламiнго”
11.50 Прем’єр-мiнiстр України 
          А. Яценюк про реформи
12.05 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
12.35, 20.30 Зроблено в Європi
13.15 Вiкно в Америку
13.50 Казки Лiрника Сашка
14.00 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Мультфiльми
14.55 Д/ф “Августин Волошин. Метеорит
        незалежностi — над Срiбною землею”
16.10 Д/ф “Ексклюзив у Румунiї”
17.00 Книга ua
17.40 Суспiльний унiверситет
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
21.30 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
          23.15 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.55, 12.30 “Мiняю жiнку-6”
12.20 “10 хвилин з Прем’єр мiнiстром”
14.00, 14.55 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”
20.30 “Секретнi матерiали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00 “Грошi”
23.30 “Мiнкульт”

інтер
05.25 М/ф “Зачарований хлопчик”
06.05 Д/с “Слiдство вели... 
         з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
          12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20 Т/с “Генеральська невiстка” (1)
12.25 Т/с “Генеральська невiстка”
13.50, 14.20 “Судовi справи”
15.05, 16.15 “Чекай на мене”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Поверни моє кохання” (2)
00.05 Т/с “Рiдкiсна група кровi” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
07.35, 18.45 Мiська рада iнформує
07.40 “Євромакс”
08.10 Вiкно в Америку
08.30 “Смаки культур”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Про нас”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Iнше життя, або втеча з того свiту”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.00 “Магiя природи”
17.30 “Гал-клiп”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Єдина країна
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.40 Дiм книги
21.30 “Сiльський календар”
22.35 Х/ф “Вторгнення на землю” (2)

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi новини
06.45 Факти тижня
08.35 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.05 Труба мiстера Сосиски
11.05 Без гальм!
11.35 М i Ж
12.00, 13.20 Дивитись усiм!
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.20 Х/ф “Годзила”
16.45 Х/ф “Квант милосердя” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова
00.10 Х/ф “Недосяжний” (2)

стб
06.35, 15.55 “Все буде добре!”
08.40 “Зiркове життя”
10.15 Х/ф “Довгоочiкуване кохання” (1)
12.10 “Битва екстрасенсiв”
14.20 “Битва екстрасенсiв”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
22.35 “Детектор брехнi”
23.35 “Один за всiх”

ноВий канал
06.05, 07.25 Kids Time
06.07 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.27 Т/с “Друзi”
11.10 Т/с “Смугасте щастя”
13.55 Х/ф “Фахiвець”
16.05 Х/ф “Командо”
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор
21.50 Страстi за ревiзором
23.45 Х/ф “Найманi вбивцi” (2)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць” (1)
11.00 Х/ф “Гензель i Гретель” (1)
12.10 “Та, що говорить з привидами” (1)
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 18.00 Вiталька
16.00 Країна У
17.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою
21.00 Казки У
22.00 Серiал “Корабель” (2)
23.55 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Назбиране”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “До народних джерел”
11.25, 15.15 “Край, в якому я живу”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.40, 18.30 “Не перший погляд”
13.15 “Загубленi у часi”
13.30 “Мамина школа”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 17.25, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.20 “Музей родини Косачiв”
15.30 “На вiдстанi душi”
16.00 “100 шедеврiв”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Подорожнi замальовки”
17.30 “Легенди Запорiжжя”
18.00 “Сад. Город. Квiтник”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Влада таланту”
20.00 “Урок... для батькiв”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктивi ТТБ”
21.30 “Вони прославили наш край”
22.30 “Чаc країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

трк “украЇна”
06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
09.15 Зоряний шлях
10.10, 19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
11.20 Реальна мiстика
13.20, 15.30 Т/с “Якби я була цариця” (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
21.00 Т/с “Сходи до небес”
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Бiлоснiжка й мисливець” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.45, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
16.20 “Орел i Решка”
20.00 “Орел i Решка
22.00 Х/ф “Знайомство з Факерами-2” (2)
23.50 Х/ф “Покiйник у коледжi” (1)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.35 “Моя правда”
11.25, 23.20 “Жарт за жартом”
12.00 Х/с “Майор “Вихор”
16.10 Х/ф “Поїзд поза розкладом”
17.35 Х/ф “Дежа Вю”
19.40 Х/c “Розслiдування Мердока”
21.30 Х/с “Пуаро Агати Кристi”
01.25 Х/ф “Моменто морi”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 12.00, 14.50, 
22.50, 23.20 Погода
07.25, 23.25 На слуху
07.50, 08.35 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Клуб пригод”
10.30 Чоловiчий клуб
11.00 Український корт
12.10 Перша студiя
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Мультфiльми
15.00 Фольк-music
16.15 Подорожнi
17.00 Д/ф “Сiмдесятники. М. Мащенко”
17.40 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.25 Т/с “Мафiоза”
20.25 Д/ф “Стамбул: день на Босфорi”
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.35 З перших вуст
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
     16.45, 19.30, 23.15 ТСН: “Телевiзiйна
         Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок 
        з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30 “Мiняю жiнку-6”
11.00, 12.20 “Мiняю жiнку-7”
13.50, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”
20.30 “Секретнi матерiали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00 “Чотири весiлля-5”
00.00 Комедiя “Про що говорять чоловiки”

інтер
05.20, 20.00 “Подробицi”
06.05, 13.05 Д/с “Слiдство вели... 
          з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
        12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок 
         з IНТЕРом”
09.20, 12.25, 21.00 Т/с “Поверни 
         моє кохання” (2)
14.20 “Судовi справи”
15.15, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
00.05 Т/с “Рiдкiсна група кровi” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.35 “Сiльський календар”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
08.30 “Смаки культур”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 Програма “Магiя природи”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Музичнi делiкатеси”
12.40 “Лiкарська справа в Українi”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Кому вгору, кому вниз”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Європа у фокусi
20.30 “Євромакс”
21.30 “Щоденник для батькiв”
22.35 Х/ф “Сент Анж” (2)

ICTV
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Секретний фронт
11.05, 13.15, 21.25 Т/с “Життя 
         i пригоди Мишка Япончика” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф “Недосяжний” (2)
15.05, 16.15 Патруль. Самооборона
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
23.25 Х/ф “Змiї на борту лiтака” (2)

стб
07.00, 15.55 “Все буде добре!”
09.05 “Зiркове життя”
11.00 “Битва екстрасенсiв”
13.10 “МастерШеф”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Врятуйте нашу сiм’ю-5”
00.05 “Один за всiх”

ноВий канал
06.00, 07.20 Kids Time
06.02 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.22 Т/с “Друзi”
11.05 Т/с “Щасливi разом”
16.55 Дешево та сердито
18.00 Абзац!
19.00 Половинки
20.30 Х/ф “Посейдон” (2)
22.20 Т/с “Гра Престолiв” (3)
00.30 Х/ф “Святий”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. 
         Школа чарiвниць” (1)
11.00 Х/ф “Зорянi таляри” (1)
12.10 “Та, що говорить з привидами” (1)
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 18.00 Вiталька
16.00, 21.00 Казки У
17.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою
22.00 “Корабель” (2)
23.55 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Сад. Город. Квiтник”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “В об’єктивi ТТБ”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
          22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Подорожнi замальовки”
11.25, 14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.40 “Не перший погляд”
13.15, 21.00 “Тема дня”
13.30, 18.15 “Вони прославили наш край”
14.00 “Влада таланту”
14.30 “Легенди Запорiжжя”
15.15 “Так було...”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “Обереги”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Iз нашої вiдеотеки”
17.30 “Стародавнi культури”
18.00 “Замки Тернопiлля”
18.30 “Крiзь призму часу”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Будьте здоровi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Тернопiлля крiзь роки”
21.30 “Європа очима українця”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

трк “украЇна”
06.00, 11.20 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.10, 19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
13.15, 15.30, 21.00 Т/с “Сходи до небес”
16.00 Глядач як свiдок
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину Маямi” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.45, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
16.20, 20.00 “Орел i Решка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.20 “Моя правда”
12.10, 23.15 “Жарт за жартом”
12.40 Х/ф “Поїзд поза розкладом”
14.05, 19.35 Х/c “Розслiдування Мердока”
15.55 Х/ф “Опудало”
18.15 Х/ф “Добре сидимо”
21.25 Х/с “Пуаро Агати Кристi”
01.20 Х/ф “Хлопчики”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 13.40, 
        16.50, 22.50, 23.20 Погода
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.35 На слуху
07.50, 08.35 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55, 17.00 Д/с “Клуб пригод”
10.30 Д/ф “Сiмдесятники. В. Денисенко”
11.30 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету мiнiстрiв України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лiрника Сашка
14.00 Хто в домi хазяїн?
14.20 Мультфiльми
15.10 На гостину до Iвана 
        Поповича. П. Зiбров
15.55 Гра долi
17.40 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.30 Т/с “Мафiоза”
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
       16.45, 19.30, 23.15 ТСН: “Телевiзiйна 
        Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
         з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь “
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-7”
13.50, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”
20.30 “Секретнi матерiали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00 “Одруження наослiп-2”
00.00 Комедiя “Про що ще
          говорять чоловiки”

інтер
05.20, 20.00 “Подробицi”
06.05, 13.05 Д/с “Слiдство вели...
         з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
        12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 12.25, 21.00 Т/с “Поверни 
        моє кохання” (2)
14.20 “Судовi справи”
15.15, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
00.05 Т/с “Рiдкiсна група кровi” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.35 Європа у фокусi
08.00 “Євромакс”
08.30 “Смаки культур”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Магiя природи”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Гал-клiп”
12.35 “Щоденник для батькiв”
13.00 ТНМК & МАСО Слобожанський
14.00 Х/ф “Пострiл у трунi”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Формула здоров’я”
21.30 “Музичнi делiкатеси”
22.40 Х/ф “Гидке каченя”

ICTV
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05, 20.20 Секретний фронт
11.10, 13.20, 21.25 Т/с “Життя 
        i пригоди Мишка Япончика” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Х/ф “Мерехтливий” (2)
15.35, 16.15 Патруль. Самооборона
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
23.25 Х/ф “Мистецтво вiйни” (2)

стб
06.50, 15.55 “Все буде добре!”
08.55 “Зiркове життя”
09.50 “Битва екстрасенсiв”
14.00 “МастерШеф”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “МастерШеф Дiти-5”
00.20 “Один за всiх”

ноВий канал
05.55, 07.15 Kids Time
05.57 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.17 Т/с “Друзi”
12.10 Т/с “Татусевi дочки”
16.55 Дешево та сердито
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя
20.20 Х/ф “Ланцюгова реакцiя”
22.20 Т/с “Гра Престолiв” (3)
00.30 Україна чудес

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
          черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць” (1)
11.00 Х/ф “Осляча шкура” (1)
12.10 “Та, що говорить з привидами” (1)
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 18.00 Вiталька
16.00, 21.00 Казки У
17.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою
22.00 Серiал “Корабель” (2)
23.55 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Стародавнi культури”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Крiзь призму часу”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
          22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Замки Тернопiлля”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.40 “Кобзар єднає Україну”
13.15, 21.00 “Тема дня”
13.30 “Будьте здоровi”
14.30 “Європа очима українця”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Вони прославили наш край”
15.25 “В об’єктивi ТТБ”
15.30 “Час змiн”
16.00 “Iз нашої вiдеотеки”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Своє, українське”
17.30 “Дорога на Схiд”
17.45 “Герої небесної сотнi”
18.00 “Arte, viva!”
18.30 “Не перший погляд”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Надiя є”
21.30 “Дiловий ритм”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

трк “украЇна”
06.00, 11.20 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.10, 19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
13.15, 15.30, 21.00 Т/с “Сходи до небес”
16.00 Глядач як свiдок
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину Маямi” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.45, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
16.20, 20.00 “Орел i Решка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.25 “Моя правда”
11.15, 23.20 “Жарт за жартом”
11.55 Х/ф “Добре сидимо”
13.15, 19.40 Х/c “Розслiдування 
        Мердока”
15.05 Х/ф “Дежа Вю”
17.10 Х/ф “Старий 
         Новий Рiк”
21.30 Х/с “Пуаро Агати Кристi”
01.25 Х/ф “Сльози капали”

ут 1
06.00, 07.25, 08.00, 20.10, 22.50 Погода
06.05 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.40 Свiт on line
08.15 Смакота
08.40 Тепло.Ua
09.00 Нацiональний вiдбiр до ПКЄ-2016.
         Перший пiвфiнал
11.45 Спогади
12.10 Твiй дiм
13.00 Фольк-music
14.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
      Мас-старт 15 км. Чоловiки
15.25 Бiатлон. Кубок свiту.
         Мас-старт 12,5. Жiнки
16.20 Чоловiчий клуб
16.55 Баскетбол. Чемпiонат України.
         БК “Хiмiк” — БК “Черкаськi Мавпи”
18.45 Дорога до Рiо-2016
19.05 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Одиночна змiшана естафета
20.20 Театральнi сезони
21.00 Новини
21.30 Прем’єр-мiнiстр України
        А. Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 День Янгола

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
07.00 “Однокласники”
08.00 “Українськi сенсацiї”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.45 Марiччин кiнозал. Мультфiльм
09.55 “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00, 12.00, 12.55, 13.55 “Свiт навиворiт-2:
         Iндiя”
14.55 “Одруження наослiп-2”
16.10 “Чотири весiлля-5”
17.25 “Мультибарбара”
19.20 “10 хвилин з Прем’єр мiнiстром”
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 Комедiя “Пограбування по-жiночому”
00.50 Драма “Анничка”

інтер
06.35 М/с “Ну, постривай!”
06.45 “Подробицi”
07.15 Х/ф “Будьте моїм чоловiком” (1)
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i Решка. Ювiлейний-2”
11.00 “Орел i Решка. Ювiлейний сезон”
12.00 Т/с “Легковажна жiнка” (2)
17.20, 21.00 Т/с “Мама буде проти” (1)
20.00 “Подробицi тижня”
22.30 Д/ф “Олег Антонов людина неба”
23.30 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”

23.40 Х/ф “Я буду чекати тебе завжди” (1)
TV-4

06.00 Х/ф “4 листи фанери”
07.30, 15.30, 20.45 Програма “Про нас”
07.45, 09.50 Ранковий фiтнес
08.00 Європа у фокусi
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 “Володар сторiнок”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Погляд зблизька”
14.30 “Формула здоров’я”
16.00 “Щоденник для батькiв”
16.30 “Слiдства. Інфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.20 “Лiкарська справа в Українi”
17.40 “Сад, город, квiтник”
18.00 Нашi вiтання
19.00, 00.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.30 Мiська рада iнформує
19.40 Хiт-парад
21.00 “Гал-клiп”
21.30 Єдина країна
22.10 Х/ф “Месники: гра для двох” (2)
23.45 Час-тайм
00.40 Кузьма, ти є суперстар! (2015 р.)

ICTV
05.20 Факти
05.50 М/с “Молода Лiга Справедливостi”
06.45 Х/ф “Пригоди Петрова i Васєчкiна”
08.05 Зiрка YouTube
09.05 Дивитись усiм!
10.35 Без гальм
11.15 М i Ж
11.40 Труба мiстера Сосиски
12.35, 13.00 Х/ф “Сiм’янин”
12.45 Факти. День
15.05 Х/ф “Протистояння” (2)
16.40 Х/ф “Останнiй рубiж” (2)
18.35 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф “Тачка №19” (2)
22.00 Х/ф “Кров’ю i потом. Анаболiки” (2)
00.25 Х/ф “Адреналiн-2. Висока напруга” (3)

стб
06.05 “ВусоЛапоХвiст”
07.00 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.55 “Караоке на майданi”
11.55 “Євробачення-2016”
14.55, 21.55 “Я соромлюсь свого тiла-3”
16.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”
19.00 “Битва екстрасенсiв”
20.40 “Один за всiх”
23.55 “Детектор брехнi”

ноВий канал
06.05, 07.50 Kids Time
06.07 М/с “Барбоскiни”
07.52 Х/ф “Елвiн i бурундуки-2”
09.25 Т/с “Пригоди Мерлiна”
13.10 Х/ф “Мерайя Мундi i скринька Мiдаса”
15.10 Х/ф “Посейдон” (2)
17.00 Х/ф “Вулкан”
19.00 Х/ф “Некерований”
21.00 Х/ф “Прискорення” (2)
22.50 Х/ф “Захоплення-2” (2)
00.50 Х/ф “Азартнi iгри” (2)

тет
06.00, 10.35 М/ф “Школа монстрiв.
         Зiткнення кланiв” (1)
06.50 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с “Дора-дослiдниця” (1)
11.25 М/ф “Дюймовочка” (1)
13.00 Х/ф “Король повiтря. Сьома подача” (1)
14.45 Х/ф “Красуня й чудовисько” (1)
16.35 Країна У
23.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi “
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Учнiвський щоденник”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.40 “Добрий господар”
13.00 “Поклик таланту “
14.30 “Подорож гурмана”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 “Телевiзор”
15.35 “В об’єктивi ТТБ”
15.45 “Думки вголос”
16.00 “Тернопiлля крiзь роки”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “Театральнi зустрiчi”
18.00 “Назбиране”
18.15 “Кулiнарiя вiд Андрiя”
18.30 “Не перший погляд”
18.50, 22.15 “Край, в якому я живу”
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”
21.55 “Духовнi скарби України”
22.00 “Загубленi у часi”
22.20 “Iз нашої вiдеотеки”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

трк “украЇна”
07.00 Подiї
07.50 Реальна мiстика
09.45 Т/с “Випробування вiрнiстю”
13.20 Т/с “Занадто гарна дружина” (2)
17.10, 20.00 Т/с “Князiвна iз хрущовки” (2)
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
19.40 10 хвилин iз Прем’єр-мiнiстром України
22.00 Х/ф “Вiддам дружину в гарнi руки” (2)
00.00 Т/с “Не зарiкайся”

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф “Багз Баннi” (1)
08.50 М/ф “Плоддiсупергерой” (1)
10.10 М/ф “Курча Цiпа” (1)
11.30 Х/ф “Том i Гек” (1)
13.20 “Розсмiши комiка”
14.15 “Орел i Решка”
18.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2015”
19.00 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Старськi та Гатч” (1)
22.50 “КВН”
00.50 Т/с “Красуня та чудовисько” (2)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
09.50 “Смiшнi люди”
10.40 Х/с “Два капiтана”
19.00 Х/ф “Висота”
20.35 Х/ф “Вас чекає громадянка Никанорова”
22.05 Х/ф “Непiддатливi”
23.35 Х/ф “Рукопис, знайдений у Сарагосi”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
          21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 12.00, 
         23.20 Погода
07.25 Тепло. Ua
07.35, 23.25 На слуху
07.50, 08.35 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Клуб пригод”
10.30 Вiкно в Америку
10.50 Вiйна i мир
12.10 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Мультфiльми
14.30 Спогади
15.15 Надвечiр’я. Долi
16.10 Свiтло
16.50 Д/ф “Стефан Турчак. Партитура долi”
17.40 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.30 Д/ф “Пiсля великої повенi”
20.10, 21.15 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Спринт 10 км. Чоловiки
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.15 5 баксiв.net
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
    16.45, 19.30, 23.15 ТСН: “Телевiзiйна 
      Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
         з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30 “Мiняю жiнку-7
10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-7”
13.50, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана
20.30 “Секретнi матерiали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00, 23.30 “Право на владу-2016”
00.20 Комедiя “День радiо”

інтер
05.20, 20.00 “Подробицi”
06.05, 13.05 Д/с “Слiдство вели... 
       з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 12.25, 21.00 Т/с “Поверни
         моє кохання” (2)
14.20 “Судовi справи”
15.15, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
00.05 Т/с “Рiдкiсна група кровi” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.35 “Формула здоров’я”
08.30 “Смаки культур”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Магiя природи”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Соло”
13.00 ТНМК & МАСО Слобожанський
14.00 Х/ф “Пострiл у трунi”
17.30 “Музичнi делiкатеси”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Слiдства. Iнфо”
20.30 Європа у фокусi
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.35 Х/ф “Зеленi рiзники” (2)

ICTV
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00 Секретний фронт
10.55, 13.15 Т/с “Життя i пригоди 
         Мишка Япончика” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф “Мистецтво вiйни” (2)
15.35, 16.15 Патруль. Самооборона
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Х/ф “Мiсце зустрiчi змiнити
         не можна” (2)
22.50 Х/ф “Мистецтво вiйни-2. Зрада” (2)
00.45 Т/с “Послiдовники” (2)

стб
06.30, 15.55 “Все буде добре!”
08.20 “Зiркове життя “
09.15 “Врятуйте нашу сiм’ю-5”
12.40 “МастерШеф”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55, 22.45 “Я соромлюсь свого тiла-3”
00.40 “Один за всiх”

ноВий канал
06.00, 07.15 Kids Time
06.02 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.17 Т/с “Друзi”
11.05 Т/с “Щасливi разом”
16.55 Дешево та сердито
18.00 Абзац!
19.00 Половинки
20.25 Х/ф “Захоплення-2” (2)
22.40 Т/с “Гра Престолiв” (3)
00.45 Україна чудес

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць” (1)
11.00 Х/ф “Бiлоснiжка” (1)
12.10 “Та, що говорить з привидами” (1)
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 18.00 Вiталька
16.00, 21.00 Казки У
17.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою
22.00 “Корабель” (2)
23.55 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Живе багатство України”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Надiя є”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
         22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Герої небесної сотнi”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.40 “Не перший погляд”
13.15, 21.00 “Тема дня”
13.30 “На часi”
14.30 “Arte, viva!”
14.55, 15.25, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Подорожнi замальовки”
15.30 “Фабрика iдей”
16.00 “ПрофStyle”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Храми Подiлля”
17.30 “Розмова без нотацiй”
18.00 “Пiлiгрим”
18.30 “Думки вголос”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Що робити?”
20.25 “Мальовниче Тернопiлля”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Армiя нескорених”
21.30 “Уряд на зв’язку з громадянами”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

трк “украЇна”
06.00, 11.20 Реальна мiстика
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.10, 19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
13.15, 15.30, 21.00 Т/с “Сходи до небес”
16.00 Глядач як свiдок
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. 
            Мiсце злочину Маямi” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.45, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
16.20, 20.00 “Орел i Решка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.35 “Моя правда”
12.25, 23.20 “Жарт за жартом”
13.05 Х/ф “Опiкун”
14.35, 19.40 Х/c “Розслiдування 
         Мердока”
16.25 Х/ф “Увага, черепаха!”
17.55 Х/ф “Непоправний брехун”
21.30 Х/с “Мiсс Марпл Агати Кристi”
01.30 Х/ф “Брюнет 
           вечiрньою порою”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 13.40, 16.30, 
        18.05, 22.50 Погода
07.25 Ера будiвництва
07.35 На слуху
07.50, 08.35 Смакота
08.25 Територiя закону
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Клуб пригод”
10.30 Чоловiчий клуб. Спорт
12.00 Вересень
12.25 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.45 Казки Лiрника Сашка
14.00 Мультфiльми
14.30 Театральнi сезони
15.20 Вiра. Надiя. Любов
16.35 Д/ф “Ловець слiв”
17.40 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.35 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
20.10, 21.15 Бiатлон. Кубок свiту.
          Спринт 7,5 км. Жiнки
21.35 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
23.00 Пiдсумки
23.20 Вертикаль влади

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
         19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
         з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь “
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-7”
13.50, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”
20.20 “Вечiрнiй Київ-2015”
22.40 “Свiтське життя”
23.40 Драма “Майор”

інтер
05.20, 20.00 “Подробицi”
06.05, 13.05 Д/с “Слiдство вели... 
        з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 12.25 Т/с “Поверни моє кохання” (2)
14.20 “Судовi справи”
15.15, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.30 Х/ф “Англiйський пацiєнт” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.35 “Слiдства. Iнфо”
08.05 Європа у фокусi
08.30 “Смаки культур”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Магiя природи”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40, 20.40 “Лiкарська справа в Українi”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Маленькi пальчики”
17.30 “Щоденник для батькiв”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.10 “Сiльський календар”
21.30 “Сад, город, квiтник”
22.35 Х/ф “Без тями вiд кохання” (2)

ICTV
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Секретний фронт
11.50, 13.20, 21.25 Х/ф “Мiсце зустрiчi 
         змiнити не можна” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф “Мистецтво вiйни-2. Зрада” (2)
15.35, 16.15 Патруль. Самооборона
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
22.50 Х/ф “Термiнова доставка” (2)
00.35 Т/с “Послiдовники” (2)

стб
05.55, 18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
07.05 “Моя правда. Анна Гальєрс. 
          Чужа серед своїх”
08.00 “Зiркове життя”
09.50 Х/ф “П’ять рокiв та один день” (2)
11.40 Х/ф “Жити далi” (2)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
20.05 Х/ф “Домоправитель” (2)
22.35 Х/ф “Двi iсторiї про кохання” (1)

ноВий канал
06.00, 07.20 Kids Time
06.02 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.22 Т/с “Друзi”
11.50 Половинки
14.50 Дешево та сердито
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя
20.15 Х/ф “Вулкан”
22.15 Т/с “Гра Престолiв” (3)
00.25 Х/ф “Мерайя Мундi i скринька Мiдаса”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс. Школа чарiвниць” (1)
11.00 Х/ф “Попелюшка” (1)
12.10 “Та, що говорить з привидами” (1)
13.50 Панянка-селянка
14.50 Вiталька
15.40 Казки У
16.40 Одного разу пiд Полтавою
17.40 Х/ф “Аладiн” (1)
20.00 Х/ф “Бiлоснiжка. Помста гномiв” (1)
22.00 Х/ф “Уявлярiум доктора Парнаса” (2)
00.10 Х/ф “Усе, чого хоче Лола” (2)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Стародавнi культури”
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “ПрофStyle”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
          22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Думки вголос”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.40 “В об’єктивi ТТБ”
12.45 “Тема дня”
13.15 “Армiя нескорених”
13.30 “Що робити?”
14.30 “Храми Подiлля”
14.45 “Подорожнi замальовки”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Iсторичнi постатi”
15.35 “Пiлiгрим”
16.00 “Iсторiя одного експоната”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Сад. Город. Квiтник”
17.30 “Слово має народний депутат”
18.00 “Музеями Тернопiлля”
18.15 “Моя улюблена робота”
18.30 “Не перший погляд”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Захисник Вiтчизни — рятувальник”
21.30 “Удосвiта”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

трк “украЇна”
06.00, 11.20 Реальна мiстика
06.10, 18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.10, 19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
13.15, 15.30 Т/с “Сходи до небес”
16.00 Глядач як свiдок
21.00 Х/ф “Вiддам дружину в гарнi руки” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину Маямi” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.45, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
16.20, 20.00 “Орел i Решка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 “КВН”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.00 “Моя правда”
11.50 “Жарт за жартом”
12.10 Х/ф “Яблуко на долонi”
13.35, 19.40 Х/c “Розслiдування Мердока”
15.25 Х/ф “Старий Новий Рiк”
18.00 Х/ф “Опiкун”
21.30 Х/с “Мiсс Марпл Агати Кристi”
23.20 “Смiшнi люди”

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.20, 07.00, 08.00, 09.00, 15.50,
        22.50, 23.15 Погода
06.25 У просторi буття
07.05 Шеф-кухар країни
08.10 АгроЕра. Пiдсумки
08.25 Свiт on line
08.40 Золотий гусак
09.15 Школа Мерi Поппiнс
09.30 Хочу бути
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.20 М/с “Казки Андерсена. Сучасне 
     прочитання Ганса Крiстiана Андерсена”
12.00 5 баксiв.net
13.05 Полiцiя
14.35 Чоловiчий клуб. Спорт
16.00 Д/ф “Повернення видiв. Рись”
16.50 Х/ф “Захист Лужина”
19.00, 21.35 Нацiональний вiдбiр 
       до ПКЄ-2016. Перший пiвфiнал
21.00 Новини
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 День Янгола

канал “1+1”
06.00 “Грошi”
07.00, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна
        Служба Новин”
08.00 “Свiтське життя”
09.00 Т/с “Хазяйка”
13.00, 21.15 “Вечiрнiй квартал”
17.35, 18.30 “Розсмiши комiка-6”
20.15 “Українськi сенсацiї”
23.10 Драма “Мiй найкращий ворог”
01.05 Драма “Майор”

інтер
05.30, 20.00 “Подробицi”
06.25 М/с “Ну, постривай!”
06.50 “Чекай на мене”
09.00 Х/ф “Королева бензоколонки-2” (1)
10.50 Х/ф “Будьте моїм чоловiком” (1)
12.25 Т/с “Легковажна жiнка” (2)
18.10, 20.30 Х/ф “Я буду чекати
        тебе завжди” (1)
22.25 Х/ф “Навiщо ти пiшов” (2)
00.15 Х/ф “Життя як цирк” (2)

TV-4
06.00 Європа у фокусi
06.30, 11.15 Програма “Про нас”
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.35 Х/ф “4 листи фанери”
09.00 Час-Tайм
09.30, 21.30 “Євромакс”
10.00 “Слiдства. Iнфо”
10.30 Блага звiстка з Р. Реннером
11.30 Змiни свiй свiт
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 
        00.05 Тернопiльська погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30, 00.30 Х/ф “Знайдеш друга — 
         придбаєш скарб”
14.30 “Щоденник для батькiв”
15.00 Х/ф “Володар сторiнок”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
18.00 Нашi вiтання
19.00 Єдина країна
19.30 “Музичнi делiкатеси”
20.10 Кузьма, ти є суперстар! (2015 р.)
22.00 Х/ф “Читай по губам” (2)
00.10 Час-Тайм

ICTV
05.35 Факти
06.10 М/с “Молода Лiга Справедливостi”
06.50 Х/ф “Пригоди Петрова i Васєчкiна”
08.05 Х/ф “Сiм’янин”
10.20 Секретний фронт
11.15 Антизомбi
12.10 Дiстало!
12.45 Факти. День
13.20 Громадянська оборона
14.15 Iнсайдер
15.15 Х/ф “Мерехтливий” (2)
17.00 Х/ф “Термiнова доставка” (2)
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф “Останнiй рубiж” (2)
21.55 Х/ф “Протистояння” (2)
23.35 Х/ф “Адреналiн-2. 
        Висока напруга” (3)

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
09.55, 20.55, 22.55 Т/с “Коли ми
        вдома” (1)
11.15 Х/ф “Двi iсторiї про кохання” (1)
13.20 Х/ф “Домоправитель” (2)
15.10 “МастерШеф Дiти-5”
19.00 “Євробачення-2016”
21.55 “Євробачення-2016. 
         Пiдсумки голосування”

ноВий канал
06.05, 07.35 Kids Time
06.10 М/с “Барбоскiни”
07.37 Дешево та сердито
09.40 Ревiзор
12.20 Страстi за ревiзором
14.15 Суперiнтуїцiя
17.00 Х/ф “Елвiн i бурундуки-2”
18.45 Х/ф “Команда А” (2)
21.00 Х/ф “Спрага швидкостi” (2)
23.30 Х/ф “Азартнi iгри” (2)
01.30 Х/ф “Ланцюгова реакцiя”

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с “Дора-дослiдниця” (1)
10.35 М/ф “Дюймовочка” (1)
12.05 Х/ф “Бiляночка та Розочка” (1)
13.15 Х/ф “Бiлоснiжка” (1)
14.25 Х/ф “Король повiтря. 
        Сьома подача” (1)
16.15 Х/ф “Красуня й чудовисько” (1)
18.00 Х/ф “Бiлоснiжка. Помста гномiв” (1)
20.00 Х/ф “Аладiн” (1)
22.20 Х/ф “Усе, чого хоче Лола” (2)
00.20 Х/ф “Уявлярiум доктора Парнаса” (2)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Глобальне попередження”
10.30 “Велети духу i слави. 
         Українська мiсiя”
10.35 “Музеями Тернопiлля”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Азбука ремесел”
11.20 “Моя улюблена робота”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.40 “Не перший погляд”
13.00 “Сад. Город. Квiтник”
13.15 “Iсторiя одного експоната”
13.30 “На часi”
14.30 “Свiтлиця”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 “Ми українськi”
15.30 “Абетка здоров’я”
16.00 “Словами малечi про цiкавi речi”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “Учнiвський щоденник”
17.15 “Живi сторiнки”
17.35 “Iз нашої вiдеотеки”
18.00 “Добрий господар”
18.20 “Край, в якому я живу”
18.30 “Стародавнi культури”
18.40 “Думки вголос”
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.30 “На вiдстанi душi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “Акценти тижня”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.30 “Поклик таланту”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10 Зоряний шлях
09.00, 21.15 Т/с “Тест на любов”
12.40, 15.20 Т/с “Випробування вiрнiстю”
16.45, 19.40 Т/с “Занадто гарна 
         дружина” (2)
01.40 Т/с “C.S.I.. Мiсце злочину Маямi” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
09.20 “Мультфiльми вiд Ворнер” (1)
10.10 М/ф “Багз Баннi” (1)
10.45 М/ф “Плоддiсупергерой” (1)
12.00 М/ф “Курча Цiпа” (1)
13.25 Х/ф “Том i Гек” (1)
15.10 Х/ф “Пригоди 
         Гекльберрi Фiнна” (1)
17.15 “Розсмiши комiка”
18.10, 21.50 “Орел i Решка”
21.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2015”
22.50 Х/ф “Прикинься моїм чоловiком” (2)
00.45 Х/ф “12 Рiздвяних бажань” (2)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльми
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.30 “Смiшнi люди”
11.30 Х/ф “Увага, черепаха!”
13.00 Х/ф “Непоправний брехун”
14.45 Х/ф “Непiддатливi”
16.15 Х/c “Два капiтани”
00.35 Х/ф “Де третiй король?”
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Районна рада: нові обличчя ●

Валентина СЕМЕНЯК.

У давнину дідух був 
обов’язковою новорічною 
прикрасою в кожній україн-
ській оселі: освячував наро-
дження дитини, шлюб, весіл-
ля і супроводжував померлих. 
Його зображення можна зу-
стріти на давній кераміці, різь-
бі, вишивці. Дідух з давніх-
давен вважається оберегом 
українського народу. Існує ле-
генда, в якій йдеться про те, 
що в стаєнці, де народився 
Ісусик, було холодно через 
отвір у стіні, але Йосип закрив 
його жмутом соломи. Солома 
злакових культур (пшениця, 
овес, ячмінь, жито) з давніх-
давен в українців має велике 
символічне значення.

Представлені на виставці вироби 
виготовлені вихованцями обласно-
го екологічно-натуралістичного цен-
тру із злакових культур, які вироще-
ні вихованцями центру на дослідних 
ділянках. Виставка складається із 
кількох частин. У центрі — головний 

символ України — герб із вкрапле-
ними червоними маками, які симво-
лізують пролиту кров загиблих вої-
нів впродовж останніх років, які за-
хищають нашу державність. Вражає 
композиція, присвячена Небесній 
Сотні, — “Пливе кача”. Дідухи  зро-
блені у вигляді кремезного чолові-
ка, жінки, ялинки. Є тут і казкові 
персонажі, народні ляльки. Вони 
передають глибокий символізм та 
дух обрядів і звичаїв нашого наро-
ду.

 — Ще відомий український етно-
граф Олекса Воропай наголошував, 
що українська мова і звичаї форму-
ють дух нації, — каже директор 
еколого- натуралістичного об-
ласного центру учнівської молоді 
Іван Герц. — Щороку  центр пред-
ставляє вироби, виготовлені руками 
наших вихованців. Новорічне дій-
ство запам’ятовується найбільше в 
дитинстві, коли з нетерпінням чека-
ємо на прихід святого Миколая та 
Різдва.

Хочеться вірити, що атмосфера 
виставки допоможе кожному хоч на 
мить зазирнути у світлі дитячі спо-
гади.

Обереги ●

В Українському домі 
“Перемога”  дивовижна 

виставка різдвяних дідухів

— Пане Романе, чому 
вирішили балотуватись 
до Тернопільської ра-
йонної ради? Чим імпо-
нує ВО “Батьківщина”?

— Маю десятилітній де-
путатський стаж, якщо так 
можна висловитись, у Ве-
ликоберезовицькій селищ-
ній раді. Мені захотілось 
випробувати себе трохи 
на вищому рівні. Мої рідні 
навіть не знали, що я ба-
лотуюсь. Не проводив нія-
кої агітації за себе. Мій 
найближчий опонент на-
брав більшу кількість го-
лосів. Але за новою систе-
мою підрахунку, що діяла 
на цих виборах до місце-
вих рад, пройшов саме я. 
За мене проголосували на 
моєму окрузі більше 230 
виборців. Вдячний їм за 
довіру.

— Вибачте, це, напев-
но, тому, що вони Вас 
знали як депутата се-
лищної ради?

— Не зовсім так. Не мо-
жу сказати, що зробив 
щось особливе, будучи 
сільським народним  
обранцем. Просто викону-
вав свою рутинну роботу. 
Праця пов’язана з тепло-
постачанням. Мене знає 
багато людей. Звичайно, 
коли хтось звертався з 
проблемами, то допома-
гав, чим міг. Або ж нама-
гався порекомендувати,  
як вирішити це чи інше 
наболіле питання.

А щодо вибору політич-
ної партії “Батьківщина”, то не 
раз вислухав нерозуміння з бо-
ку тих, хто переходить з так 
званої “непопулярної” партії до 
більш, на їх думку, “вигідної”. 
Ніколи з цього приводу не шу-
кав для себе якихось вигод. 
Програма партії “Батьківщина” 
імпонувала мені ще з 2006 року 
після Помаранчевої революції, 
коли ця політична сила була на 
піку популярності і довіри лю-
дей. Нині трохи інші часи, але я 
волію не переходити з однієї 
партії  до іншої, “бо так вигід-
но”. Якщо і є якісь огріхи, то 
кажу про них відкрито і чесно. 
Багато говорять, що в “Батьків-
щині” багато авторитаризму. 
Це неправда. На мене і колись, 
і нині ніхто з вищого керівни-
цтва не тиснув, нав’язуючи 
свою думку. Я вільна у своїх 
переконаннях людина. Так мо-
же сказати кожен член ВО 
“Батьківщина”. Не таємниця, 
що коли “Батьківщина” була 
при владі, легше було дихнути 
підприємцям, стало менше пе-
ревірок, було простіше вироби-
ти дозвільні документи тощо. 
Це не реклама партії. Про це 
знає кожен, хто у цей час  за-
ймався підприємницькою ді-
яльністю.

— Як Ви собі уявляєте свою 
діяльність у Тернопільській 
районній раді? 

—  Мене обрали головою по-
стійної комісії з питань промис-
ловості, інвестицій, підприєм-
ництва, будівництва, транспор-
ту і зв’язку, ЖКГ, побутового і 
торгівельного обслуговування 
та соціального захисту насе-
лення. Як ви зрозуміли лише з 
однієї назви, що коло діяльнос-
ті дуже велике. Робота очіку-
ється важка. Але будемо роби-
ти все, щоб виправдати споді-
вання виборців, і щоб від нашої 
діяльності щось гідне залиши-
лось, щоб був поступ. Хоча я 
далекий від того, щоб обіцяти 
людям те, чого зробити не змо-
жемо. Треба жити реаліями, а 
не наївно очікувати, що вже за-
втра настануть гаразди. Усі ма-
ємо багато працювати, неза-

лежно, у якій би партії не був. А 
ще краще об’єднатись, адже 
мета у нас одна — багата і 
сильна Україна.

— Які проблеми саме на 
Вашому окрузі? Як їх можна 
вирішити? Чому цього не бу-
ло зроблено дотепер?

— Основне у Великій Бере-
зовиці, на мою думку і не тіль-
ки, — це нова школа. Та, що 
нині, знаходиться у пристосо-
ваному приміщенні колишнього 
дитячого садка. У селищі побу-
довано ціле містечко багатопо-
верхівок. Природньо, що наро-
джуватиметься багато дітей. 
Чому вони повинні навчатися в 
таких поганих умовах або їзди-
ти до Тернополя? Проект нової 
школи уже на завершенні. Очі-
куємо фінансування з держав-
ного, місцевого бюджетів. І, 
звичайно ж, не витримують нія-
кої критики наші районні та 
сільські дороги.  Треба навчи-
тися заробляти гроші, прива-
блювати інвесторів. І, звичай-
но, мусить держава у дечому 
допомагати. Адже ми всі справ-
но платимо податки.

— Як останні події в Украї-
ні вплинули на Вашу свідо-
мість, життя?

— Революцію Гідності розпо-
чало молоде покоління. Я, як і 
всі свідомі українці, з перших 
днів підтримав їх. За сімейними 
обставинами та характером ро-
боти не міг стати її активним 
учасником. Але неодноразово 
брав участь у народних зібран-
нях у Тернополі, був на Майда-
ні у Києві. А потім, коли почала-
ся антитерористична операція, 
разом з друзями, колегами під-
тримував усіляко наших воїнів. 
Чи змінилася моя свідомість? Я 
себе не вважаю молодою лю-
диною, тому знаю, що револю-
цію завжди роблять романтики, 
а її плодами користуються інші, 
що бачимо сьогодні. Для мене 
у цій революції інше достоїн-
ство — з неї виросло інше по-
коління молодих людей, яке не 
боїться правди, вміє її борони-
ти. Не бачу кардинальних змін 
на краще у державі після стіль-

кох жертв і такого вели-
кого кровопролиття та і 
не вірю, що такі зміни 
скоро настануть. Але 
знаю, що вони будуть.

— Що для Вас у 
житті важливіше — ду-
ховне чи матеріаль-
не?

— Важливе і одне, і 
друге. Має бути симбі-
оз духовного та матері-
ального. Хочу я, для 
прикладу, піти до теа-
тру. Маю заплатити 
гроші за квиток. Щоб 
захотілося духовного, 
треба мати  достатньо 
матеріального. Чи не 
так?  Ми люди з плоті та 
крові. Але для мене 
особисто дух — це пер-
шочергове. Молитва, 
доброчинність мають 
займати у нашому житті 
вагоме місце. Адже са-
ме дух  ідентифікує нас 
як людей. Словом, філо-
софські бесіди можна 
проводити безкінечно.

—  Зрозуміло. Ви 
досі парубок. Якою 
має бути жінка, яка б 
могла претендувати на 
роль Вашої дружини?

— Мені трохи більше 
сорока років. Поки що 
не склалося сімейне 
життя. Але, як пишуть у 
соціальних мережах, я у 
активному пошуку (усмі-
хається — ред.). Звичай-
но, що хочеться мати 
сім’ю, дітей, люблячу 
дружину. Та і мама по-

стійно підганяє (щиро сміється 
— ред.).  Для мене особисто  
не головне:  жінка  красуня, чи 
ні. В принципі, усі українки ду-
же гарні на вроду. Важливо, 
щоб чоловік з дружиною були 
духовно близькими людьми, 
розуміли одне одного, піклува-
лися. Щоб двом людям цікаво 
було одне з одним, щоб завжди 
мали про що поговорити. Ще 
мені у жінках подобаються такі 
риси, як лагідність, ніжність, 
вміння підтримати чоловіка, ні-
коли і ні при яких обставин не 
принижувати чоловічу гідність. 
З цього приводу наведу гарний 
приклад. У одному селі живе 
звичайна сім’я, і всі знають, що 
у цьому домі все залежить від 
дружини. Але вона ніколи цього 
не говорить вголос. Коли хтось 
до них приходить з якогось 
приводу, наприклад, щось по-
просити, допомогти, вона за-
вжди відповідає: “Добре, але я 
повинна спочатку порадитись 
зі своїм чоловіком”. І так у 
всьому. Тому, напевне, гарна і 
міцна у них сім’я, бо дружина 
мудра.

— У Вас є улюблене занят-
тя поза домом чи роботою?

— Звичайно. Дуже люблю 
риболовлю. Не за рибу. Просто  
посидіти, заспокоїтись. А ще 
мені подобається подорожува-
ти. Коли маю час (зазвичай у 
неділю після обіду, і щоб була 
сприятлива погода), сідаю на 
свій велосипед і подорожую… 
селами Тернопільського райо-
ну. У нас надзвичайно гарна 
природа. Ми в щоденних  кло-
потах її просто не зауважуємо. 
Є дуже живописні краєвиди у 
Великій Березовиці, Острові, 
Застав’ї, інших селах. З таких 
подорожей черпаю спокій, гар-
монію. Словом, добре мені.

— Дякую Вам за розмову, 
пане Романе.

— А вам дякую за те, що не 
почував себе під прицілом (щи-
ро усміхається — ред.).

Розмовляла  
Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”.       

Роман Сивак:  
“З Революції Гідності 

народилось покоління, яке не 
боїться відстоювати правду”…

Біографічна довідка: Народився  
22 травня 1975 року у селі Вербівці Тере-

бовлянського району. Згодом сім’я переїхала до 
Великої Березовиці. Закінчив Тернопільську се-
редню школу № 8. Навчався у Тернопільському 
технічному університеті ім. І. Пулюя  (спеціаль-
ність: “машини і апарати харчових виробництв”). 
Трудову діяльність розпочав з майстра котельні 
підприємства “Тернопільтеплокомуненерго” у 
селищі Велика Березовиця. Одночасно навчав-
ся в аспірантурі (спеціальність “математичне 
моделювання”). Згодом став начальником Тер-
нопільського теплорайону. Нині — провідний ін-
женер з нагляду за будівництвом. У 2008 році 
отримав другу вищу технічну освіту (спеціаль-
ність: “промислове і цивільне будівництво”) у 
Національному університеті “Львівська політех-
ніка”.  Був депутатом Великоберезовицької се-

лищної ради двох скликань. Неодружений.

Багато років поспіль конверти 
залишаються одним з найпо-
ширеніших і найзручніших 
способів доставки повідо-
млень, листів та іншої інфор-
мації. Незважаючи на стрім-
кий розвиток електронної по-
шти, мобільного зв’язку, 
інтернет-технологій, листи в 
поштових конвертах подоро-
жують світом.

Аби мандрівка була успішною та 
лист напевно знайшов свого адре-
сата, важливо правильно підписати 
поштовий конверт. Існує декілька 
нескладних правил заповнення кон-
верта.

• Адресу отримувача листа по-
трібно вказувати у правому нижньо-
му куті. Вашу адресу, тобто адресу 
відправника, — у лівому верхньому 
куті конверта. При написанні адрес 
відправника та отримувача на кон-
верті потрібно вирівнювати текст по 
лівому краю.

• Для того, щоб лист знайшов 
свого адресата, інформація про від-
правника та отримувача повинна 
бути написана розбірливим почер-
ком.

• При заповненні конверта не 
можна допускати орфографічних 
помилок та наносити написи, на-
клейки або знаки, які не стосуються 
адрес відправника та отримувача.

• При написанні адреси на кон-
верті не можна скорочувати назви 
вулиць і населених пунктів, інакше 
лист взагалі може не дійти до отри-
мувача.

• Конверт заповнюється україн-
ською або російською мовою (при 

відправленні в межах України). Як-
що конверт відправляється за кор-
дон у далеке зарубіжжя, то писати 
адресу потрібно англійською мовою 
або мовою країни отримувача. При-
пустиме написання адреси латини-
цею.

• Заповнювати дані на конверті 
можна будь-якими чорнилами, 
окрім червоного, жовтого та зеле-
ного.

Адреса, за якою відправляється 
лист (адреса отримувача), зазнача-
ється в такій послідовності: найме-
нування отримувча в називному від-
мінку (для фізичних осіб — прізви-
ще, ім’я та по батькові, для юридич-
них осіб — повне найменування 
організації, а також посада, ім’я та 
прізвище); назва вулиці (проспекту, 
провулку тощо), номер будинку (із 
літерою корпусу, якщо є), номер 
квартири або номер офісу фірми. 
Не допускається написання номерів 
будинку та квартири через дріб; на-
зва населеного пункту (місто, сели-
ще, село тощо); назва району в об-
ласті (якщо є); назва області; по-
штовий індекс (обов’язково); країна 
призначення (для міжнародних по-
штових відправлень). Назву країни 
можна не писати, якщо лист від-
правляється в межах країни

У такому ж порядку вказується й 
адреса відправника. Наклеївши по-
штову марку, конверт можна від-
правити в одному з майже 12 тис. 
відділень Укрпошти по всій країні 
або ж власноруч опустити у пошто-
ву скриньку.

Адміністрація ТД УДППЗ 
“Укрпошта”.

Як правильно підписати 
поштовий конверт

А ви знаєте? ●

У рамках двостороннього співро-
бітництва між урядом України та 
урядом Федеративної Республіки 
Німеччина Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі України та 
німецьке Товариство з міжнародно-
го співробітництва GIZ GmbH за до-
рученням Федерального міністер-
ства економіки і енергетики реалі-
зують Програму для підприємств з 
експортно-імпортним потенціалом і 
менеджерів Fit for partnership with 
Germany (Готові до співпраці з  
Німеччиною).

Відповідно до Програми, україн-
ським менеджерам, підприємцям та 
підприємствам пропонується ста-
жування за двома напрямками: еко-
номічна кооперація без галузевої 
специфіки та економічна кооперація 
з галузевою специфікою. Останній 
напрямок включатиме економічну 
кооперацію в сферах енергоефек-
тивності в промисловості, енергое-
фективності в будівництві і санації 

будівель та споруд, охорони 
здоров`я, аграрного сектору, харчо-
вої промисловості.

Програма передбачає набуття 
менеджерами міжнародних управ-
лінських навичок та дає змогу вста-
новити прямі контакти з німецькими 
компаніями. Окрім того, учасники 
зможуть безпосередньо ознайоми-
тися з німецьким обладнанням і 
технологіями.

Більш детальну інформацію мож-
на знайти на сайті: www.
managerprogramm.de, а також на 
сайт і  h t tp//ukra ine. 
managerprogramm.de та у відділі 
економічного розвитку і торгівлі 
Тернопільської районної державної 
адміністрації за адресою: м. Терно-
піль, майдан Перемоги, 1, (каб.201) 
тел.: 43-60-63

Відділ економічного розвитку 
і торгівлі Тернопільської 

райдержадміністрації.

Партнерство ●

“Fit for partnership  
with Germany”
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Офіційне ●

громадаОб’єднана Видання Байковецької об’єднаної 
територіальної громади

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

 №2

Код Найменування згідно 
з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження  31209000,00 31209000,00 0,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості  26072000,00 26072000,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 26072000,00 26072000,00 0,00 0,00

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати

26000000,00 26000000,00 0,00 0,00

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку ін-
ших, ніж заробітна плата

60000,00 60000,00 0,00 0,00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного деклару-
вання

12000,00 12000,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  1250000,00 1250000,00 0,00 0,00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господа-
рювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1250000,00 1250000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 3887000,00 3887000,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 2980000,00 2980000,00 0,00 0,00

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власника-
ми об`єктів житлової нерухомості

120000,00 120000,00 0,00 0,00

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власни-
ками об`єктів нежитлової нерухомості

150000,00 150000,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  100000,00 100000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  2200000,00 2200000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  150000,00 150000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  260000,00 260000,00 0,00 0,00
18030000 Туристичний збір 4000,00 4000,00 0,00 0,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 4000,00 4000,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  903000,00 903000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 85000,00 85000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 818000,00 818000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження  390100,00 10100,00 380000,00 0,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  30000,00 0,00 30000,00 0,00

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сіль-
ськогосподарського і лісогосподарського виробництва  30000,00 0,00 30000,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від неко-
мерційної господарської діяльності 10100,00 10100,00 0,00 0,00

22080000
Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним 
майном  

10000,00 10000,00 0,00 0,00

22080400
Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності 

10000,00 10000,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  100,00 100,00 0,00 0,00

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду 

та оформлення документів, у тому числі за оформлення 
документів на спадщину і дарування  

100,00 100,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  350000,00 0,00 350000,00 0,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно із законодавством 350000,00 0,00 350000,00 0,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними уста-
новами згідно з їх основною діяльністю 350000,00 0,00 350000,00 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  120000,00 0,00 120000,00 120000,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 120000,00 0,00 120000,00 120000,00

33010000 Кошти від продажу землі  120000,00 0,00 120000,00 120000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогос-
подарського призначення, що перебувають у державній 
або комунальній власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної Республіки Крим

120000,00 0,00 120000,00 120000,00

РАЗОМ ДОХОДІВ  31719100,00 31219100,00 500000,00 120000,00

40000000 Офіційні трансферти  5780900,00 5780900,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  5780900,00 5780900,00 0,00 0,00

41030000 Субвенції  5780900,00 5780900,00 0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 4537100,00 4537100,00 0,00 0,00

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 1243800,00 1243800,00 0,00 0,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ  37500000,00 37000000,00 500000,00 120000,00

Додаток №1 до рішення
Байковецької сільської ради 

“Про затвердження сільського бюджету на 2016 рік”.

Доходи Байковецької сільської ради на 2016 рік
грн.

Про  затвердження сіль-
ського бюджету на 2016 рік
Розглянувши пропозиції вико-

навчого комітету Байковецької 
сільської ради щодо затверджен-
ня сільського бюджету на 2016 
рік, та керуючись Бюджетним ко-
дексом, Податковим кодексом, 
Законом України  “Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу 
України щодо особливостей фор-
мування та виконання бюджетів 
об’єднаних територіальних гро-
мад”, Законом України “Про до-
бровільне об’єднання територі-
альних громад”, Законом України 
“Про місцеве самоврядування в 
Україні” сільська рада

Вирішила:
1. Визначити на 2016  рік:
-  доходи Байковецького сіль-

ського бюджету у сумі 37 500 тис. 
грн., в тому числі доходи загаль-
ного фонду Байковецького сіль-
ського бюджету 37 000 тис. грн., 
доходи спеціального фонду Бай-
ковецького сільського бюджету 
500 тис. грн., у тому числі бюдже-
ту розвитку 120,0 тис. грн. згідно 
з додатком №1 цього рішення;

— видатки Байковецького сіль-
ського бюджету у сумі 37 500 тис. 
грн., в тому числі видатки загаль-
ного фонду Байковецького сіль-
ського  бюджету 29 120,0 тис. 
грн., видатки спеціального фонду 
Байковецького сільського  бю-
джету  8 380,0 тис. гривень до-
датком №3 до цього рішення;

— профіцит Байковецького 
сільського бюджету у сумі 7 880 
тис. грн., в тому числі загально-
го фонду Байковецького сіль-
ського бюджету 7 880 тис. грн., 
згідно з додатком №2 до цього 
рішення.

— дефіцит спеціального фонду 
Байковецького сільського бюдже-
ту у сумі 7 880 тис. грн. згідно з 
додатком №2 до цього рішення.

2.  Визначити оборотний касо-
вий залишок бюджетних коштів 
Байковецького сільського  бю-
джету  у сумі  100,0 тис. гривень. 

3.  Затвердити на 2016 рік  пе-
релік об’єктів, фінансування яких 
буде здійснюватися за рахунок 
коштів бюджету розвитку згідно з 
додатком №4 до цього рішення.

4. Затвердити перелік захище-
них статей  видатків загального 
фонду Байковецького сільського 
бюджету на 2016 рік за їх еконо-
мічною  структурою:

КЕКВ 2110 — оплата праці;
КЕКВ 2120 — нарахування на 

оплату праці;
КЕКВ 2220 — медикаменти та 

перев’язувальні матеріали;
КЕКВ 2230 — продукти харчу-

вання;
КЕКВ 2270 — оплата комуналь-

них послуг та енергоносіїв;
КЕКВ 2730 — поточні транс-

ферти населенню.

Продовження на 8 стор.

Байковецька  
сільська рада 

Тернопільського 
району 

Тернопільської 
області

Сьоме скликання  
перша сесія

Рішення 
від 25 грудня 2015 року №19
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Трибуна депутата ●

Інтерв’ю з депутатом  
Байковецької сільської ради 
об’єднаної територіальної 
громади, директором Шлях-
тинецької ЗОШ І-ІІ ст.  
ім. О. Барвінського, вчителем 
історії Катериною Іванівною  
Левчук.

— Катерино Іванівно, знаю, 
досвід депутата для Вас не но-
вий.

— З 2002-го до 2006 року була 
депутатом Шляхтинецької  
сільської ради. Депутатом  
Тернопільської районної ради ме-
не обирали двічі: у 2006-2010 ро-
ках та 2010-2015. Зараз — депутат 
Байковецької сільської ради 
об’єднаної територіальної грома-
ди. Тут працювати легше, адже 
сільські депутати за межами  
інтересів окремих політичних сил, 
представляємо конкретні громади. 
Як добрий господар за час роботи 
Шляхтинецьким сільським голо-
вою, нинішній староста Дмитро 
Михайлович Федорчук дбав про 
добру дорогу в селі, багато зро-
блено для школи, дитсадка, клубу 
Шляхтинців. Отож, хоч наше село і 
самодостатнє, вірю у добру  
перспективу об’єднання з Байків-
цями. Мені імпонує робота прогре-
сивного Байковецького сільського 
голови Анатолія Кулика, його праг-
нення позитиву для людей переда-
ється депутатам. Та й українське 
законодавство обіцяє чимало ваго-
мих повноважень об’єднаним гро-
мадам. 

— З переведенням школи на 
баланс об’єднаної громади во-
на отримає певний рівень авто-
номності?

— Поки що видно приблизну 
перспективу фінансової автоном-
ності школи з огляду на бюджет-
2016 об’єднаної громади. Однак, 
яким чином буде налаштоване 
управління освітнім процесом, на-
разі не знаю. Відділ освіти нашої 
громади у процесі створення, 
нормативно-правова база не  
відпрацьована. Непросто буде за-
пустити цей важливий механізм, 
але це потреба часу. Наразі йдеть-
ся про те, щоб відділ освіти Байко-
вецької об’єднаної територіальної 
громади розмістити у Шляхтинець-
кій ЗОШ І-ІІ ім. О. Барвінського. У 
нас для цього є відповідне примі-
щення. 

— Катерино Іванівно, система 
освіти нині дуже об’ємна, сюди 
залучено дітей, вчителів, бать-
ків. Якщо б уявити, що Ви – мі-
ністр освіти України, і Ваше за-
вдання реформувати саме се-
редню освіту, – що б змінили в 
освітній системі насамперед?

— Сучасна освіта покликана ви-
ховати вільну особистість, здатну 
до самоосвіти і саморозвитку, при-
йняття відповідних рішень, критич-
ного мислення, здійснення усві-
домленого вибору в житті. Під час 
проведення реформ найголовніше 
— не робити різких змін і не відки-
дати позитивні попередні напра-
цювання. Вітчизняний освітній про-
цес варто було б більше орієнтува-
ти на досвід прогресивних країн 
світу. 1992 року я побувала у Спо-
лучених Штатах Америки. Там ду-
же цікаво вчать, щотижня школярі 
виїжджають на екскурсії, у навчанні 
учні концентруються на вузьких 
профілях. Це дозволяє ґрунтовно 
засвоїти знання для майбутньої 
професії. Фундаментальна освіта 
корисна, натомість, тим, що є учні, 
яким важко визначитися з профе-
сійною орієнтацією, але, не зважа-
ючи на широкий кругозір, таке на-
вчання часто дуже поверхове. 

— 20 січня ц. р. школи отри-
мали нові підручники для 4 і 7 
класів. Як оцінюєте їх зміст?

— Забезпеченість цими підруч-
никами є лише на 50% від необхід-
ного. Міністерство освіти і науки 
України рекомендує насамперед 
забезпечити посібниками учнів 
пільгових категорій. Минулого року 

вчителі загальноосвітніх шкіл бра-
ли участь у замовленні та виборі 
авторів навчальних книг.  
Однак не всі наші пропозиції вра-
ховано. Було б добре, якби шкільні 
підручники готували люди, які ма-
ють безпосередній досвід у роботі 
з учнями.

— Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ст. 
ім. О. Барвінського певною мі-
рою знаходиться на проблемній 
території: будучи близько до 
міста, не маєте проблем з  
відтоком учнів у школи Тернопо-
ля?

— У Шляхтинцях одиниці  
відвідують тернопільські школи. У 
Шляхтинецькій ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. 
Барвінського зараз навчається 56 
учнів – ця цифра говорить лише 
про невисокий рівень народжува-
ності. Натомість залучити значний 
контингент учнів у нашу школу з 
сусіднього села Гаї Гречинські 
складно, оскільки вони зовсім 
близько до міста, а належного 
транспортного сполучення у цього 
села зі Шляхтинцями нема. Звісно, 
діти з Гаїв Гречинських не хочуть 
йти до школи полями.

— Які сьогодні нагальні по-
треби в Шляхтинецької школи?

— Потрібно нове обладнання 
для комп’ютерного класу, в якому 
зараз 5 учнівських і один вчитель-
ський комп’ютери, з них три ви-
йшли з ладу, та й решта застарілі 
– користуємося з 2007 року. Треба 
поповнити спортивний інвентар, 
оновити звукову апаратуру, ксе-
рокс. Актуальне оновлення парт і 
крісел. Батьки учнів, звісно, прояв-
ляють ініціативу, купують дещо за 
власним бажанням і можливостя-
ми, але нинішня економічна ситуа-
ція в країні складна для всіх.

На важливому місці у мене сто-
їть завдання створити в школі му-
зей Олександра Барвінського. Ма-
теріалу є достатньо, потрібні гроші. 
Ми могли б дещо зробити власни-
ми силами, але хочеться, щоб му-
зей був на відповідному рівні. 

— Ваша школа в добротному 
стані. Хто допомагає?

— Значний об’єм допомоги 
отримуємо від керівника приватно-
го підприємства “Лісма” Ігоря Лагі-
ша з Гаїв Гречинських, зокрема, 
нещодавно він посприяв у ство-
ренні сучасної ігрової кімнати. Не-
одноразово фінансово допомагав 
школі генеральний директор ТОВ 
“Вікторія” Степан Маціборка з  
с. Байківці. Незамінний друг Шлях-
тинецької школи і місцевого дитя-
чого садка – виконуючий обов’язки 
старости сіл Шляхтинці і Гаї Гре-
чинські Дмитро Федорчук. Завдяки 
Дмитру Михайловичу замінили на 
енергозберігаючі всі вікна в школі і 
садочку, не кажучи про ряд інших 
вирішених ним фінансових питань. 

— Виглядає на те, що дирек-
тор значний об’єм часу присвя-
чує простій “господарці”. Не 
втомлює?

— Складно працювати в таких 

умовах, адже не маємо навіть ро-
бітника з ремонту, завгоспа. Допо-
магають працівники школи, зокре-
ма, чотири вчителі-мужчини, коче-
гари, сторож. Коли роботи їм не-
посильні – шукаємо підрядників. 
Значний об’єм роботи допомага-
ють виконати батьки наших учнів. 
Щиро дякую кожному.

— Як повідомляють засоби 
масової інформації, в Україні 
високий рівень захворюваності 
на грип та ГРВІ. Школи зачине-
но на карантин...

— Наші школярі почали хворіти 
на грип ще перед канікулами.  
Найактивніше ця недуга поширю-
ється у великому скупченні людей, 
тому, вважаю, карантин виправда-
ний.

— Як надолужуватимете таку 
тривалу перерву в навчанні?

— Поки що невідомо. Мабуть, за 
рахунок додаткових уроків – один 
навчальний день можемо відпра-
цювати впродовж тижня.  
Інший варіант – навчання в суботу, 
яке мені менш імпонує, бо тоді від-
відуваність значно нижча. 

— Чим нині цікавиться шлях-
тинецька молодь? 

— Важко зібрати школярів після 
уроків – зазвичай вони на різних 
індивідуальних заняттях. Присвячу-
ють вільний час вивченню інозем-
них мов, займаються танцями, у 
різних видах спорту, грають на му-
зичних інструментах. У нас є дуже 
обдаровані молоді люди. Зокрема, 
учениця 8 класу Ірина Скорик – пе-
реможець ІІ туру Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з хімії. Зараз 
готується до обласної олімпіади з 
хімії, яка відбудеться 28 січня. По-
сіла перше місце в районному ета-
пі XVI Міжнародного конкурсу зна-
вців української мови ім. Петра 
Яцика. ІІІ місце у цьому конкурсі 
здобула учениця 5 класу Христина 
Скорик.  Учень 9 класу Віталій Ла-
гіш здобув ІІ місце в районній олім-
піаді з основ правознавства. Таки-
ми учнями школа гордиться.

— Як ставитеся до сучасних 
гаджетів – планшетів, телефо-
нів, якими іноді зловживає мо-
лодь?

— Гаджети — виклик часу. Для 
здоров’я, звісно, не завжди добре. 
Але якщо мати міру, це дуже ко-
рисний інструмент сучасності, який 
полегшує навчання і розширює ко-
ло спілкування. Якось у школі ми 
готували урочистий захід, учні від-
мовилися від пропозиції готового 
сценарію вчителів, самі підготува-
ли його за допомогою інтернету та 
уяви. І вийшло у них дивовижно! 
Мій внук Богданчик, якому ще не-
ма 5 років, мене вже вчить корис-
туватися планшетом. Переглядає 
там цікаві повчальні мультики, грає 
у розвивальні ігри. Вважаю, осво-
ювати сучасні технології потрібно 
всім. 

 
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Катерина Левчук:  
“Хоч Шляхтинці і самодостатнє 
село, вірю у добру перспективу 

об’єднання з Байківцями”

Директор Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Барвінського,  
депутат Байковецької сільської ради об’єднаної  

територіальної громади Катерина Іванівна Левчук.

Колективи Байковецької сільської ради об’єднаної територіаль-
ної громади, Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Барвінського, дитя-
чого садка с. Шляхтинці висловлюють щирі співчуття виконуючому 
обов’язки старости сіл Шляхтинці та Гаї Гречинські Дмитру Михай-
ловичу Федорчуку з приводу тяжкої втрати – смерті  брата  
Федорчука Ярослава Михайловича. 

Колектив Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Барвінського вислов-
лює щирі співчуття вихователю дитячого садка с. Шляхтинці Надії 
Ярославівні Федорчук з приводу тяжкої і непоправної втрати –  
смерті батька Федорчука Ярослава Михайловича.

Колектив дитячого садка с. Шляхтинці сумує і висловлює спів-
чуття вихователю Надії Ярославівні Федорчук з приводу непоправ-
ної втрати — смерті батька Федорчука Ярослава  
Михайловича.

Ірина ЮРКО.

Про це повідомив перший 
заступник Байковецького 
сільського голови Микола 
Дума.

— Раніше бюджет Дубовець-
кої сільської ради не міг дозво-
лити собі значні видатки, — ска-
зав Микола Дума. — Грошей 
часто не вистачало навіть на 
виготовлення проектно-
кошторисної документації. Од-
нак, ми не сиділи склавши руки, 
і в 2009 році з вільних залишків 
сільського бюджету за 5,5 тис. 
грн. придбали 5 перших ліхта-
рів, 500 метрів так званого 
“п’ятого дроту”, лічильник для 
встановлення вуличного освіт-
лення у Дубівцях. Таким чином 
було розпочато освітлення  
центральної дороги – вулиці Та-
раса Шевченка. 2011 року та-
ким самим чином придбали і 

встановили ще 5 ліхтарів та 500 
м дроту, у 2012-2013 рр. — 20 
ліхтарів і 2000 м кабелю. 2015 
року за 54 тис. 644 грн. з бю-
джету Дубовецької сільської ра-
ди встановлено ще 33 нові ліх-
тарі, три тисячі метрів кабелю, 
лічильник, реле. За ініціативи 
жителя вул. Набережна Ігоря 
Галапупа на цій вулиці проведе-
но централізоване водопоста-
чання.

Станом на початок 2016 року 
вуличне освітлення виконано на 
90%. Залишилося освітити вули-
цю Урожайна, частину вул. Лесі 
Українки та вул. Млинецьку. На 
це потрібно ще 30 ліхтарів і 1,5 
тис. метрів дроту. Оскільки в ве-
ресні 2015 року Дубовецька 
сільська рада вирішила увійти в 
склад Байковецької об’єднаної 
територіальної громади, завер-
шення вуличного освітлення 
цьогоріч буде за кошт бюджету 
об’єднаної  громади.

Вісті з сіл ●

Дубівці освітлено  
на 90%

Продовження.
Початок на 7 стор.

5. Затвердити в складі видат-
ків Байковецького сільського бю-
джету кошти на реалізацію міс-
цевих (регіональних) програм у 
сумі  430,0 тис. грн. згідно з до-
датком №5 до цього рішення.

6. Розпорядникам коштів міс-
цевих бюджетів забезпечити в 
першочерговому порядку потре-
бу в коштах на оплату праці пра-
цівників бюджетних установ від-
повідно до встановлених законо-
давством України умов оплати 
праці та розміру мінімальної за-
робітної плати, медикаменти та 
перев’язувальні матеріали, про-
дукти харчування, на проведення 
розрахунків за електричну енер-
гію, природний газ та послуги 
зв’язку, які споживаються бю-
джетними установами. Затвер-
дити ліміти споживання енерго-
носіїв у натуральних показниках 
для кожної бюджетної установи, 
виходячи з обсягів відповідних 
бюджетних асигнувань.

7. Установити, що у загально-
му фонді Байковецького сіль-
ського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надхо-
дження, визначені ст.69 Бюджет-
ного кодексу України.

8. Установити, що джерелами 
формування спеціального фонду 
Байковецького сільського бю-
джету України на 2016 рік у час-
тині доходів  є  надходження,  
визначені ст. 69-1 Бюджетного 
кодексу України.

9. Установити, що джерелами 
формування спеціального фонду 
Байковецького сільського бю-
джету на 2016 рік у частині фі-
нансування є надходження, ви-
значені ст.71 п.10 Бюджетного 
кодексу України.

10. Додатки № 1-5 до цього 
рішення є його невід’ємною час-
тиною. 

11. Контроль за виконанням 
рішення покласти на постійно ді-
ючу комісію Байковецької сіль-
ської ради з питань докумен-
тальної діяльності, законності, 
громадського порядку, соціаль-
ного захисту населення, фінансів 
та формування місцевого бю-
джету.

 
Сільський голова А. Р. КУЛИК.

Байковецька сільська рада Тернопільського 
району Тернопільської області

Сьоме скликання перша сесія

Рішення 
Про затвердження сільського бюджету на 2016 рік 

від 25 грудня 2015 року №19
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Колективи Байковецької сільської ради об’єднаної територіаль-
ної громади, Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Барвінського, дитя-
чого садка с. Шляхтинці висловлюють щирі співчуття діловоду 
Байковецької сільської ради об’єднаної територіальної громади 
Лесі Трохимівні Федорчук з приводу тяжкої і непоправної втрати 
– смерті чоловіка Федорчука Ярослава Михайловича.

Ірина ЮРКО.

Як повідомив перший за-
ступник Байковецького сіль-
ського голови Микола Ду-
ма, у Дубівцях готовий до 
відкриття дитячий садок на 
20 місць. 

— У 2015 році переобладнано 
новий корпус для дитячого садка 

на 20 місць, — сказав Микола 
Андрійович. — На це використа-
но 290 тис. грн. з районного бю-
джету та 28 654 грн. з бюджету 
Дубовецької сільської ради. На-
разі садочок готовий до прийому 
дітей, його відкриття запланова-
не на лютий 2016 року. Затримка 
з відкриттям зумовлена актуаль-
ною зараз епідемією грипу та 
оформленням документації.

У Дубівцях готовий до відкриття  
новий дитячий садок
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Традиції  ●

(Е. Рузвельт)
“Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії”

Наша сторінка

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.

Водохреща — одне із трьох 
великих різдвяних свят. За 
традицією його відзнача-
ють 19 січня. 

В цей день священики освя-
чують воду. Вважається, що 
йорданська вода — цілюща, і 
якщо в ній скупатися, то люди-
на очищується духовно та стає 
здоровішою.

Не зраджують традиції свят-

кування Водохреща жителі села 
Курники. Вранці 19 січня цер-
ковні дзвони місцевого храму 
св. Архистратига Михаїла по-
кликали на урочисте Богослу-
жіння, яке в цей день було осо-
бливо красивим і наповнене 
глибоким змістом. У церкві па-
рафіян зустрічав парох храму 
отець Мирон Сачик. 

Після літургії відбулася хода 
з хоругвами до місцевого дже-
рела “Під хрестом”. Йорданське 
Водосвяття здійснив отець Ми-

рон. Кожен набрав собі води 
додому. В цей день вона набу-
ла цілющої сили, тутешні жите-
лі, не зважаючи на сильний мо-
роз, пірнали в крижану воду 
один за одним. Сміливих було 
близько двох десятків, серед 
них чоловіки і жінки. Вони вва-
жають, що свячена вода прино-
сить очищення і позбавляє від 
хвороб краще за будь-які ліки, 
також йорданською водою кро-
плять домівку, аби вберегти її 
від злих духів. 

Третій празник —  
святе Водохреща

Під час освячення води біля джерела 
 “Під хрестом” у с. Курники, 19 січня 2016 року.

Бувальщина  ●

Микола СЕМУСЬ,  
с. Стегниківці.

Проживав у нашому селі 
статечний чоловік. Фірма-
нив у колгоспі. Усе ніби чин-
чином, а от прізвисько мав 
чудернацьке — “Анахфема”. 
Приліпилося воно до нього 
якось наміцно — ніби й ро-
дився з ним.

В селі вже й мало хто пам’ятав, 
як звали його насправді. “Анах-
фема”, той “Анахфема”. Чи то 
город виорати, чи що-небудь 
привезти — звертались до кого? 
До “Анахфеми”. Знали: ніколи не 
відмовить. Приліпилося прізвись-
ко до нього, геть знівелювавши 
всі паспортно-метричні дані.

Було це ще за совітської влади 
в часи темні, безбожницькі. На-
бирав обертів антирелігійний ша-
баш Хрущова, який в атеїстично-
му екстазі обіцяв “привселюдно 
показати” останнього в усій со-
вдепії попа десь у вісімдесятих 
роках. Це ще мало статися в його 
маніакальній перспективі, а у на-
шому селі в той час священика 
вже не було. Богослужіння по не-
ділях і великих святах відправляв 
у нашому храмі приїжджий свя-
щеник, який добирався із Терно-
поля.

Святкували тієї далекої вже зи-
ми Старий Новий рік. Треба було 
привезти пароха із залізничної 
станції сусідніх Курників. І відря-
дила за ним сільська громада 
старанного колгоспного фірмана, 
який став у майбутньому “Анах-
фемою”.

Чоловік поклав у сани свіжого 
сінця, застелив сидіння барвис-
тою гуцульською капою, “енерге-
тично дозаправився” і поїхав на 
“стацію”, як в селі казали. Жваво 
бігли коненята, під полоззями по-
рипував сніжок. На душі у фірма-
на було весело, святково… Свя-
щеника на пероні, як йому здало-
ся, помітив одразу. Привітавшись, 
запросив до “карети”. Той трішки 
здивувався, подякував і вмостив-
ся на задньому “пасажирському” 
сидінні. Дорога назад видалася, 
як завжди, якоюсь ніби корот-
шою. Сани неслись швидко, ві-
зник поцвйохував батіжком більш 
для годиться. Душа його прагну-
ла спілкування, і фірман, мабуть, 
щоб надати значущості своїй мі-
сії, звернувся до “пасажира”: 
“Дивіться, отче, і село у нас гар-
не, і храм чудовий, і люди непо-
гані, а от ксьондза нікому привез-
ти! Я мушу!”.

“Пасажир” нахмурився ще 
більше, закутуючись в комір зи-
мового пальта. Мовчав. 

“Ой, щось я не те ляпнув”, — 
майнуло в голові візника. “Все! 
Ганьба, “Анахфема!” — десь він 

уже чув це слівце. Далі їхали 
мовчки. Візник тверезів. Обабіч 
дороги стрімко проносилися осе-
лі, дерева, але й вони відставали 
від думок і страхів, що юрмилися 
в голові їздового. Було соромно, 
що підвів громаду, зганьбився 
перед отцем, безпричинно при-
низивши його, а найбільше ляка-
ла згадка про Гальку, свою жінку, 
якої боявся згірш інквізиції. По-
думки картаючи себе за необачні 
слова, під’їхав майже до самісінь-
кого храму. Тільки от заковика — 
“пасажир”, жваво зіскочивши із 
саней, рушив у зовсім іншому, ніж 
до церкви, напрямку. 

“Все — образився, що ж те-
пер буде? Як же Служба Бо-
жа?”, — візник розгублено сидів 
на санях. “Піду здожену, впаду 
на коліна — може, простить”, — 
подумав і несміливо рушив за 
священиком. Той пішов у на-
прямку школи. “Катастрофа, — 
думав їздовий, — буде розказу-
вати школярам на його прикла-
ді, як не слід поводитись, а ж 
там навчається його син”. По-
тупцювавши перед дверима, 
фірман трохи привідчинив двері 
в клас. “Отець” стояв посеред 
класу і щось говорив. Візник 
прислухався — нічого не зрозу-
мів. Глянув на класну дошку — 
там заплигали, затанцювали 
якісь незрозумілі значки, літери. 
І тут його осінив, обпік здогад: 
“За образу отця — кара небес-
на, Вавилонське покарання”. 
Він перестав розуміти людську 
мову, це були уривки останніх 
думок, що вихором пронеслися 
у голові візника. Із гуркотом від-
чинив, падаючи, двері, звалив-
ся на підлогу. Зомлів. Довго 
його не могли привести до тя-
ми. Ситуація була безнадійна, 
як “Анахфема”.

Так і прожив він решту свого 
життя “Анахфемою” і відійшов у 
засвіти на церковному подвір’ї 
під час великого релігійного свята 
вже в часи незалежності.

… А тоді сталось ось що. “Анах-
фема” привіз помилково замість 
священика вчителя німецької мо-
ви, який також добирався до на-
шого села з Тернополя. Стоячи 
під дверима класу в школі, почув-
ши незрозумілу мову, візнику 
здалося, що це його покарано 
“змішанням язиків” — Вавилон-
ською карою.

Служба Божа того далекого і 
вже сивого Старого Нового року 
все ж відбулася у нашому храмі 
трохи пізніше. Отець пішки до-
брався до села. Коли йому роз-
повіли цю історію, добродушно 
сміявся і при зустрічах із “Анах-
фемою” завжди гречно вітався, як 
і вчитель німецької, який ще нео-
дмінно припрошував фірмана до 
“сповіді”.

“Анахфема”

Щиро вітаємо з днем народження помічника вихо-
вателя дитячого садка “Метелик” с. Байківці Галину 
Ярославівну БОРСУК.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна, 

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Хай здоров’я, радість і достаток 

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує сто прекрасних літ!

З повагою — колектив дитячого садка 
“Метелик” с. Байківці.

Щиро вітаємо з днем народження депу-
тата Байковецької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади Миколу Івановича 
ТЕРЕЩЕНКА.

Всіх благ земних ми Вам бажаєм 

За вдачу людяну й просту,

Всі квіти світу Вам даруєм

За серце щире й теплоту.

Хай праця радість лиш приносить,

А дім — достаток і тепло,

Хай доля високо підносить 

Надії світлої крило.

З повагою — колектив Байковецької 
сільської ради об’єднаної територіальної громади.

https://www.facebook.com/
Об’єднана-громада

Палкі почуття, різ-
нобарвні емоції, 
надзвичайні на-
строї відображає 
поезія 19-річного 
студента ІІ курсу 
за спеціальністю 
“кухар, офіціант, 
бармен” Галиць-
кого коледжу  
ім. В. Чорновола, 
жителя села  
Байківці Сергія  
Бербеничука. 

— Сергію, коли ти 
почав писати вірші?

— Перший вірш “На-
ші зимові друзі” напи-
сав у 2006 році, вико-
нуючи шкільне завдан-
ня. Головний персо-
наж — синичка. Тепер 
у мене до цієї поезії 
багато зауважень, але 
ціную її як символ по-
чатку в віршуванні.  

— Що надихає  
тебе до написання 
віршів?

— Помітив, чомусь 
часто пишу в похмуро-
му настрої, коли вага-
юся чи шукаю вихід у 
життєвих ситуаціях. 

— Коли твориш, 
для тебе важлива 
тиша?

— Зазвичай пишу 
під звуки музики або 
приємних мені пісен-
них мелодій.

— Які теми у твоїй 
поезії останнім часом 
переважають?

— У центрі — любовна ліри-
ка, патріотична тема.

— Де можна читати твої 
нові вірші?

— На моїй сторінці у соці-
альній мережі Вконтакте.

— Знаю, маєш і інші захо-
плення, окрім поезії.

— Беру участь у театрі “Світ-
ло і тінь” будинку культури  
с. Байківці, у народному ама-
торському ансамблі танцю 
“ГлоріяБай” БК с. Байківці. А 
ще моя улюблена справа — ку-
лінарія, вивчаю фах кухаря, 
офіціанта і бармена у Галиць-
кому коледжі ім. В. Чорновола. 
Дуже люблю готувати.

— Ти почав писати в 2006 
році. Мабуть, уже маєш чи-
тацьку аудиторію. Чи дово-
дилося чути критичні відгуки 
від читачів?

— Спочатку в школі по-
доброму критикували вчителі, 
згодом цю естафету перейня-
ли найближчі друзі. Хвалять, 
коли дійсно щось гарне вихо-
дить, а коли не дуже, то і тут 
кажуть правду. 

— Про що мрієш? 
— Бути щасливим і, мабуть, 

як і кожен українець, жити у 
вільній, мирній країні. Хотілось 
би видати збірку.

— Який твій “рецепт успі-
ху”?

 — Любити те, що робиш, і 
вміти терпіти — терпець шлі-
фує. 

— Дякую за розмову,  
Сергію.

Розмовляла  
Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.

Талановита молодь ●

Сергій Бербеничук:  
“Мрію жити у вільній, 

мирній країні”

Студент ІІ курсу Галицького  
коледжу ім. В. Чорновола,  

байківчанин Сергій Бербеничук. 
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Офіційне ●

“Нажити багато грошей — це хоробрість;  
зберегти їх — мудрість, а вміло витрачати — мистецтво”

Додаток №3 до рішення 
Байковецької сільської ради 

“Про затвердження сільського бюджету на 2016 рік”

Розподіл видатків Байковецької сільської ради на 2016 рік

Код 
тимча-
сової 

класифі-
кації 

видатків 
та кре-

дитуван-
ня міс-
цевого 

бюджету

Код 
функ-
ціо-

наль-
ної 
кла-
сифі-
кації 
ви-

датків 
та 

кре-
диту-
вання 
бю-

джету

Найменування 
згідно з типовою 
відомчою/типо-
вою програм-

ною2/тимчасо-
вою класифіка-
цією видатків та 

кредитування 
місцевого бю-

джету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку Всього

видатки 
спожи-
вання

з них

видатки 
розвитку

з них

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

кому-
нальні 

по-
слуги 

та 
енер-
гоно-

сії

бюджет 
розвитку

010000  Державне управ-
ління 8000000,00 8000000,00 5780000,00 400000,00 0,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 8400000,00

010116 0111 Органи місцевого 
самоврядування 8000000,00 8000000,00 5780000,00 400000,00 0,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 8400000,00

070000  Освіта 11220000,00 11220000,00 7400000,00 1540000,00 0,00 550000,00 350000,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 11770000,00

070101 0910 Дошкільні заклади 
освіти 1900000,00 1900000,00 1100000,00 300000,00 0,00 350000,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2250000,00

070201 0921

Загальноосвітні 
школи (в т. ч. 
школа-дитячий 
садок, інтернат 
при школі), спеці-
алізовані школи, 
ліцеї, гімназії, ко-
легіуми

9320000,00 9320000,00 6300000,00 1240000,00 0,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 9520000,00

080000  Охорона здоров`я 2000000,00 2000000,00 1100000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000,00

080300 0721

Поліклініки і амбу-
латорії (крім спе-
ціалізованих полі-
клінік та загальних 
і спеціалізованих 
стоматологічних 
поліклінік)

1060000,00 1060000,00 600000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1060000,00

080600 0725 Фельдшерсько-
акушерські пункти 940000,00 940000,00 500000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940000,00

090000  
Соціальний захист 
та соціальне за-
безпечення

800000,00 800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800000,00

090412 1090
Інші видатки на 
соціальний захист 
населення

700000,00 700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700000,00

091103 1040

Соціальні програ-
ми і заходи дер-
жавних органів у 
справах молоді

100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

100000  
Ж и т л о в о -
комунальне госпо-
дарство

740200,00 740200,00 0,00 200000,00 0,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 1140200,00

100203 0620 Благоустрій міст, 
сіл, селищ 740200,00 740200,00 0,00 200000,00 0,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 1140200,00

110000  Культура і мисте-
цтво 1475000,00 1475000,00 920000,00 320000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1475000,00

110201 0824 Бібліотеки 275000,00 275000,00 200000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275000,00

110204 0828

Палаци і будинки 
культури, клуби та 
інші заклади клуб-
ного типу

1200000,00 1200000,00 720000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200000,00

130000  Фізична культура і 
спорт 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00

130102 0810

П р о в е д е н н я 
н а в ч а л ь н о -
тренувальних збо-
рів і змагань

100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

130106 0810

П р о в е д е н н я 
н а в ч а л ь н о -
тренувальних збо-
рів і змагань з не-
олімпійських видів 
спорту

100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

150000  Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00

150101 0490 Капітальні вкла-
дення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00

160000  

Сільське і лісове 
г о с п о д а р с т в о , 
рибне господар-
ство та мислив-
ство

100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

160101 0421 Землеустрій 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

170000  

Транспорт, до-
рожнє господар-
ство, зв`язок, те-
лекомунікації та 
інформатика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000000,00 0,00 0,00 0,00 6000000,00 6000000,00 6000000,00

170703 0456

Видатки на прове-
дення робіт, 
пов`язаних із бу-
дівництвом, ре-
конструкцією, ре-
монтом та утри-
манням автомо-
більних доріг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000000,00 0,00 0,00 0,00 6000000,00 6000000,00 6000000,00

200000  

Охорона навко-
лишнього природ-
ного середовища 
та ядерна безпека

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00

200200 0511
Охорона і раціо-
нальне викорис-
тання земель

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00

250000  
Видатки, не відне-
сені до основних 
груп

4584800,00 4584800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4584800,00

250301 0180 Реверсна дотація 4584800,00 4584800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4584800,00

  Всього 29120000,00 29020000,00 15200000,00 2660000,00 100000,00 8380000,00 380000,00 0,00 0,00 8000000,00 8000000,00 37500000,00

грн.

(Бертольд Авербах)
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Служу Україні! ●

Бійці, які відстоюють ціліс-
ність України в зоні АТО, ри-
зикуючи власним здоров’ям, 
а нерідко й життям, заслуго-
вують на особливу вдячність 
та повагу. Сьогодні хлопці чи 
не з кожного, навіть малого, 
містечка чи села несуть служ-
бу на сході держави або вже 
відслужили встановлений 
термін у лавах Збройних сил 
України. Всі вони – сучасні 
герої, про подвиг яких ми ні-
коли не забудемо.

Зрозуміло, що виконати свій 
громадянський обов’язок випало і 
багатьом працівникам агрохолдин-
гу “МРІЯ”, адже Компанія є одним 
з найбільших роботодавців у об-
ласті. Особливої честі удостоївся 
тракторист виробничого блоку 
“Збараж” Тарас Петрович Пасіч-
ник. Його за достойну службу та 
бойові заслуги Президент України 
в 2015 році вшанував почесною 
відзнакою – орденом “За мужність” 
ІІІ ступеня. “МРІЯ”, як і всі земляки, 
пишається військовими подвигами 
свого співробітника, та засвідчує 
пану Тарасу особливу шану.

Мобілізували Тараса Пасічника 
до лав ЗСУ 1 серпня 2014 року, 
службу він ніс протягом цілого року 
у 80-ій десантно-штурмовій брига-
ді. За цей час йому довелось по-
бувати в багатьох гарячих точках 
на сході країни. Учасник АТО роз-
повідає: “Орден Президент вручив 
мені за бойову операцію в районі 
Металіста, цей населений пункт – 
передмістя Луганська. Там загину-
ло дуже багато наших хлопців. 
Окрім Металіста, обороняв Луган-
ську ТЕС у м. Щастя, а також Лу-
ганський аеропорт. Весь період аж 
до 13-го лютого 2015 року (до Мін-
ських угод) велися безперервні об-
стріли щодня, тож можна сказати, 
що вся територія була суцільною 
“гарячою точкою”. В травні нас від-
правили на полігон спочатку в Жи-
томир, а згодом у Львів, звідти ми 
переганяли на схід військову техні-
ку”, – каже Тарас. Після того, як 
навчили новобранців та підготува-

ли собі заміну, бійці 80-ої бригади 
демобілізувалися. Повернувся до-
дому, до мирного життя і Тарас 
Пасічник, зараз продовжує працю-
вати.

Варто зазначити, що Тарас – 
не поодинокий приклад працівни-
ка агрохолдингу “Мрія”, який з 
честю виконав свій громадян-
ський обов’язок, ніс службу в ла-
вах Української армії під час про-
ведення АТО. Таких в компанії 
близько трьох десятків. Всім їм 
агрохолдинг хоче висловити осо-
бливу вдячність та повагу, зга-
давши кожного поіменно: Гаври-
ленко Сергій Анатолійович, Чичун 
Сергій Васильович, Казюк Юрій 
Тодорович, Демборинський Пав-
ло Богданович, Якимець Олек-
сандр Володимирович, Мартюк 
Василь Іванович, Сеньків Володи-
мир Михайлович, Білоус Олек-
сандр Васильович, Головко Олек-
сандр Іванович, Карпів Степан 
Михайлович, Павлинів Петро Іва-
нович, Трух Іван Степанович, 
Ойойко Олександр Анатолійович, 
Павленко Олександр Анатолійо-
вич, Кавка Ярослав Ярославович, 
Голяш Богдан Євгенович, Смачи-
ло Григорій Володимирович, Че-
бан Олександр Іванович, Олієв-
ський Володимир Іванович, Свер-
доляк Руслан Васильович, Драгу-
лян Микола Борисович, Марченко 
Олександр Іванович, Крушельник 
Ігор Петрович, Зима Дмитро Дми-
трович, Дутчак Віктор Ярославо-
вич. А ще – багато пайовиків 
“МРІЇ”, їхніх родичів, близьких та 
знайомих. Хочеться подякувати 
тим, хто вже відслужив та повер-
нувся додому, і висловити під-
тримку тим, хто ще перебуває в 
зоні бойових дій: дякуємо вам, ви 
– справжні герої!

З самого початку проведення 
антитерористичної операції “МРІЯ 
Агрохолдинг” як соціально відпо-
відальна компанія активно виді-
ляє кошти на допомогу бійцям 
АТО в рамках своєї соціальної по-
літики. З приходом нового керів-
ництва компанії стаття “Допомога 
на АТО” була закріплена в соці-

альному бюджеті агрохолдингу на 
постійній основі як обов’язкова та 
пріоритетна. У 2014 році загальна 
сума коштів, виділена у цьому на-
прямку, становила 540 тис. грн., у 
2015 – близько 2 млн. грн. благо-
дійної допомоги, не враховуючи 
всіх інших соціальних проектів та 
ініціатив агрохолдингу “МРІЯ”. На 
цю суму компанія “МРІЯ агрохол-
динг” передала в зону АТО про-
дукти харчування,  закупила аму-
ніцію, взуття, спальні мішки, об-
ладнання, запчастини, медика-
менти, пальне, придбала і відре-
монтувала військову техніку тощо. 
Також спрямована матеріальна 
допомога на лікування поранених 
та поховання загиблих бійців у 
різних районах шести областей, в 
яких агрохолдинг здійснює свою 
виробничу діяльність. Всього від 
початку війни “МРІЯ” виділила 
більше 2,5 млн. на допомогу в 
проведенні АТО.

Серед найбільших проектів, ре-
алізованих за фінансового сприян-
ня компанії, – виготовлення безпі-
лотника для дальньої аеророзвідки 
в зоні АТО вартістю 70 тис. грн., 
розмитнення та доставка до ліка-
рень та реабілітаційних центрів 
Західної України дороговартісного 
медичного обладнання з Європи, 
купівля двох позашляховиків та 
підтримка багатьох волонтерських 
ініціатив.

“На цьому допомога агрохол-
дингу в проведенні АТО не припи-
няється. “МРІЯ” спрямовує по 10 
грн. з кожного гектара землі в об-
робітку на потреби військових, що 
в масштабах компанії – дуже зна-
чні суми коштів. Всі ми сподіває-
мося на припинення конфлікту на 
сході України, і зі свого боку, як со-
ціально відповідальна компанія, 
робимо все можливе, щоб при-
швидшити настання миру в країні”, 
– зазначає начальник соціально-
інвестиційного відділу “МРІЇ” Ва-
силь Мартюк.

 
Прес-служба компанії  
“МРІЯ Агрохолдинг”.

Тракториста “МРІЇ”  
Тараса Пасічника Петро Порошенко 
нагородив орденом “За мужність”

Спортивні новини ●

Василь ЗАТОРСЬКИЙ, 
завідувач сектору молоді і 

спорту Тернопільської РДА.

На базі Почапинської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів відбулася першість Тер-
нопільського району з на-
стільного тенісу серед ко-
манд сіл, селищ та 
фізкультурно-спортивних 
клубів.

Перше місце посіла команда 

села Забойки (капітан команди — 
Андрій Чернецький),  друге місце 
— села Почапинці (капітан — Іван 
Скалько), третю сходинку посіла 
команда ТОВ “Арніка” (капітан —  
Ігор Кріль). Команда-переможець 
та команди-призери змагань на-
городжені кубками та грамотами, 
гравці — грамотами та медалями.

Організатор змагань — сектор  
молоді та спорту Тернопільської 
РДА — висловлює щиру вдячність 
директору Почапинської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів Гали-

ні Щепній за сприяння у прове-
денні заходу.

У грудні відбулося перше коло 
чемпіонату Тернопільського райо-
ну з волейболу серед чоловіків. За 
звання чемпіона змагаються 6 ко-
манд. Після першої половини тур-
нірної дистанції місця розподіли-
лися таким чином: Плотича — 10 
очок, Великі Бірки — 9, Великі Гаї 
— 8, Острів — 7, Лозова — 3, Ве-
лика Лука — 1. Ім’я чемпіона ви-
значиться цьогоріч у лютому під 
час другого кола.

Перемогу здобула  
команда села Забойки

Переможець першості Тернопільського району з настільного тенісу — команда села Забойки  
із завідувачем сектору молоді і спорту Тернопільської РДА Василем Заторським.

Податок на нерухоме 
майно: чекаємо 

“платіжок”
З 2016 року збільшується ставка 

податку на нерухомість та встанов-
люється місцевими радами у роз-
мірі, що не перевищує  3 відсотків 
розміру мінімальної заробітної пла-
ти, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року (у 2016 
році – 41,34 грн.), за 1 кв. метр ба-
зи оподаткування для об’єктів жит-
лової чи нежитлової нерухомості, 
що перебувають у власності фізич-
них та юридичних осіб. 

Нагадаємо, що у 2015 році, згід-
но з прикінцевими положеннями 
Податкового кодексу, розмір такої 
ставки був 1 відсоток, а це – 12,18 
грн за 1 кв. м.

У відділі адміністрування майно-
вих податків Тернопільської ОДПІ 
також зазначили, що сільські, се-
лищні та міські ради позбавляються 
права збільшувати граничну межу 
житлової нерухомості, на яку змен-
шується база  її оподаткування. 
Тобто, у 2016 році пільгова площа 
для оподаткування житла залишить-
ся виключно: 60 м кв. – для квар-
тир, 120 м кв. – для будинків та 180 
м кв. – для будинків та квартир од-
ночасно.

Змінами, внесеними до Кодексу, 
запроваджено додаткове оподатку-
вання квартир та житлових будин-
ків, які перебувають у власності фі-
зичних чи юридичних осіб, якщо 
загальна площа перевищує:  для 
квартир – 300 кв. м, для будинків – 
500 кв. м. Власники такої великої 
нерухомості додатково до розрахо-
ваної на загальних підставах суми 
податку будуть сплачувати ще 
25000 гривень на рік за кожен такий 
об’єкт житлової нерухомості.

 Однак, фахівці інспекції інфор-
мували, що у 2016 році фізичні осо-

би будуть сплачувати податок на 
нерухомість за 2015 рік, тобто, не 
вище 12,18 грн. за 1 кв. м загальної 
площі об’єкта нерухомості. А от для 
юридичних осіб – власників такої 
нерухомості, нові норми Кодексу 
почнуть діяти уже у 2016 році.

Фірма орендує  
в громадянина 

квартиру під офіс. 
Декларація не 

подається
Якщо у громадянина виникли 

взаємовідносини, пов’язані із на-
данням в оренду нерухомого май-
на, з юридичною чи фізичною осо-
бою – підприємцем, то ані подавати 
декларацію, ані самостійно сплачу-
вати податок власнику майна не по-
трібно. Про це зазначили в управ-
лінні доходів і зборів із фізичних 
осіб Тернопільської ОДПІ. 

Оподатковувати виплачений до-
хід буде мати обов’язок орендар, 
адже Податковий кодекс наділяє 
його, в такому випадку, статусом 
“податковий агент”. Ставка податку 
на доходи у 2016 році становитиме 
18% суми доходу, а також утриму-
ється 1,5% військового збору. 

Отримавши орендну плату за мі-
нусом утриманого податку та збору, 
вважайте, що свій обов’язок щодо 
сплати  платежів та декларування 
виконали. 

Однак, фахівці управління наго-
лошують, що в такому випадку не-
обхідно буде сплачувати податок на 
нерухоме майно, адже, відповідно 
до Податкового кодексу, пільги зі 
сплати такого податку не надають-
ся, якщо житло використовується їх 
власниками з метою отримання до-
ходів.

Відділ комунікацій 
Тернопільської ОДПІ.

Податкові новини ●

Вони згасли, як зорі…
Смерть завжди раптово забирає найдостойніших. Що може бути 

більшим, ніж гідний приклад вищого рівня патріотизму, — захист рідної 
країни, державності Батьківщини від ворогів-окупантів!

Тернопільський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді у світлу річницю пам’яті закликає згадати в молитвах Героїв, 
наших земляків Капчура Андрія Володимировича та  
Вітишина Івана Васильовича, які у січні 2015 року загинули в боях 
за незалежну Україну, ввійшовши в безсмертя, поклали свої голови за 
наше майбутнє. Хай пам’ять про невинно вбитих згуртує живих, дасть 
силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на 
власній землі. В жалобі схилимо голови. Вони згасли, як зорі…

Вічна пам’ять! Героям слава!

Працівники Чернелево-Руської сільської ради, відділення зв’язку 
с. Жовтневе та працівники закладів соціальної сфери щиро співчу-
вають колишньому начальнику відділення зв’язку с. Жовтневе  
Марії Вікторівні Курдило з приводу тяжкої і непоправної втрати — 
смерті брата Балика Богдана Вікторовича.

Колектив народного аматорського хору “Конар Лемківщини” 
будинку культури с. Жовтневе висловлює співчуття Ользі Іванівні 
Балик з приводу тяжкої втрати — смерті чоловіка Балика 
Богдана Вікторовича. Співчуваємо усім рідним і близьким.

Пам’яті Василя 
Петровича Сеника

П’ять років тому, 28 січня 2011 року, після 
тяжкої тривалої хвороби відійшов у вічність 
Василь Петрович Сеник — людина, яку щиро 
шанували співробітники Тернопільської ра-
йонної ради, керівники підприємств та уста-
нов району за професіоналізм, порядність та 
активну громадянську позицію.

Василь Петрович Сеник багато років пра-
цював на відповідальних посадах на підпри-
ємствах та в установах Тернопільського ра-
йону, був депутатом Тернопільської районної ради двох скликань. 
З квітня 2002 по травень 2006 р. працював заступником голови 
Тернопільської районної ради, з травня 2006 року по листопад 
2010 року — керуючим справами районної ради. Обіймаючи відпо-
відальні посади, завжди залишався доброзичливим, щирим, 
скромним, небайдужим до людей і справ громади.

Сьогодні віддаємо шану його пам’яті, молимося за спокій його 
душі і просимо всіх, хто знав Василя Петровича Сеника, згадати 
про нього в щирій молитві.

Колектив виконавчого апарату  
Тернопільської районної ради.

Тернопільська районна рада сумує з приводу смерті  
Демборинського Степана Павловича, який у 19998-2002 р.р. 
працював заступником голови районної ради, щиро співчуває рід-
ним і близьким. Вічна пам’ять.

Колектив працівників НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ ступенів-
ДЗН” глибоко сумує з приводу смерті колишнього директора школи 
Демборинського Степана Павловича і висловлює співчуття  
рідним та близьким. Царство йому небесне!
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ПРОДАМ
* молоду добру корову, з тре-

тім телям, тільна 5 місяців. Тел. 
(067) 146-92-17.

* картоплю. Тел.  (096) 134-43-
68. 

* квашену капусту. Тел.: (068) 
246-76-14.

* ВАЗ 2107, 2005 року ви-
пуску, газ-бензин. Тел.: (067) 
924-76-90, (067) 369-26-54.

* пшеницю. Тел. (097) 437-62-
86, (093) 283-86-37. 

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к. с.), трактори 
(від 12 к. с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58, 066 665-36-06. 
www.tractor_c.com ua 

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: мо-

торист, автослюсар з ремонту 
легкових автомобілів і бусів, 
менеджер. Тел.: 51-00-97, 067-
700-55-02.

ПОСЛУГИ
* покраска л/а та окремих еле-

ментів, підбір фарб, полірування, 
воскування, передпродажна під-
готовка. Тел.: 51-00-97, 067-700-
55-02.

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) ремонтує двигу-
ни, коробки передач, ходову час-
тину, гальмівну систему, систему 
охолодження, паливної і вихлопної 
систем легкових і бусів.  Тел.: 067-
700-55-02, 51-00-97.

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) пропонує рих-
товку, покраску, антикорозійну об-
робку автомобілів, зварювальні 
роботи: днища, порогів, лонжеро-
нів.  Тел.: 067-700-55-02, 51-00-
97.

* фуршетні столи до урочистих 
подій (серця, лебеді тощо), ведучі 
на весілля, тамада, народні обря-
ди. Тел. 098 592-71-01. 

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлення 
водонагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів,  лічильників; заміна 
стояків, водопроводу, каналізації, 

опалення. Пенсіонерам та учасни-
кам Великої Вітчизняної війни — 
знижки. Тел. (097)14-86-723. 

* цифрова відеозйомка  
(весілля, хрестини, перший 
дзвоник, випускний вечір, юві-
лей), тел.: 095-64-03-266, 096-
36-17-373.

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого  

життя. Недорого, виїзд у села, за-
пис на DVD, монтаж фотокліпів. 
Тел. (0352) 54-11-93.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* загублений державний акт на 

право власності на земельну ді-
лянку ЯН №073901, виданий на 
ім’я Онуферка Петра Володимиро-
вича, вважати недійсним.

* загублений державний акт на 
право власності на земельну ді-
лянку ЯН №073902, виданий на 
ім’я Онуферка Петра Володимиро-
вича, вважати недійсним.

* загублений державний акт на 
право власності на земельну ді-
лянку ЯН №073903, виданий на 
ім’я Онуферка Петра Володимиро-
вича, вважати недійсним.

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 ●

Офіційне ●

Код типової відомчої класифікації 
видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів

Назва об’єктів відповідно  
до проектно-кошторисної документації; тощо

Разом
видатків на 

поточний рік Код тимчасової класифікації видат-
ків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

10 Відділ освіти ТРДА 800000
070201 Загальноосвітні школи Капітальні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ 800000
24 Відділ культури  ТРДА 40000
110201 Бібліотеки Капітальні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ 40000

Всього 840000

Додаток №5 
до рішення районної ради 

“Про районний бюджет на 2016 рік”Перелік видатків у 2016  році  
за рахунок коштів бюджету розвитку

грн.

Код тимча-
сової класи-

фікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцево-
го бюджету

Найменування згідно з типовою 
відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загаль-

ний фонд

Разом 
загальний 
та спеці-
альний 
фонди

10 Районна рада  350000 350000

120100
Телебачення і радіомовлення Програма розвитку радіокомпанії “Джерело”  

на 2016-2020 роки 50000 50000

120201 Періодичні видання (газети та журнали) Програма розвитку газети “Подільське слово”  
на 2016 рік

300 000 300 000

67 Сектор з цивільного захисту  50000 50000

210105 Видатки по запобіганню та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків сти-
хійного лиха

Програма захисту населення і територій від надзви-
чайних ситуацій техногенного та природного характеру 
на 2014-2017рр.

50 000 50 000

15 Управління соціального захисту населення  702 000 702 000

91207

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного 
газу

Районна програма “Ветеран” на 2015-2019 роки 702 000 702 000

 ВСЬОГО  1 102 000 1 102 000

Додаток №6

Перелік місцевих (регіональних) програм,  
які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету  у 2016 році

грн.

Код 
тимчасо-

вої 
класифіка-
ції видат-

ків та 
кредиту-

вання 
місцевого 
бюджету

Код 
функціо-
нальної 
класифі-

кації 
видатків 

та 
кредиту-

вання 
бюджету

Найменування 
згідно з типовою 

відомчою/типовою 
програмною2/

тимчасовою класи-
фікацією видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування — всього

Загаль-
ний 

фонд

Спеціальний 
фонд

з них

Разом
Загаль-

ний 
фонд

Спеціальний 
фонд

з них

Разом
Загаль-

ний 
фонд

Спеціальний 
фонд

з них

Разом
бюджет 

розвитку

бюджет 
розви-

тку

бюджет 
розвитку

90  
Тернопільська 

районна державна 
адміністрація

0,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 -10000,00 0,00 -10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250911 1060

Надання дер-
жавного пільгово-
го кредиту індиві-
дуальним сіль-
ським забудовни-
кам

0,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00

4113  
Надання інших 

внутрішніх креди-
тів

0,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 10000,00

250912 1060

П о в е р н е н н я 
коштів, наданих 
для кредитування 
і ндив ідуальних 
сільських забу-
довників

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00 0,00 -10000,00 0,00 -10000,00 0,00 -10000,00

4123  
Повернення ін-

ших внутрішніх 
кредитів

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00 0,00 -10000,00 0,00 -10000,00 0,00 -10000,00

  Всього 0,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 -10000,00 0,00 -10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Додаток №4 
до рішення районної ради 

“Про районний бюджет на 2016 рік”

Повернення кредитів до Тернопільського районного  
бюджету та розподіл надання кредитів 

з Тернопільського районного бюджету в 2016 році
грн.
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Гороскоп ●

Варто уважніше ставитись до свого 
здоров’я. Незважаючи на те, що ви пиль-
нуєтесь, місяць іде на спад і можуть втра-
чатися сили. Можна легко підхопити не-
жить. На роботі  зміни не передбачаються. 
Не треба сперечатись. Бувають моменти, 
коли краще промовчати, навіть якщо ви 
праві.

Нічого так не піднімає настрій, як зустріч 
зі старими друзями. Гарна вечеря в їх колі 
позначиться на вашому душевному стані, 
який останнім часом розслаблений. Не дуже 
переймайтеся прикрощами на роботі, не-
вдовзі все зміниться на краще. Вдома очі-
куйте ідилії.

Цього тижня найбільше таланитиме у 
сердечних справах і знайомствах. Стріла 
Амура вже на шляху до вашого серця. Саме 
тепер ви маєте чудову нагоду знайти і най-
краще зберегти своє щастя. Не варто з цим 
зволікати, адже сприятливий період не є та-
ким довгим. Чекайте приємних сюрпризів, 
зокрема, подарунків і похвали.

Зараз для більшості настає далеко не 
найкращий час. Потрібно до всього при-
дивлятись, прислухатись і в жодному разі 
не йти на випередження ситуації. Хтось 
може мати проблеми  з житлом і в сім’ї. 
Також не все гаразд з фінансовими і лю-
бовними справами. Рятуйтесь від скрути і 
в жодному разі не  влізайте у борги, адже 
їх потім буде важко віддавати.

Будете охоплені ейфорією. Усі ваші спра-
ви йтимуть напрочуд вдало і приноситимуть 
чималі прибутки. Більше того, починання, за 
які ви збиралися братись, обов’язково бу-
дуть успішними. Щоправда, трохи напруже-
ними залишаються стосунки з коханою осо-
бою, якій набридла ваша постійна зайня-
тість.

Справи йтимуть мляво і не чітко. У деко-
го все валитиметься з рук. Можуть виникну-
ти труднощі на роботі через найменші дріб-
ниці, чвари вдома. Найкраще на наступно-
му тижні дивитися на все тверезими очима. 
В кінці тижня краще усамітнитись і добре 
відпочити.

Не будьте надто активними. Стримуйте 
ініціативу, за яку частенько можуть кусати. 
Не слухайте чужих порад і підказок, нама-
гайтеся всі рішення приймати самостійно. 
Довіртеся власному досвіду та інтуїції. На-
стрій у вашій сім’ї цілковито залежатиме від 
вашої поведінки. Аби уникнути неприємних 
несподіванок, більше бувайте вдома.

Намагайтесь реально, без перебільшень 
оцінити власні можливості. Не гарячкуйте й 
не біжіть навздогін за двома зайцями, бо 
жодного не впіймаєте. Перш ніж взятися за 
діло, все ретельно обміркуйте. Будьте по-
блажливими й терплячими.

Ваш оптимізм просто вражає. Вас пере-
повнює гарний настрій. На роботі можете 

сміливо втілювати в життя нові проекти. 
Будьте певні — ваші старання не пройдуть 
поза увагою. Раджу не довіряти геть усім, бо 
можете бути ошукані. Можуть з’явитися за-
здрісники.

Сміливо кинетесь у вир нового почуття. 
Випадкове знайомство з особою протилеж-
ної статі може перерости у романтичну при-
страсть. Кохання понад усе — ось нинішній 
девіз Козерогів. Грандіозні плани здійснять-
ся на всі 100 відсотків. Хай вас не розуміють, 
але ви крокуєте правильно обраним шля-
хом.

У вашій душі панує гармонія та любов. 
Саме на цьому тижні, можливо, відчуєте, що 
у вас все має бути добре. Починається інша 
смуга в житті. Відчуватимете жвавість, ста-
більність, також і робота буде ладитись. Го-
ловне — не гайте часу на дрібниці.

Перший тиждень лютого покаже, яким він 
має бути для вас. Очікуйте новин, на які не 
сподівалися. Можливі ускладнення стосунків 
з рідними і близькими через майнові супер-
ечки, якусь призабуту справу з компаньйо-
нами по роботі. Обережно з гострими реча-
ми, уважно за кермом.

від Івана Круп'яка з 1 по 7 лютого

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №4 

від 22 січня 2016 року.

— Коханий, в мене дві новини — хороша 
і погана. Спочатку погана — я розбила твій 
“Мерседес”.

— Яка ж хороша?
— Я більше так не буду…

У пологовому будинку батько дивуєть-
ся:

— Господи! Двійня!
— Ні, поки що тільки одне, — заспокоює 

його медсестра. — Наступного разу при-
ходьте тверезим.

Приятельки розмовляють за кавою.
— Я обожнюю природу, — говорить од-

на.
Друга уважно дивиться на неї:
— І це після того, що вона з тобою зро-

била?

— Вибачте, може, ви не терпите диму 
цигарки?

— Зовсім не терплю.
— Тоді, будь ласка, вийдіть в інший ва-

гон.

— Чи зустрічала ти коли-небудь чолові-
ка, від дотику якого ти б тремтіла?

— Вчора я зустрічалася з таким чолові-
ком…

— Хто він?
— Зубний лікар.

— Ти помреш у злиднях і голоді, само-
тній, оточений тільки стражданнями і бо-
лем.

— Вибачте, я не почув. Що ви сказа-
ли?

— Я кажу: розпишіться отут — і кредит 
ваш.
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Вітаємо! ●Традиції ●

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

“Не варто очікувати чудес чи 
свят, їх треба зробити для 
себе самому”, — не раз чула 
подібний вислів у цей вечір у 
клубі  села Ступки, де зібра-
лася громада  у  сільській  
обителі культури, щоб по-
слухати два свої чудові вер-
тепи: молодіжний та дитя-
чий, поспілкуватися з новим 
головою Ігорем Романови-
чем Радецьким. А ще до 
Ступок завітав начальник 
об’єднання “Тернопільгаз”, 
почесний громадянин села, 
його добрий меценат Олег 
Іванович Караванський із 
співочим колективом 
об’єднання.

Скільки позитивної енергетики 
віддали усім, хто так чисельно зі-
брався у клубі, учасники  вертеп-
ного дійства із Ступок, які були 
нагороджені  Диплом ІІ ступеня у 
номінації “Кращий у засобах сце-
нічної виразності” на районному 
огляді-конкурсі зимового 
календарно-обрядового фолькло-
ру “Нова радість стала — 2016”. 
Присутні були зачаровані непо-
вторними костюмами та грою 
сільських аматорів сцени, у яких 
кожен з них впізнавав своїх дітей 

та онуків і радів, що вони про-
славляють новонародженого Ісу-
са та несуть людям віру у добро 
та справедливість. Дітей підготу-
вала завідуюча клубом села Ступ-
ки Галина Іванська 

Вважають, що кумедні ролі 
вдаються лише хлопцям, проте 
Юля Писаренко з Великих Бірок, 
Катерина Гид з Тернополя та Ві-
кторія Смаль із Ступок зібралися 
разом та винесли на суд глядачів 
різдвяну сценку, у якій вони зігра-
ли персонажів  Ангела, Суру  та 
Чортика. Все було гарно, дотепно 
та весело.

Парох Ступок о. Андрій, який 
повернувся із Зарваниці, вітаючи 
присутніх із Старим Новим Ро-
ком, святом Василія Великого, 
сказав: “У час новорічних та різд-
вяних свят ми живемо гарними  
традиціями. Це дуже добре. А ще 
беремо участь у корпоративах, 
різними способами відзначаємо 
свята. Але, на жаль, ми так мало 
робимо для Бога, не розуміємо, 
що покликані до правдивої ра-
дості. Ми, за словами апостола 
Якова, часом  уподібнюємося до 
слухачів — забудьків, які в церкві 
чують Боже слово, навіть черпа-
ють його із Святого Писання, та 
не виконують. Цей рік з благо-
словення Святішого отця Папи 
Римського Франциска є роком 
милосердя. Стараймося у цей 
час і на майбутнє частіше дбати 

про власну душу, очищуючи її від 
гріхів, роблячи добрі справи, на-
громаджуючи не гроші та славу, 
які не ведуть до спасіння, а не-
бесні скарби. Бажаю вам 
здоров’я,  доброго практикуючо-
го  християнського життя. Адже 
віра без добрих справ — мертва. 
З Богом ми сильні і ніколи не 
пропадемо…”

Українські коляди у гарній су-
часні обробці виконав хор 
об’єднання “Тернопільгаз” (ке-
рівник Ярослав Даньків). Зокре-
ма, мелодійно звучали  пісні у 
виконанні Ірини Морозової та на-
родного аматорського дуету 
“Кришталеві роси” у складі Ольги 
Мартинюк та Надії Олещук. 

Переконалася, що коли на 
якому-небудь дійстві присутній 
начальник об’єднання “Терно-
пільгаз”  Олег Караванський, 
гарний настрій усім гарантова-
ний. Ця людина уміє згуртувати 
як і очолюване підприємство, так 
і колективи, де йому доводиться 
бувати. Іскрометний гумор, по-
вага до всіх та кожного, а ще 
участь як  мецената добрих 
справ, які робляться у районі та 
області,  забезпечили йому за-
служений авторитет. Олег Івано-
вич вірить у позитивні зміни у 
нашому суспільстві, вважає, що 
кожна людина повинна  їх праг-
нути  і робити, тоді й зміниться 
держава.

На Різдвяні  
свята до Ступок

Парох церкви с. Ступки о. Андрій Марчук, начальник об’єднання “Тернопільгаз” Олег  
Караванський, Ступківський сільський голова Ігор Радецький, завідуюча клубом с. Ступки Галина 
Іванська, учасники хору об’єднання “Тернопільгаз” та учасники вертепного дійства села Ступки.

Переможці районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів 
і фестивалів — зразковий аматорський художній фольклорно-обрядовий гурт “Ходаки” 
і “Романівський обертас” (художній керівник — заслужений працівник культури України, 

відмінник освіти України Михайло Полюга) під час різдвяного виступу 
в церкві св. Івана Богослова в м. Тернополі, січень 2016 року.

Педагогічний 
колектив Велико-
глибочецької ЗОШ 
І-ІІІ ст. ім. 
Я. Стецька вітає з 
60-річчям вчителя 
християнської ети-
ки Юрія Ігоровича 
ЗАГАЛЮКА.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

Вітаємо з днем народження  
в. о.  головного лікаря ТРТМО 
Ігоря Романовича ВОЙТОВИЧА.

З роси, з води на добру сотню літ

Людського щастя, благ земних рікою,

Здоров’я зичимо міцного, як граніт,

Й удача не ішла щоб стороною.

Щоб радість лиш приносило життя,

Щоби цвіли й буяли почуття,

Аби здійснились заповітні мрії

Й перетворились у реальність всі надії.

З повагою — колектив ТРТМО.

Вітаємо з днем народження в.о. 
головного лікаря ТРТМО Ігоря 
Романовича ВОЙТОВИЧА.

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — колективи  
редакції газети  

“Подільське слово” 
 і ТРР “Джерело”.

Щиро вітаємо з 40-річчям 
депутата Великоглибочецької 
сільської ради Тамару  
Миколаївну ОКСЮТУ.

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 
Великоглибочецької 

сільської ради, депутатський 
корпус, виконком.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження депутатів Ступ-
ківської сільської ради Оксану  
Петрівну ЧУБКО та Василя  
Михайловича МАТУШИНЦЯ.

Бажаємо Вам щастя і достатку,

Ясного неба, сонця і тепла, 

В житті щодень лиш злагоди й порядку, 

Щоб доля світлою була. 

В роботі — успіху й терпіння, 

У справах — вічного горіння, 

В сім’ї — любові і добра 

На многії та благії літа!

З повагою — виконавчий  
комітет Ступківської сільської 

ради, депутатський корпус,  
працівники культури села. 

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів щиро вітає з ювілеєм пра-
цівника школи Ірину Станіславів-
ну БОБРІВЕЦЬ.

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.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження учасника зразкового 
фольклорно-етнографічного колек-
тиву “Чернелівські забави” БК  
с. Чернелів-Руський Віталія  
МАХИНЬКУ.

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла,

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все в Тебе гаразд!

З повагою — дирекція будинку 
культури с. Чернелів-Руський.

Дирекція будинку культури  
с. Чернелів-Руський щиросердеч-
но вітає з днем народження учас-
ницю зразкового фольклорно-
етнографічного колективу “Черне-
лівські забави” БК с. Чернелів-
Руський Наталю МУРДЗУ.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил. 

З днем народження щиро вітає-
мо Андрія Миколайовича 
МАЦЬКА із с. Жовтневе.

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 і любов’ю — рідні.

Вітаємо з днем народження де-
путатів Тернопільської районної 
ради Ірину Володимирівну  
КРУПУ і Ярослава Дмитровича 
РЕШЕТУХУ.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З повагою — депутатський 
корпус Тернопільської  

районної ради.

Вітаємо з 55-річчям керівника 
зразкового дитячого ансамблю 
бального танцю “Пролісок” Тер-
нопільського районного будинку 
культури Нелю Григорівну 
ШПАЧУК. 

В честь ювілейного Вашого дня

Для Вас — щонайкращі наші слова:

Бажаєм здоров’я, многая літ,

Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,

Хай злагода буде, хай буде любов,

Хай тисячу раз повторяться знов

Хороші, святкові і пам’ятні дні,

Хай сонце всміхається Вам у житті.      

З повагою — колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, районна 

організація профспілки 
працівників культури.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з днем народження техніч-
ного працівника Тетяну Петрівну 
КОМАРНИЦЬКУ.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

Вітаємо з днем народження 
рентген-лаборанта ТРТМО Любов 
Іванівну МОРОЗ, офтальмолога 
Людмилу Іванівну ТЕРЕЩЕНКО, 
зубного техніка Павла Ігоровича 
САЧКА, лікаря загальної практики-
сімейної медицини Ірину Ігорівну 
МУХУ, медсестру ТРТМО Лесю 
Зіновіївну МОРОЗ, молодших 
медсестер ТРТМО Любов Дми-
трівну МАРЦЮК, Галину Петрів-
ну ЯРОШЕВСЬКУ, Оксану Іванів-
ну КОНЕНКО, Ірину Йосипівну 
ПАТРОН, Ольгу Анатоліївну КІРІ-
ЄНКО, Ольгу Володимирівну 
АМРОЖУ, стоматолога Ступків-
ської АЗПСМ Іванну Степанівну 
ФАКУ, стоматолога Великоглибо-
чецької АЗПСМ Володимира  
Васильовича МАЛЯРСЬКОГО, 
медсестру Настасівської АЗПСМ 
Ольгу Дмитрівну БАКАЛЕЦЬ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження слюсаря Васи-
ля Антоновича ДРОТЯКА, облі-
ковця Теодозія Володимировича 
КОВАЛЬСЬКОГО.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття.

Учні 5-А класу Великоглибо-
чецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька 
вітають з днем народження свою 
першу вчительку Лесю  
Ярославівну БІЛИК.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.


