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На ІХ Міжнародному форумі Європа-Україна (зліва направо): прем’єр-міністр України у 2001-2002 рр.  
Анатолій Кінах, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, єврокомісар із питань розширення та європейської  

політики сусідства у 2010-2014 рр. Штефан Фюле, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, голова Всесвітньої 
української координаційної ради Михайло Ратушний. Січень 2016 року, місто Лодзь (Польща). 

Організатори форуму переко-
нані, що Польща має стати плац-
дармом для перемовин України 
з Європейським Союзом щодо 
запозичення досвіду в прове-

денні реформ та інтеграції у за-
хідну спільноту. Протягом трьох 
днів у Лодзі обговорювали пи-
тання вдосконалення економіч-
ного потенціалу України. Осно-

вна тема розмов — економічно-
соціальний розвиток, вдоскона-
лення енергетичної безпеки, ви-
користання власних джерел 
енергії, співпраця з регіонами та 
налагодження нових зв’язків з 
іноземними партнерами. Під час 
дискусій, дебатів, презентацій 
учасники форуму обмінялися до-
свідом, обговорили питання роз-
робки спільних пропозицій щодо 
модернізації України, успішного 
проведення реформ та еконо-
мічної розбудови нашої держави 
після найважчої та найглибшої 
кризи за роки незалежності. 
Ключовим було питання: чи від-

бувся перелом у стратегії ре-
формування і модернізації Укра-
їни?

В рамках відкриття форуму мі-
ністр закордонних справ Польщі 
Вітольд Ващиковський наголо-
сив, що Україна — суверенна 
держава, яка має право само-
стійно обирати шлях власного 
економічного розвитку та міжна-
родного співробітництва. Націо-
нальний банк Польщі підписав з 
українським урядом угоду про 
виділення мільярда доларів на 
підтримку стабілізації фінансової 
системи України. 

Продовження на 2 стор.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

24
-26 січня в польському місті Лодзь пройшов 
ІХ Міжнародний форум Європа-Україна, який 
називають “малим Давосом”. У форумі взяли 
участь понад півтисячі представників урядів 

України, Польщі, США, країн ЄС, бізнесменів, представників 
органів місцевого самоврядування, керівників громадських 
організацій, менеджерів міжнародних компаній та експертів у 
різних галузях. Цей захід, який у попередні роки відбувався у 
Вроцлаві, Криниці-Здруй (Польща), Києві та Будапешті, орга-
нізовує польський Інститут східних досліджень.

  9 стор.

Василь Саланський:  
“Важливо, щоб 

молодь поверталася 
жити в село  

і дбала про його 
престиж”.

  5 стор.

Роман Сидяга: 
перший “отаман” 
Тернопільського 

району.

  16 стор.

Родинне свято 
“Відкрий своє серце 

для добра” у 
Великоберезовицькій 

школі. 
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Колегія ●

Контакти ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

На колегії Тернопільської 
райдержадміністрації, яку 
28 січня цього року провів 
голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий, розгля-
нули питання контрактної 
служби в армії як альтерна-
тиви часткової мобілізації. 

За інформацією тимчасово ви-
конуючого обов’язки військового 
комісара Тернопільського 
об’єднаного міського військового 
комісаріату, майора Миколи Бой-
ка, з січня 2016 року грошове за-
безпечення військовослужбовця, 
прийнятого на військову службу за 
контрактом, становитиме від 
7098 гривень. Працівники війсь-
ккомату домовилися з сільськими 
та селищними головами про про-
ведення у громадах 
роз’яснювальної роботи щодо 
контрактної служби у війську. 

— Військові, призвані під час 
попередніх хвиль мобілізації, по-
требують ротації. Якщо за най-
ближчі два місяці виконаємо пла-
нове завдання із залучення до 
війська контрактників, зможемо 
замінити хлопців на передовій і 
уникнути в Тернопільському райо-
ні чергової черги часткової мобілі-
зації,— зазначив голова Терно-
пільської райдержадміністрації 
Олександр Похилий. — Потрібно 
активно інформувати населення 
про вигоди, які держава гарантує 
контрактникам. Армія зацікавлена, 
щоб у її лавах служили вмотивова-
ні люди. Мобілізація — примусо-
вий захід. Натомість служба за 
контрактом дає можливість віль-
ного вибору місця та умов служби, 
можливість зробити кар’єру вій-
ськового. Контрак-
тники Тернопіль-
ського району мо-
жуть служити в  
44-ій окремій арти-
лерійській бригаді, 
яка дислокується в 
Тернополі на вулиці 
Дубівецькій.

За словами тим-
часово виконуючо-
го обов’язки вій-
ськового комісара 
Тернопiльського 
об’єднаного місь-
кого вiйськового 
комicaріату Миколи 
Бойка, для укомп-
лектування терно-
пільської військової 
частини необхідно 
близько півтори ти-
сячі контрактників.

— Військова 
служба за контр-
актом — альтерна-
тива мобілізації, — 
зазначає Микола 
Бойко. — Чим біль-
шим буде відсоток 
виконання плано-
вого завдання із 
залучення до вій-
ська контрактни-
ків, тим меншим 
буде план у разі 

можливої чергової хвилі частко-
вої мобілізації. Не виключено, що 
мобілізацію взагалі не доведеть-
ся оголошувати. З початку цього 
року грошове забезпечення для 
військових за контрактом збіль-
шено більше, ніж удвічі. Для 
учасників АТО передбачені від-
повідні надбавки — в першій лінії 
оборони додатково 5 тисяч гри-
вень, у другій-третій лініях обо-
рони — 2,5 тисячі гривень. Ви-
плати, передбачені для підрозді-
лів за виконання бойового за-
вдання, за збиті-підбиті об’єкти 
залишаються. Військові, які від-
служили 11 місяців, можуть під-
писати контракт на півроку. 
Служба зараховується до загаль-
ного страхового стажу і стажу 
державного службовця. Ухвале-
но новий порядок речового за-
безпечення військовослужбовців. 
Військові, які мають цивільну ви-
щу освіту, можуть пройти тримі-
сячні курси для отримання офі-
церського звання. В подальшому 
умови служби та якість забезпе-
чення будуть поступово зроста-
ти. Військовослужбовці за контр-
актом отримають компенсацію за 
оренду житла — від 1,5 до  
2,5 тисячі гривень. За бажання 
військові зможуть жити в казармі 
на території частини. Крім цього, 
контрактникам надається опла-
чувана відпустка, кошти на оздо-
ровлення, якісне медичне обслу-
говування, матеріальна допомога 
на вирішення соціально-
побутових проблем, право на 
пенсію після 25 років вислуги. 

Під час колегії начальник Тер-
нопільського відділення поліції 
Тернопільського відділу поліції го-
ловного управління Національної 
поліції в Тернопільській області, 

полковник поліції Петро Гукалюк 
ознайомив учасників колегії із за-
ходами, які вживалися для забез-
печення дієвої боротьби з проява-
ми злочинності та корупцією на 
території Тернопільського району 
в 2015 році. Заступник керівника 
апарату Тернопільської РДА-
начальник відділу загального діло-
водства Тернопільської РДА Світ-
лана Мікітіна доповіла про органі-
зацію роботи із зверненнями гро-
мадян та їх особистого прийому в 
минулому році. Найбільш актуаль-
ними залишаються питання соці-
ального захисту населення, аграр-
ної політики і земельних відносин, 
транспорту, зокрема покращення 
транспортного сполучення, питан-
ня щодо роботи перевізників, 
оплати за проїзд дітей шкільного 
віку. Начальник відділу організа-
ційної роботи апарату Тернопіль-
ської РДА Ірина Баюрак інформу-
вала з питання про стан виконан-
ня делегованих повноважень ор-
ганами виконавчої влади, викон-
комами сільських і селищних рад у 
2015 році.

У роботі колегії взяли участь 
голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко, перший за-
ступник голови Тернопільської 
РДА Володимир Осядач, заступ-
ник голова Тернопільської РДА 
Андрій Колісник, голова Терно-
пільського обласного відділення 
Всеукраїнської асоціації сільських 
і селищних рад, Байковецький 
сільський голова об’єднаної тери-
торіальної громади Анатолій Ку-
лик, начальник Тернопільської 
ОДПІ Петро Якимчук.

За підсумками колегії прийнято 
відповідні розпорядження та до-
ручення голови Тернопільської 
райдержадміністрації. 

Альтернатива мобілізації, 
або Підпиши контракт із 

Збройними силами України

Упродовж двох днів на Тер-
нопільщині перебував голо-
ва Аграрної партії України 
Віталій Скоцик. Він ознайо-
мився з роботою ряду сіль-
ськогосподарських підпри-
ємств, виступив на обласних 
телеканалах і радіомовлен-
ні,  дав прес-конференцію 
для журналістів, взяв участь 
у звітно-виборній конферен-
ції обласної організації АПУ. 

Як відомо, 5 вересня 2015 року 
з’їзд Аграрної партії України 
звільнив попереднє керівництво 
обласної і місцевих організацій 
Тернопільщини через невиконан-
ня Статуту партії. Однак з часом 
стало зрозуміло, що одна з най-
потужніших сільськогосподар-
ських областей не може залиша-
тися осторонь політичних проце-
сів та захисту інтересів хліборобів 
краю. Тож практично з кінця ми-
нулого року йшла активна розбу-
дова Аграрної партії на Тернопіл-
лі, яка завершилась обласною 
звітно-виборною конференцією. 
В її роботі взяли участь більше 
двохсот делегатів та запрошених 
аграріїв з усіх районів Тернопілля, 
а також гості з Львівської, Хмель-
ницької й  Івано-Франківської об-
ластей.

Тон у роботі партконференції 
Тернопілля задав голова АПУ Ві-
талій Скоцик, який зупинився на 
кількох принципових речах. Се-
ред іншого він наголосив, що 
Аграрна партія сьогодні катего-
рично виступає проти продажу 
землі, оскільки наше суспільство 
ще не готове до таких процесів і 
це призведе до обезземелення 

селян, з усіма негативами для ві-
тчизняного продовольчого ринку, 
монополізації землі товстосума-
ми. До речі, теза про заборону 
ринку землі у програмних засадах 
партії народилася минулого року, 
після зустрічі Віталія 
Скоцика з аграріями Тернопілля. 

Що стосується відміни спецре-
жиму ПДВ для сільгоспвиробни-
ків, то голова партії рішуче аргу-
ментував неприйнятність таких 
кроків Кабміну і Верховної Ради 
хліборобами всієї України, про 
що засвідчили нещодавні масові 
протестні акції селянства, і що ці 
питання найближчим часом знову 
стоятимуть на порядку денному 
Всеукраїнської аграрної ради та 
Всеукраїнського страйкового ко-
мітету. 

Під час обласної звітно-
виборної конференції сформо-
вано нове керівництво Терно-
пільської обласної партійної ор-
ганізації Аграрної партії України. 
Її головою одноголосно обрано 
відомого у нашому краї госпо-
дарника, генерального директо-
ра корпорації “Агропродсервіс” 
Івана Чайківського. Його пер-
шим заступником став голова 
Тернопільської міської партійної 
організації, відомий бізнесмен і 
громадський діяч Володимир 
Мариновський, а заступниками 
— директор підприємства “Агро-
інвест” із Козівського району 
Юрій Пудлик та юрист із Терно-
пільського району Володимир 
Мужевич. Головою ревізійної ко-
місії обласної партійної органі-
зації обрано фінансового дирек-
тора ТОВ “Агро-Рось” Людмилу 
Немцеву.

Справи партійні ●

На Тернопільщині  
з робочим візитом побував 

голова Аграрної партії 
України Віталій Скоцик

Продовження.
Початок на 1 стор.

Інвестиційний потенціал пре-
зентували Чернівецька, Івано-
Франківська та Тернопільські об-
ласті. Делегацію з Тернопільщи-
ни представили голова Терно-
пільської обласної державної ад-
міністрації Степан Барна, голова 
Тернопільської районної держав-
ної адміністрації Олександр По-
хилий, народний депутат України 
Тарас Юрик, голова ради підпри-

ємців Тернопільщини Володимир 
Гевко. 

— Тернопільському району 
важливо презентувати себе се-
ред потенційних інвесторів та 
партнерів міжнародної технічної 
допомоги, — переконаний голова 
Тернопільської райдержадміні-
страції Олександр Похилий. — 
Залучення інвесторів зробить 
економіку Тернопільського райо-
ну конкурентоспроможною. Про-
тягом трьох днів форуму в Лодзі 
обговорювалися актуальні питан-

ня модернізації України. Влада 
Тернопільської області допомагає 
іноземним інвесторам, сприяє 
розвитку бізнесу. Європейська 
спільнота підтримує нашу держа-
ву в питаннях безпеки і проведен-
ня реформ на шляху євроінтегра-
ції. Плануємо запросити на Тер-
нопільщину польських колег для 
обміну досвідом. Сподіваюся, від-
криті діалоги та плідна співпраця 
з європейськими партнерами 
принесуть користь українським 
громадам.

ЄвроІнтеграція

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

2 лютого цього року началь-
ник відділу освіти Тернопіль-
ської райдержадміністрації 
Василь Цаль провів нараду з 
керівниками дошкільних, за-
гальноосвітніх, позашкіль-
них навчальних закладів  
району. 

Під час наради обговорено пи-
тання про стан виплати заробіт-
ної плати освітянам за січень 
2016 року; про організацію харчу-
вання в загальноосвітніх навчаль-
них закладах; про відновлення 
навчання після карантину та 
ущільнення навчального матеріа-
лу; про виконання заходів за на-
слідками атестацій навчальних 
закладів, що були проатестовані 
в І семестрі 2015-2016 навчаль-
ного року; про епідемічну ситуа-
цію в начальних закладах району; 
про формування бази даних для 
замовлення документів про осві-
ту; про реєстрацію школярів на 
ЗНО; про аналіз перевірки інспек-
ції з охорони праці.

— У зв’язку з перевищенням у 
Тернопільському районі епідеміч-
ного порогу захворюваності на 

грип та ГРВІ у півтора рази, на 
основі рекомендацій Тернопіль-
ського районного територіального 
медичного об’єднання та Тере-
бовлянського міжрайонного управ-
ління головного управління Дер-
жавної санітарної епідеміологічної 
служби в Тернопільській області 
прийнято рішення продовжити ка-
нікули в школах Тернопільського 
району до 8 лютого, — зазначає 
начальник відділу освіти Терно-
пільської РДА Василь Цаль. — 
Згідно з рекомендаціями департа-
менту освіти і науки Тернопіль-
ської ОДА, керівники навчальних 
закладів самостійно вирішувати-
муть, як відпрацьовувати пропу-
щенні заняття. Відпрацювання 
здійснюватимуться завдяки ущіль-
ненню навчального матеріалу, на-
вчанню по суботах і частковому 
скороченню весняних канікул. Уна-
слідок затримки в процесі переда-
чі коштів із бюджетів Великогаїв-
ської і Байковецької об’єднаної 
територіальних громад районному 
бюджету, зарплати за січень педа-
гогам цих громад виплатимо в 
лютому. Решта освітян вчасно 
отримали заробітну плату разом із 
20-відсотковою надбавкою за пре-
стижність професії.

Це важливо ●

Карантин у школах 
Тернопільського району 
продовжено до 8 лютого

На поверхах влади ●

4 лютого Верховна Рада України ухвалила Постанову “Про пере-
йменування окремих населених пунктів та районів”. Відповідний про-
ект постанови зареєстровано за № 3854. За це проголосували 230 
народних депутатів. Перейменування стосується населених пунктів 
17 областей України. 

Згідно з постановою № 3854, село Жовтневе Чернелево-Руської 
сільської ради Тернопільського району перейменоване на село 
Соборне.

За матеріалами офіційного сайту Верховної Ради України.

Село Жовтневе має  
нову назву — Соборне
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Вітаємо! ●Ми — українці ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото Ярослава СТАРЕПРАВО.

Ідея соборності — важлива 
складова української націо-
нальної ідеї. 22 січня 
1919 року — день проголо-
шення Акту Злуки УНР і ЗУНР. 
Цього дня реалізувалося 
прагнення українського на-
роду жити однією сім’єю на 
своїй землі, в єдиній, непо-
дільній державі.

...На Володимирській вулиці 
перед Софійською площею спо-
рудили тріумфальну браму, при-
крашену блакитними і жовтими 
стрічками та гербами українських 
земель. Біля входу до собору свя-
тої Софії зібралися члени Дирек-
торії, офіційні представники ЗУНР, 
єпископат Української православ-
ної церкви. Над площею, де зібра-

лися десятки тисяч киян і гостей 
столиці, пролунало “Ще не вмер-
ла Україна”. Після цього було про-
голошено історичні слова: “Однині 
воєдино зливаються століттями 
одірвані одна від одної частини 
єдиної України — Західноукраїн-
ська Народна Республіка і Наддні-
прянська Велика Україна. Здій-
снилися віковічні мрії, якими жили 
і за які вмирали кращі сини Украї-
ни. Однині є єдина незалежна 
Українська Народна Республіка. 
Однині український народ, звіль-
нений могутнім поривом сил, має 
змогу об’єднати зусилля своїх си-
нів для створення нероздільної, 
незалежної Української держави 
на добро і щастя українського на-
роду”. Виголошуючи промову з 
нагоди об’єднання з УНР, прези-
дент ЗУНР Євген Петрушевич за-
значив: “Ухвалений закон зали-
шиться в нашій історії одною з 
найкращих дат. По лінії з’єднання 

не було між нами двох думок. Сьо-
годнішній крок піднесе наш дух і 
скріпить наші сили”.

Ціна єднання — життя героїв. 
Ідеал соборності українських зе-
мель упродовж багатьох десяти-
літь виступав визначальним чин-
ником національної консолідації, 
виявом генетичного прагнення 
українства до територіальної і ду-
ховної єдності. Цілісність етнічної 
території стала фундаментальною 
підвалиною відродження сучасної 
незалежної, соборної України. 
21 січня 1990 року, передчуваючи 
вихід із “тюрми народів”, близько 
трьох мільйонів українців організу-
вали одну з наймасштабніших ак-
цій на шляху до Незалежності — 
“живий ланцюг” між Києвом і 
Львовом, який символізував духо-
вну єдність східних і західних зе-
мель України. 

Урочистості з нагоди 97-ої річ-
ниці Дня Соборності 
України та 98-ої річниці 
Подвигу Героїв Крут “Ми 
збережемо тебе, собор-
ну і єдину” відбулися 27 
січня цього року в Терно-
пільському районному 
будинку культури. Захід 
розпочався зі спільної 
молитви та Божого бла-
гословення пароха церк-
ви Блаженних новомуче-
ників українського наро-
ду міста Тернополя отця 
Ігоря, який зазначив: єд-
ність здобувається само-
пожертвою, самовідда-
ною, жертовною пра-
цею.

— Акт Злуки засвідчує 
нескореність української 
нації і невмирущість 
української національної 
ідеї, — сказав голова 
Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко, 
звертаючись до присут-

ніх. — Щоб відбулося єднання 
українських земель, 29 січня 1918 
року 300 молодих студентів відда-
ли свої життя в нерівному бою на 
станції Крути. Сьогодні маємо но-
вітніх героїв, які жертвують собою 
заради незалежності рідної дер-
жави. Наше завдання — пам’ятати 
героїв, зберігати і примножувати 
державотворчий потенціал ідеї со-
борності, нерозривності і єдності 
державного організму, поступаль-
ного соціально-економічного та 
духовно-культурного розвитку 
України. Єдність — запорука со-
борної, демократичної України, 
шлях до перемоги.

Заступник голови Тернопіль-
ської РДА Андрій Колісник наго-
лосив, що українцям необхідно 
консолідувати сили задля збере-
ження незалежності, соборності 
України. Хвилиною мовчання 
вшанували пам’ять загиблих Ге-
роїв. У концертній програмі ви-

ступили соліст народної 
аматорської вокальної 
студії “Музична скриня” 
Тернопільського РБК, 
лауреат всеукраїнських 
та міжнародних конкур-
сів і фестивалів Василь 
Хлистун, викладачі Ост-
рівської музичної школи 
Світлана Петришин та 
Ігор Вовчак, соліст “Му-
зичної скрині” Павло 
Шкляр, ведуча урочис-
тостей, методист Тер-
нопільського РБК Олена 
Стадник, тріо “Рутенія” 
Великобірківської му-
зичної школи (керівник 
Галина Нижник), народ-
ний аматорський во-
кальний ансамбль “Со-
ломія” Великобірківської 
музичної школи і Терно-
пільського РБК (керівник 
Ірина Куницька). Мело-
дію різдвяної коляди 
учасникам заходу пода-
рував зразковий ан-
самбль бандуристів “Ди-
воструни” Тернопільського РБК 
(керівник Лариса Атаманчук). 
Танцювальний ансамбль “Кали-
новий цвіт” Острівської музичної 
школи (балетмейстер Ліна Гор-
бунова) і зразковий дитячий ан-
самбль бального танцю “Пролі-
сок” Тернопільського РБК (ба-
летмейстер Неля Шпачук, кон-
цертмейстер Валерій Глушков) 
поставили на сцені яскраві тан-

цювальні номери. Завершальним 
акордом став виступ народного 
аматорського духового оркестру 
“Доля” Тернопільського РБК 
(керівники-диригенти Григорій 
Ференц і Михайло Гайовий), в 
рамках якого студенти-
практиканти Теребовлянського 
вищого училища культури Назар 
Сович і Андрій Юськевич проде-
монстрували свою диригентську 
майстерність.

Відгомін героїчного минулого

На сцені Тернопільського РБК — тріо “Рутенія”  
Великобірківської музичної школи.

Виступає народний аматорський духовий оркестр Тернопільського РБК “Доля”, соліст Ігор Вовчак.  

Голова Тернопільської районної ради  
Андрій Галайко: “Акт Злуки засвідчує  

нескореність української нації”.

Заступник голови Тернопільської РДА 
Андрій Колісник: “Українцям необхідно  
консолідувати сили задля збереження  

соборності України”. 

Вітаємо з днем 
народження на-
чальника відділен-
ня зв’язку с. Ігро-
виця Тернопіль-
ського району  
Галину Богданівну 
ОНИСЬКІВ.

Нехай в цей день 

                    все буде так, 

Як серце забажає,

Наповнить ангел світлом

Думки і почуття.

Добра й любові,

Ласки Божої без краю,

Хай щастя барвами наповниться життя!

З повагою — колега Марія 
Легета, завідуюча 

бібліотекою-філією  
с. Ігровиця Наталія Дідух.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження заступника ди-
ректора з виховної роботи Ірину 
Петрівну КОБЕЛЬ.

Бажаємо Вам щастя і достатку,

Ясного неба, сонця і тепла, 

В житті щодень лиш злагоди й порядку, 

Щоб доля Ваша світлою була. 

В роботі — успіху й терпіння, 

У справах — вічного горіння, 

В сім’ї — любові і добра 

На многії та благії літа!

Від щирого серця вітаємо з 
Днем ангела кохану дружину, лю-
блячу маму, дорогу дочку Оксану 
Мирославівну ОМЕЛЬНИЦЬКУ з 
села Смиківці Тернопільського ра-
йону.

У День ангела бажаємо любові

І від душі успішних перемог!

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай Тебе оберігає Бог!

З любов’ю і повагою — чоловік 
Юрій, діти Андрій  

і Ольга, батьки  
Ганна і Мирослав. 

 

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з 55-річчям до-
бру, чуйну людину, мудрого і до-
свідченого керівника, директора 
школи Галину Зіновіївну 
ЩЕПНУ.

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.

Учні 7 класу Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітають з днем народження 
першу вчительку Лесю Михайлів-
ну ГАЛЯНТ.

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!

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів сердечно 
вітає з днем народження вчителя 
математики Ніну Григорівну  
ГЕВКО.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження 
вчителя математики Оксану  
Миронівну ВЕРБИЦЬКУ та вчите-
ля трудового навчання Василя 
Івановича КОЗЮПУ.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя-пенсіонера, ко-
лишнього директора Домамориць-
кої школи Іринея Миколайовича 
ВАСИЛЬКІВА.

Хай Матір Божа Вас оберігає,

Міцне здоров’я посилає,

Хай майбуття буде гарним і світлим,

Хай Вас люблять і шанують всі на світі.

З повагою — педагогічний  
та учнівський колективи  

НВК “Домаморицька  
ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.
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8 лютого
Понеділок 

9 лютого
ВіВторок

10 лютого
середа

11 лютого
ЧетВер

12 лютого
П’ятниця

13 лютого
субота

14 лютого
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 00.25 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.25 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Мiграцiйний вектор
08.40 Кориснi поради
09.00 ПРОФIЛАКТИКА
14.00 Вiкно в Америку
14.25 Казки Лiрника Сашка
14.40 Мультфiльми
15.30 Д/ф “Повернення видiв”
16.25 Д/ф “Сiмдесятники. Володимир Дахно”
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
20.30 Д/ф “Латвiя — слiдами балтiв”
21.30 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
23.00, 00.00 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 
07.35 Маша i ведмiдь”
09.30 “Мiняю жiнку-9”
10.50, 12.30 “Мiняю жiнку-7”
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 “Секретні материали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00 “ГРОШI”
23.30 “МIНКУЛЬТ”
00.00 Драма “Афера по-американськи”

інтер
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, 12.25 Т/с “Мама буде проти” (1)
14.20 “Судовi справи”
15.05, 16.15 “Жди меня”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00, 05.15 “Подробицi”
21.00 Т/с “Червона королева” (1)
00.10 Т/с “Легковажна жiнка” (2)

TV-4
06.00 Т/с «Перша леді». (1)
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Міська рада інформує
07.40 «Євромакс»      
08.10 Вікно в Америку        
08.30 «Смаки культур»
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00 Т/с «Перша леді». (1)
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Європа у фокусі       
12.40 «Слідства.інфо»             
13.10 Хіт-парад                 
14.00 Х/ф «4 листи фанери». (1).
17.00 «Магія природи»
17.30 «Гал-кліп»
18.00 Т/с «Перша леді». (1)
18.45 Міська рада інформує
19.00, 22.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Єдина країна
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
20.40 Дім книги
21.00 Наші вітання
21.30 «Погляд зблизька»
22.35 Х/ф «Неспокійний свідок». (2)
00.15 Час-Tайм

ICTV
05.05 М/с “Молода Лiга Справедливостi”
05.45, 19.20 Надзвичайнi новини
06.40 Факти тижня
08.35 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.10 Труба мiстера Сосиски
11.05 Без гальм!
11.40 М i Ж
12.15, 13.20 Дивитись усiм!
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20 Х/ф “Спiдi-гонщик”
17.05 Х/ф “Тачка №19” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова
00.10 Х/ф “Кров’ю i потом. Анаболiки” (2)

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.40 “Зiркове життя”
09.40 “Битва екстрасенсiв. Вiйна титанiв”
14.20 “Битва екстрасенсiв”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55, 00.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”
22.35 “Детектор брехнi”
23.35 “Один за всiх”

ноВий канал
06.00, 07.05 Kids’Time
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”
07.10 Т/с “Друзi”
10.20 Т/с “Смугасте щастя”
13.20 Х/ф “Некерований”
15.15 Х/ф “Спрага швидкостi”. (2)
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор
21.45 Страстi по ревiзору
23.50 Х/ф “Команда “А”. (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 “Стiч!” (1)
11.00 Х/ф “Кiт у чоботях” (1)
12.10 Серiал “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 «Музичний калейдоскоп»
10.35 «Назбиране»
10.50 «Пісні нашого краю»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
        19.00, 22.00 «Вісті ТТБ»
11.15 «До народних джерел»
11.25 Соціальна реклама
11.30 «У країні Мультляндії»
12.30 «Іноземна для дітей»
12.40 «Не перший погляд»
13.15 «Загублені у часі»
13.30 «Мамина школа»
14.00 «Відверті діалоги»
14.55 «Гуморинка на хвилинку»
15.15 «Музей книги»
15.30 «Подорожні замальовки»
16.00 «Кулінарія від Андрія»
16.15 «Чудесний канал»
16.50 «Пісні нашого краю»
17.15 Природний заповідник «Медобори»
17.30 «Легенди Запоріжжя»
18.00 «Сад. Город. Квітник»
18.20 «Мальовниче Тернопілля»
18.25 «Гуморинка на хвилинку»
18.30 «Не перший погляд»
18.50 «Тернопіль сьогодні»
19.30 «Влада таланту»
20.00 «Урок… для батьків»
20.35 «Пісня в дарунок»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Тема дня»
21.15 «В об’єктиві ТТБ»
21.30 «Вони прославили наш край»
22.30 «Чаc країни»
23.00 Мовлення у цифровому форматі

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 “Князiвна iз хрущовки” (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
21.00 Т/с “Сходи до небес”
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Контрабанда” (2)

к1
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”
10.20 Х/ф “Пригоди 
           ГекльберрiФiнна” (1)
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
16.20, 20.00 “Орел i Решка”
19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
22.00 Х/ф “Старськi та Гатч” (1)
23.50 Х/ф “Прикинься 
                моїм чоловiком” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
        18.30, 21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 00.25 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25, 23.25 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Клуб пригод”
10.25 Чоловiчий клуб
11.00 Зроблено в Європi
11.40 План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
12.15 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 “Євген Патон. Щедрiсть
         таланту”
17.40 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.25 Т/с “Мафiоза”
20.25 Д/ф “Нацiональнi парки Хорватiї. 
Зеленi перлини Адрiатики”
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
22.35 З перших вуст
23.00, 00.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
         16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
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 “Секретні материали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00 “Чотири весiлля-5”
00.00 Драма “Мiй хлопець — псих”

інтер
06.05 Д/ф “Олег Антонов — людина неба”
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 “Червона
          королева” (1)
13.10 Д/с “Слiдство вели... 
       з Леонiдом Каневським”
14.20 “Судовi справи”
15.20, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
00.10 Т/с “Легковажна жiнка” (2)

TV-4
06.00 Т/с «Перша леді». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00 Провінційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Сад, город, квітник»
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подій 
08.30 «Смаки культур»
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
10.00 Т/с «Перша леді». (1)
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Лікарська справа в Україні»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х/ф «Диявольський острів». (1).
17.00 «Магія природи»
17.30 «Школа домашнього комфорту»
18.00 Т/с «Перша леді». (1)
19.00, 22.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди 
21.00 Наші вітання           
21.30 «Щоденник для батьків»
22.35 Х/ф «Рятувальний модуль». (2)
00.15 Час-Tайм

ICTV
05.15 Т/с “Стрiла”
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10 Секретний фронт
12.05, 13.20, 21.25 Т/с “Мiсце
         зустрiчi змiнити не можна” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф “Лавина столiття” (2)
16.30 Патруль. Самооборона
16.50 Т/с “Прокурори”
17.45 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
22.50 Х/ф “Пункт призначення” (2)
01.20 Х/ф “Спiдi-гонщик”

стб
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.30 “Зiркове життя”
10.25 “Битва екстрасенсiв. Вiйна титанiв”
12.50 “МастерШеф”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55, 22.45 “Врятуйте нашу сiм’ю-5”
00.05 “Один за всiх”

ноВий канал
06.00, 07.15 Kids’Time
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”
07.20 Т/с “Друзi”
11.05 Т/с “Щасливi разом”
16.55 Аферисти в мережах
18.00 Абзац!
19.00 Половинки
20.30 Х/ф “Дуже небезпечна штучка”. (2)
22.10 Т/с “Гра престолiв”. (3)

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 “Стiч!” (1)
11.00 Х/ф “Спляча красуня” (1)
12.10 Серiал “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 Країна У
23.00 Серiал “Свiтлофор” (2)
23.55 Дайош молодьож!

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ»
10.00 «Сад. Город. Квітник»
10.20 «Мальовниче Тернопілля»
10.35 «В об’єктиві ТТБ»
10.50 «Пісні нашого краю»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 19.00,
         22.00 «Вісті ТТБ»
11.15 Природний заповідник «Медобори»
11.30 «У країні Мультляндії»
12.30 «Іноземна для дітей»
12.40 «Не перший погляд»
13.15 «Тема дня»
13.30 «Вони прославили наш край»
14.00 «Легенди Запоріжжя»
14.30 «Спадщина»
14.55 «Гуморинка на хвилинку»
15.15 «Просто неба»
15.30 «Енергоманія»
16.00 «Галерея образів»
16.15 «Чудесний канал»
16.50 «Пісні нашого краю»
17.15 «У народному стилі»
17.35 «Не перший погляд»
18.00 «Замки Тернопілля»
18.15 «Світ професій»
18.25 «Гуморинка на хвилинку»
18.30 «Крізь призму часу»
18.50 «Тернопіль сьогодні»
19.30 «Будьте здорові»
20.35 «Пісня в дарунок»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Тема дня»
21.15 «Борщів — тепло Поділля»
21.30 «Європа очима українця»
22.30 «Час країни»
23.00 Мовлення у цифровому форматі

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”
16.10 Глядач як свiдок
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. Мiсце 
         злочину Майамi” (2)

к1
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”
10.40, 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)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
        21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 00.25 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.50 Д/с “Клуб пригод”
10.25 Д/ф “Ловець слiв”
11.30 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету мiнiстрiв України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Школа Мерi Поппiнс
14.35 Мультфiльми
15.30 На гостину до Iвана Поповича
16.10 Гра долi
16.55 Д/ф “Iндiя та Європа: палiмпсест”
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, 00.00 Пiдсумки
23.25 Тепло. Ua

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
       16.45, 19.30, 23.15 ТСН
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 “Секретні материали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00 “Одруження наослiп-2”
00.00 Комедiя “Диявол носить Прада”

інтер
06.10, 13.10 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 “Червона
         королева” (1)
14.20 “Судовi справи”
15.20, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
00.15 Т/с “Легковажна жiнка” (2)

TV-4
06.00 Т/с «Перша леді». (1)
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 «Смаки культур»                         
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
10.00 Т/с «Перша леді». (1)
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.35 Кузьма, ти є суперстар! (2015 р.)
14.00 Х/ф «15 і вагітна». (1)
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Магія природи»
17.30 «Сад, город, квітник»
18.00 Т/с «Перша леді». (1)
18.45 Міська рада інформує
19.00, 22.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Соло»                
21.00 Наші вітання
21.30 «Музичні делікатеси»
22.30 Міська рада інформує
22.40 Х/ф «Блідо-блакитна стріла». (2)
00.15 Час-Tайм

ICTV
05.50 Студiя Вашингтон
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.10, 20.20 Секретний фронт
11.55, 13.20, 21.25 Т/с “Мiсце 
         зустрiчi змiнити не можна” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Х/ф “Агенти ФБР” (2)
15.30, 16.20 Патруль. Самооборона
16.50 Т/с “Прокурори”
17.45 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
23.00 Х/ф “Пункт призначення-2” (3)
00.40 Х/ф “Пункт призначення” (2)

стб
06.50, 16.00 “Все буде добре!”
08.50 “Битва екстрасенсiв. Вiйна титанiв”
13.35 “МастерШеф”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55, 22.45 “МастерШеф Дiти-5”
00.20 “Один за всiх”

ноВий канал
05.50, 07.05 Kids’Time
05.55 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”
07.10 Т/с “Друзi”
12.05 Т/с “Молодята”
16.50 Аферисти в мережах
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя
20.15 Х/ф “Блондинка в ефiрi”. (2)
22.10 Т/с “Гра престолiв”. (3)
00.20 Х/ф “Дуже небезпечна штучка”. (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 “Стiч!” (1)
11.00 Х/ф “Панi Метелиця” (1)
12.10 Серiал “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 Країна У
23.00 Серiал “Свiтлофор” (2)
23.55 Дайош молодьож!

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ»
10.00 «У народному стилі»
10.35 «Крізь призму часу»
10.50 «Пісні нашого краю»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 19.00, 
         22.00 «Вісті ТТБ»
11.15 «Замки Тернопілля»
11.30 «У країні Мультляндії»
12.30 «Іноземна для дітей»
12.40 «Не перший погляд»
13.15 «Тема дня»
13.30 «Будьте здорові»
14.30 «Європа очима українця»
14.55 «Гуморинка на хвилинку»
15.15 «Борщів — тепло Поділля»
15.30 «Час змін»
16.00 «Смакота»
16.15 «Чудесний канал»
16.50 «Пісні нашого краю»
17.15 «Своє, українське»
17.30 «Дорога на Схід»
17.45 «Око Карпат»
18.00 «Arte, viva!»
18.25 «Гуморинка 
         на хвилинку»
18.30 «Не перший погляд»
18.50 «Тернопіль сьогодні»
19.30 «На часі»
20.35 «Пісня в дарунок»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Тема дня»
21.15 «Надія є»
21.30 «Діловий ритм»
22.30 «Час країни»
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі

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”
16.10 Глядач як свiдок
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. 
         Мiсце злочину Майамi” (2)

к1
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”
10.40, 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)

ут 1
06.05 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.40 Свiт online
08.15 Смакота
08.40 Тепло.Ua
09.00 Нацiональний вiдбiр до 
         ПКЄ 2016. Другий пiвфiнал
11.45 Спогади
12.15 Твiй дiм
12.55 Гра долi
13.30 Мистецькi iсторiї
14.20 Фольк-music
15.45 Театральнi сезони
16.20 Чоловiчий клуб
16.50 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Естафета 4х7,5 км, Чоловiки
18.40 Дорога до Рiо-2016
19.05 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Естафета 4х6 км. Жiнки
21.00 Новини
21.25 Прем’єр-мiнiстр України 
         А. Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.15 Книга ua
23.00 День Янгола

канал “1+1”
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
11.00, 12.00, 12.55, 13.50 “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 Х/ф “Хочу замiж”
22.55 Мелодрама “Шiсть соток щастя”

інтер
06.35 “Подробицi”
07.00 Х/ф “Приходьте завтра” (1)
09.00 “Готуємо разом”
10.00, 11.00 “Орел i Решка. Ювiлейний сезон”
12.00 Х/ф “Шалено закоханий” (1)
14.00 Х/ф “Пiти, щоб залишитися” (1)
16.00 Т/с “Острiв непотрiбних людей” (2)
20.00 “Подробицi тижня”
21.30 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”
21.40 Т/с “Зозуля” (1)
01.40 Х/ф “Рiчка смертi” (2)

TV-4
06.00 Х/ф «Діти-шпигуни». (1)
07.30 «Про нас»
07.45, 09.50 Ранковий фітнес
08.00 Європа у фокусі
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
09.50 Ранковий фітнес 
10.15 Пряма трансляція святої літургії з архіка-
тедрального собору УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Дім книги
12.00 Х/ф «Підмінена королева». (1)
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Межа правди 
15.30 «Про нас»           
16.00 «Щоденник для батьків»
16.30 «Слідства.інфо»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «Про нас»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.30 Міська рада інформує
19.40 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 Єдина країна
22.10 Х/ф «Кохання на Різдво». (2)
23.45 Час-тайм

ICTV
05.20 Факти
05.50 М/с “Молода Лiга Справедливостi”
06.45, 01.55 Х/ф “Фантазiї Веснухiна”
09.10 Зiрка YouTube
10.15 Дивитись усiм!
11.50 Без гальм
12.25 М i Ж
12.45 Факти. День
13.05 Труба мiстера Сосиски
14.00 Х/ф “Зелений лiхтар” (2)
16.00 Х/ф “Джон Картер. 
         Мiж двох свiтiв” (2)
18.35 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф “Обладунки Бога-3.
          Мiсiя Зодiак” (2)
22.45 Х/ф “Пункт призначення-5” (3)
00.30 Х/ф “Той, хто знову виганяє” (2)

стб
06.05 “ВусоЛапоХвiст”
07.00 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
11.00 “Караоке на Майданi”
12.00 “Євробачення-2016”
15.00, 21.55 “Я соромлюсь свого тiла-3”
16.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”
19.00 “Битва екстрасенсiв”
20.40 “Один за всiх”
23.50 “Детектор брехнi-9”

ноВий канал
05.45, 08.00 Kids’Time
05.50 М/с “Барбоскiни”
06.35 Х/ф “Елвiн i бурундуки-3”
08.05 Т/с “Пригоди Мерлiна”
12.00 Проект Любов
16.00 Хто зверху?
18.00 Половинки. Спецвипуск
20.15 Х/ф “Охоронець”
23.00 Х/ф “Клятва”. (2)

тет
06.00, 10.35 М/ф “Школа монстрiв. 
        Чому монстри закохуються?” (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 “Стiч!” (1)
11.20 М/ф “Попелюшка. Повний уперед” (1)
12.50 Х/ф “Залiзний Ганс” (1)
14.30 Любов онлайн
17.30, 21.10 М/ф “Шалений Мадагаскар” (1)
17.50, 21.30 Вiталька
18.10 Одного разу пiд Полтавою
21.55 Країна У
23.50 Дайош молодьож!

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ»
10.00 «На відстані душі»
10.35 «Словами малечі про цікаві речі»
10.50 «Пісні нашого краю»
11.00 «Спортивні меридіани»
11.15 «Учнівський щоденник»
11.30 «У країні Мультляндії»
12.30 «Іноземна для дітей»
12.40 «Не перший погляд»
13.00 «Поклик таланту»
14.30 «Сад. Город. Квітник»
14.50 «Мальовниче Тернопілля»
14.55 «Гуморинка на хвилинку»
15.00 «Сумщина IHKOGNITO»
15.30 «Моя улюблена робота»
15.45 «Думки вголос»
16.00 Рідкісні рослини «Медоборів»
16.15 «Чудесний канал»
16.50 «Пісні нашого краю»
17.00 «Із нашої відеотеки»
17.30 «Серединки — найкраще село у світі»
18.00 «Назбиране»
18.15 «У пошуках легенд»
18.25 «Гуморинка на хвилинку»
18.30 «Не перший погляд»
18.50 «Край, в якому я живу»
19.00 «Музичний калейдоскоп»
19.30 «Мамина школа»
20.00 «Подорожні замальовки»
20.35 «Пісня в дарунок»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Відверті діалоги»
21.55 «Духовні скарби України»
22.00 «Загублені у часі»
22.15 «Із нашої відеотеки»
23.00 Мовлення у цифровому форматі

трк “украЇна”
07.00 Подiї
07.50 Реальна мiстика
09.45 Т/с “Понаїхали отут” (2)
13.20 Т/с “Шукаю чоловiка” (2)
17.10, 20.00 Т/с “Iлюзiя щастя” (2)
19.00, 06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
19.40, 05.50 10 хвилин 
        iз Прем’єр-мiнiстром України
22.00 Х/ф “Сiмейне щастя”
00.00 Т/с “Не зарiкайся”

к1
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф “Багз Баннi. День 
        Святого Валентина” (1)
08.30 М/ф “Пiноккiо та iмператор темряви” (1)
10.10 М/ф “Горбань з Нотр Даму” (1)
11.50 Х/ф “Побачення з дочкою 
        Президента” (1)
13.30 “Розсмiши комiка”
14.20 “Орел i Решка”
18.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
19.10 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Хай щастить, Чак” (2)
22.50 “КВН”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 19.20,
         21.00, 01.30, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 00.25 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 
       12.00, 22.50, 23.20, 00.20 Погода
07.25 Тепло. Ua
07.35, 23.25 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25 Про головне
09.55 Д/с “Клуб пригод”
10.30 Вiкно в Америку
11.15 Вiйна i мир
12.10 Слiдство. Iнфо
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Мультфiльми
14.20 Спогади
15.05 Надвечiр’я. Долi
16.00 Свiтло
16.40 Д/ф “Сiмдесятники. Леонiд Биков”
17.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Спринт 10 км. Чоловiки
19.05 Новини. Свiт
19.35 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Спринт 7,5 км. Жiнки
21.30 Новини. Спорт
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.15 5 баксiв.net
23.00, 00.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
        16.45, 19.30, 23.15 ТСН
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 “Секретні материали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00, 23.30 “Право на владу-2016”
00.20 Х/ф “Усе, що тобi треба, —
           це любов”

інтер
06.10, 13.10 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 “Червона 
        королева” (1)
14.20 “Судовi справи”
15.20, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
00.10 Т/с “Легковажна жiнка” (2)

TV-4
06.00 Т/с «Перша леді». (1)
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00 Провінційні вісті
07.35 «Соло»
08.30 «Смаки культур»
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
10.00 Т/с «Перша леді». (1)
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Формула здоров’я»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х/ф «Уроки водіння». (1)
17.00 «Магія природи»
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т/с «Перша леді». (1)
19.00, 22.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 «Слідства. інфо»
20.30 Європа у фокусі       
21.00 Наші вітання
21.30 «Школа домашнього комфорту»
22.35 Х/ф «Штормові вершники». (2)
00.15 Час-Tайм

ICTV
05.50 Студiя Вашингтон
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00 Секретний фронт
11.55, 13.20, 21.25 Т/с “Мiсце 
         зустрiчi змiнити не можна” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.20 Х/ф “Код доступу” (2)
16.30 Патруль. Самооборона
16.50 Т/с “Прокурори”
17.45 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
23.05 Х/ф “Пункт призначення-3” (2)
00.50 Х/ф “Пункт призначення-2” (3)

стб
06.25, 16.00 “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”
00.10 “Один за всiх”

ноВий канал
06.00, 07.15 Kids’Time
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”
07.20 Т/с “Друзi”
11.05 Т/с “Щасливi разом”
17.00 Аферисти в мережах
18.00 Абзац!
19.00 Половинки
20.00 Х/ф “Мисливець за головами”. (2)
22.15 Т/с “Гра престолiв”. (3)
00.20 Х/ф “Люди як ми”. (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 “Стiч!” (1)
11.00 Х/ф “Гензель” (1)
12.10 Серiал “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 Країна У
23.00 Серiал “Свiтлофор” (2)
23.55 Дайош молодьож!

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ»
10.00 «Живе багатство України»
10.35 «Надія є»
10.50 «Пісні нашого краю»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 19.00, 
         22.00 «Вісті ТТБ»
11.15 «Смакота»
11.30 «У країні Мультляндії»
12.30 «Іноземна для дітей»
12.40 «Не перший погляд»
13.15 «Тема дня»
13.30 «На часі»
14.30 «Arte, viva!»
14.55 «Гуморинка на хвилинку»
15.15 «Музей історичних коштовностей»
15.30 «Фабрика ідей»
16.00 «ПрофStyle»
16.15 «Чудесний канал»
16.50 «Пісні нашого краю»
17.15 «Храми Поділля»
17.30 «Розмова без нотацій»
18.00 «Не перший погляд»
18.25 «Гуморинка на хвилинку»
18.30 «Думки вголос»
18.50 «Тернопіль сьогодні»
19.30 «Що робити?»
20.25 «Мальовниче Тернопілля»
20.35 «Пісня в дарунок»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Тема дня»
21.15 «Армія нескорених»
21.30 «Уряд на зв’язку 
        з громадянами»
22.30 «Час країни»
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі

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”
16.10 Глядач як свiдок
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. Мiсце
         злочину Майамi” (2)

к1
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”
10.40, 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)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 21.00, 
         01.20, 05.10 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 00.25 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Ера будiвництва
07.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Територiя закону
08.35 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25 Д/с “Клуб пригод”
10.30 Чоловiчий клуб. Спорт
11.55 Вересень
12.25 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Мультфiльми
14.30 Театральнi сезони
15.20 Вiра. Надiя. Любов
16.25 Д/ф “Василь Стус”
17.30 Всесвiтня серiя боксу. “Українськi
       отамани” — “Турецькi завойовники”
18.00 В ПЕРЕРВI: Новини
20.05 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Гонка переслiдування 10 км. Жiнки
21.30 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.20 Вертикаль влади

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
          16.45, 19.30 ТСН
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-2”
20.20 “Вечiрнiй Київ”
22.40 “Свiтське життя”
23.40 Драма “Жити”

інтер
06.10, 13.10 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 “Червона королева” (1)
14.20 “Судовi справи”
15.20, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.30 Х/ф “Життя прекрасне” (2)

TV-4
06.00 Т/с «Перша леді». (1)
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00 Провінційні вісті
07.35 «Слідства.інфо»
08.00 Європа у фокусі       
08.30 «Смаки культур»
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
10.00 Т/с «Перша леді». (1)
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Лікарська справа в Україні»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х/ф «Останній герой». (1)
17.00 «Магія природи»
17.30 «Щоденник для батьків»
18.00 Т/с «Перша леді». (1)
19.00, 22.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подій
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.00 Наші вітання
21.30 «Сад, город, квітник»
22.35 Х/ф «Братерство друїдів». (2)
00.15 Час-Tайм

ICTV
05.50 Студiя Вашингтон
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.55 Секретний фронт
11.45, 13.20 Т/с “Мiсце зустрiчi
         змiнити не можна” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.20 Х/ф “Знайти коротуна”
16.30 Патруль. Самооборона
16.50 Т/с “Прокурори”
17.45 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Х/ф “В бiй iдуть лише “старики”
23.15 Х/ф “Пункт призначення-4” (3)

стб
06.10, 18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
07.50 Х/ф “Вам i не снилося” (1)
09.40 “Зiркове життя”
11.20 Х/ф “Коли його зовсiм 
         не чекаєш” (1)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
19.55 Х/ф “Це мiй собака” (1)
22.35 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо” (1)

ноВий канал
05.20, 06.15 Kids’Time
05.25 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”
06.20 Половинки
08.55 Серця трьох-2
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя
20.30 Х/ф “Кiллери”. (2)
22.15 Т/с “Гра престолiв”. (3)
00.25 Х/ф “Мисливець за головами”. (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 “Стiч!” (1)
11.00 Х/ф “Осляча шкура” (1)
12.10 Серiал “Та, що говорить 
         з привидами” (1)
13.50 Панянка-селянка
14.50 Вiталька
16.10 Казки У
17.10 Одного разу пiд Полтавою
18.10 Х/ф “I гримнув грiм” (2)
20.00 Х/ф “Неймовiрнi пригоди 
        Адель Блан-Сек” (2)
22.00 Х/ф “Омен” (2)
00.00 Х/ф “Месник” (2)

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ»
10.00 «Не перший погляд»
10.35 «ПрофStyle»
10.50 «Пісні нашого краю»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 19.00,
         22.00 «Вісті ТТБ»
11.15 «Думки вголос»
11.30 «У країні Мультляндії»
12.30 «Іноземна для дітей»
12.40 «Мальовниче Тернопілля»
12.45 «Тема дня»
13.15 «Армія нескорених»
13.30 «Що робити?»
14.30 «Храми Поділля»
14.45 «У пошуках легенд»
14.55 «Гуморинка на хвилинку»
15.15 «Із криниці роду»
15.35 «Сторінками історії»
16.00 «Немов сльозинка на щоці землі»
16.15 «Чудесний канал»
16.50 «Пісні нашого краю»
17.15 «Вони прославили наш край»
17.30 «Cлово має народний депутат»
18.00 «Музеями Тернопілля»
18.15 «Вінтаж»
18.25 «Гуморинка на хвилинку»
18.30 «Слід»
18.50 «Тернопіль сьогодні»
19.30 «На часі»
20.35 «Пісня в дарунок»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Захисник Вітчизни — 
         рятувальник»
21.30 «Удосвіта»
22.30 «Час країни»
23.00 Мовлення у цифровому форматі

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”
16.10 Глядач як свiдок
21.00 Х/ф “Сiмейне щастя”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. 
           Мiсце злочину Майамi” (2)

к1
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”
10.40, 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”

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.25 У просторi буття
07.05 Шеф-кухар країни
08.10 АгроЕра. Пiдсумки
08.20 Свiт online
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”
12.05 5 баксiв.net
12.30 Х/ф “П’ять днiв у Римi”
14.35 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Гонка переслiдування 12,5 км. 
        Чоловiки
15.45 Чоловiчий клуб. Спорт
16.55 Баскетбол. БК “Хiмiк” — БК “БIПА”
19.00 Нацiональний вiдбiр до
        ПКЄ 2016. Другий пiвфiнал
21.00 В ПЕРЕРВI: Новини
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 День Янгола

канал “1+1”
06.50, 19.30 ТСН
07.45 “Свiтське життя”
08.40 Т/с “Хазяйка”
12.40 “Вечiрнiй Київ”
15.05, 21.15 “Вечiрнiй квартал”
17.35, 18.30 “Розсмiши комiка-6”
20.15 “Українськi сенсацiї”
23.15 Бойовик “Швидкiсть-2: 
         Круїз пiд контролем”

інтер
05.50, 20.00 “Подробицi”
06.50 “Жди меня”
09.00 Х/ф “Не було б щастя”
10.20 Х/ф “Приходьте завтра” (1)
12.15 Т/с “Зозуля” (1)
16.00 Т/с “Острiв непотрiбних людей” (2)
20.30 Х/ф “Пiти, щоб залишитися” (1)
22.30 Х/ф “Бiдна Liz” (2)
00.20 Х/ф “Вид згори краще” (1)

TV-4
06.00 Європа у фокусі       
06.30 «Про нас»
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х/ф «Діти-шпигуни». (1)
09.00 Час-Tайм
09.30 «Євромакс»      
10.00 «Слідства.інфо»
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 
11.15 «Про нас»       
11.30 «Сад, город, квітник»
12.00 «Школа домашнього комфорту»
12.30 Х/ф «Зірка шерифа». (1)
14.30 «Щоденник для батьків»
15.00 Х/ф «Підмінена королева». (1)
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання 
19.00 Єдина країна
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло»
21.00 «Ми — українці», В. Дунець
23.30 «Євромакс»      
00.10 Час-Тайм

ICTV
05.15 Факти
05.35 М/с “Молода Лiга 
        Справедливостi”
06.20 Х/ф “Агенти ФБР” (2)
07.55 Х/ф “Знайти коротуна”
09.55 Секретний фронт
10.50 Антизомбi
11.50 Дiстало!
12.45 Факти. День
13.00 Громадянська оборона
14.00 Iнсайдер
14.55 Х/ф “Код доступу” (2)
16.55 Х/ф “В бiй iдуть лише “старики”
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини.
            Пiдсумки
20.10 Х/ф “Джон Картер. 
           Мiж двох свiтiв” (2)
22.30 Х/ф “Зелений лiхтар” (2)
00.40 Х/ф “Пункт призначення-4” (3)

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на Майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
09.55, 21.00, 22.55 Т/с “Коли ми
        вдома” (1)
11.10 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо” (1)
13.10 Х/ф “Це мiй собака” (1)
15.10 “МастерШеф Дiти-5”
19.00 “Євробачення-2016”
21.55 “Євробачення 2016 
          Пiдсумки голосування”

ноВий канал
06.00, 07.10 Kids’Time
06.05 М/с “Барбоскiни”
07.15 Аферисти в мережах
10.20 Ревiзор
13.05 Страстi по ревiзору
15.15 Х/ф “Кiллери”. (2)
17.10 Х/ф “Елвiн i бурундуки-3”
18.50 Х/ф “Поки ти спав”
21.00 Х/ф “50 перших поцiлункiв”
22.50 Х/ф “Примари колишнiх
        подружок”. (2)
00.50 Х/ф “Блондинка в ефiрi”. (2)

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 “Стiч!” (1)
10.35 М/ф “Попелюшка.
        Повний уперед” (1)
12.10 Х/ф “Кiт у чоботях” (1)
13.20 Х/ф “Спляча красуня” (1)
14.30 Х/ф “Залiзний Ганс” (1)
16.10 Х/ф “I гримнув грiм” (2)
18.00 Х/ф “Неймовiрнi пригоди 
         Адель Блан-Сек” (2)
20.00 Х/ф “Омен” (2)
22.00 Х/ф “Месник” (2)
23.50 Дайош молодьож!

ттб
8.00 «Ранок з ТТБ»
10.00 «Сторінками історії»
10.35 «Музеями Тернопілля»
10.50 «Пісні нашого краю»
11.00 «Світ під кам’яним небом»
11.20 «Живі сторінки»
11.30 «У країні Мультляндії»
12.30 «Іноземна для дітей»
12.40 «Вони прославили наш край»
13.55 «Вінтаж»
13.10 «Слід»
13.30 «На часі»
14.30 Рідкісні рослини «Медоборів»
14.45 «Азбука смаку»
14.55 «Гуморинка на хвилинку»
15.00 «Творчий портрет»
15.30 «Абетка здоров’я»
16.00 «Словами малечі про цікаві речі»
16.15 «Чудесний канал»
16.50 «Пісні нашого краю»
17.00 «Учнівський щоденник»
17.15 «Із нашої відеотеки»
17.45 «Сад. Город. Квітник»
18.05 «Не перший погляд»
18.25 «Гуморинка на хвилинку»
18.30 «Моя улюблена робота»
18.40 «Думки вголос»
19.00 «Панорама подій»
19.30 «На відстані душі»
20.00 «Спортивні 
         меридіани»
20.15 «Акценти тижня»
20.35 «Пісня в дарунок»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Панорама подій»
21.30 «Поклик таланту «
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10 Зоряний шлях
09.00 Кулiнарна Академiя Олексiя 
         Суханова
10.00, 22.20 Т/с “Я буду жити”
13.50 Т/с “Понаїхали отут” (2)
15.20 Т/с “Понаїхали тут” (2)
17.50, 19.40 Т/с “Шукаю
          чоловiка” (2)
02.50 Т/с “C.S.I. Мiсце злочину 
         Майамi” (2)

к1
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
09.00 “Мультфiльми вiд Ворнер” (1)
09.50 М/ф “Багз Баннi. День
        Святого Валентина” (1)
10.10 М/ф “Пiноккiо та iмператор
          темряви” (1)
11.50 М/ф “Горбань з Нотр Даму” (1)
13.30 Х/ф “Побачення з дочкою 
          Президента” (1)
15.15 Х/ф “Листи до Джульєтти” (2)
17.15 “Розсмiши комiка”
18.10, 22.00 “Орел i Решка”
21.00 “Орел i Решка.
          Шопiнг”
23.00 Х/ф “Хлопцi 
         та дiвчата” (1)
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5 П’ятниця, 5 лютого 2016 року Суспільство
Вітаємо! ●25 років Незалежності ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

У житті кожного народу є 
особистості, які назавжди 
входять в його історію, свідо-
мість, визначають характер 
буття, місце і роль у світових 
цивілізаційних процесах. Бі-
ля витоків незалежності 
Української держави стояв 
житель селища Великі Бірки, 
представник Президента 
України в Тернопільському 
районі в 1992-1994 роках, 
голова ради ветеранів Терно-
пільського району Роман 
Сидяга, який 4 січня відзна-
чив 75-річчя. Цього дня іме-
нинника вітали Великобірків-
ський селищний голова Ро-
ман Мацелюх, працівники 
Великобірківської селищної 
ради, рідні і друзі.

Родина Сидягів ніколи не зали-
шалася осторонь суспільного жит-
тя. Батько Романа Сидяги — Томко 
Ількович — користувався в грома-
ди Великих Бірок великим автори-
тетом. У 1911 році він служив у 
гірській артилерії австрійської ар-
мії. Брав участь у Першій світовій 
війні, Першому зимовому поході у 
складі війська Української Народ-
ної Республіки під командуванням 
Симона Петлюри. В той час гали-
чани здебільшого несли службу в 
Українській Галицькій Армії або Сі-
човому Стрілецтві. У складі армії 
УНР воювали 8 добровольців із 
Великих Бірок. Після військової 
служби Томко Ількович навчався 
ковальству в Чернихівцях Збаразь-
кого району, рік працював на шах-
ті в німецькій частині Сілезії, арти-
лерійському заводі в Угорщині, де 
входив до страйкового комітету. 
Повернувшись додому, працював 
ветеринаром, у районному зе-
мельному відділі. 

Перша дружина Томка Сидяги 
померла під час пологів, залишив-
ши маленького Дмитра, який був 
членом ОУН і загинув у 1944 році. 
Чоловік одружився вдруге. Мама 
Романа Томковича — Марія Пе-
трівна (з дому Хома) була актив-
ною учасницею художньої самоді-
яльності, членом місцевого осе-
редку “Просвіти”, мала чудовий 
голос. Жінка виконувала обов’язки 
станичної — координувала органі-
зацію підпілля у Великих Бірках, 
передавала пошту, переховувала 
підпільників, збирала харчі та ме-
дикаменти. 1950 року Марію Си-
дягу репресували — за співпрацю 
з повстанцями їй присудили 
25 років таборів і 5 років позбав-
лення права покидати країну. Ли-
ше в роки незалежності України 
Роману Сидязі вдалося досягти 
реабілітації мами. “Про те, що ма-
ма була станичною, не знав навіть 
батько, — каже Роман Томкович. 
— Під час допитів її жорстоко би-
ли, принижували гідність. Пока-
рання відбувала в таборах Кара-
ганди, звідки повернулася 
1955 року після амністії. Батька 
від репресій врятувала його про-
фесія — кваліфікованих ветерина-
рів у той час було обмаль, тому їх 
цінували. Дядько Василь був січо-
вим стрільцем, у 20-их роках че-
рез утиски польської влади емі-
грував до Канади. Старший брат 
Петро за співпрацю з підпільника-
ми 7 років провів на засланні у 
Воркуті”. 

Закінчивши десять класів міс-
цевої школи, Роман Сидяга дея-
кий час працював у Тернополі на 
меблевій фабриці. Згодом вступив 
до Бучацького училища механіза-
ції, де організував підпільну діяль-
ність, згуртувавши довкола себе 
свідому молодь, яка сповідувала 
національні цінності. Ще в шкільні 
роки за лідерські якості ровесники 
назвали Романа Сидягу Отама-
ном. Це прізвисько закріпилося за 
ним на все життя. Три роки Роман 
Томкович служив в авіаційних вій-
ськах у місті Армавір на Кубані. У 
віці 28 років став студентом зао-
чної форми навчання історичного 
факультету Київського державного 
університету імені Тараса Шевчен-
ка (сьогодні має статус національ-
ного — ред.), здобув спеціальність 
викладача історії і суспільствоз-
навства. З 1970 року вчителював у 

Великобірківській школі. 
У 1977 році Романа Сидягу 

взяли на допит у КДБ, а через три 
роки репресували. Наприкінці 
80-их років Роман Томкович став 
секретарем ініціативної групи 
Української Гельсінської Спілки 
Тернопільщини, якою керував 
громадський і політичний діяч 
Левко Горохівський. Згодом на 
базі УГС було створено Україн-
ську республіканську партію — 
Роман Сидяга став заступником 
голови Тернопільської обласної 
організації УРП. Разом з одно-
сельчанином, учителем історії Ва-
силем Дячуном брав активну 
участь в Народному Русі України. 
Роман Томкович — активний учас-
ник державотворення. Восени 

1989 року брав участь у перепо-
хованні українських дисидентів 
Василя Стуса, Юрія Литвина та 
Олекси Тихого. “Було загальне 
піднесення, — згадує Роман Си-
дяга. — Суспільство активізувало-
ся. Це був рух за перебудову дер-
жави, за зміни, які б дозволили 
дихати вільно. З цією метою 
30 червня 1989 року в Тернополі 
відбувся велелюдний мітинг”. 

9 квітня 1992 року Романа Си-
дягу було призначено на посаду 
представника Президента Украї-
ни в Тернопільському районі. Без 
необхідного досвіду управління 
Роман Томкович відважився взя-
ти на себе велику відповідаль-
ність. “Довелося працювати у 
складний і суперечливий час, — 

розповідає Роман Сидяга. — Час, 
коли нове витісняло старе, вна-
слідок чого виникали конфлікти. 
Основною проблемою було між-
конфесійне протистояння всере-
дині суспільства. Українська 
греко-католицька церква вихо-
дила з підпілля, а російська пра-
вославна продовжувала утриму-
вати провідну роль. Потрібно бу-
ло викорінювати залишки кому-
ністичної системи. Кардинально 
не змінював стару команду. Го-
ловне — розуміти і сприяти реа-
лізації потреб громади. Разом із 
тодішнім головою Тернопільської 
районної ради Романом Решету-
хою і представником Президента 
України у Тернопільській області 
Романом Гром’яком працювали 
як одне ціле”. 

На посаді представника Пре-
зидента України в Тернопільсько-
му районі Роман Сидяга перебу-
вав до лютого 1994 року. Після 
цього став директором Велико-
бірківської школи, де працював 
до виходу на пенсію. 18 листопа-
да 2009 року третій Президент 
України Віктор Ющенко за заслу-

ги перед державою 
нагородив Романа Си-
дягу Хрестом Івана 
Мазепи. 

Роман Томкович ко-
ристується авторите-
том у Великих Бірках. 
Разом із дружиною 
Ганною, з якою живе у 
подружньому житті 
40 років, виховав синів 
Віталія і Дмитра, дочку 
Оксану. 

— Незалежність 
треба не лише вибо-
роти, але й утримати 
та розумно реалізову-
вати, — переконаний 
Роман Сидяга. — Сила 
і незалежність України 
полягають у самодос-
татності кожного гро-
мадянина. Раніше ми 
чітко бачили спільну 
мету, задля досягнен-
ня якої наполегливо 

працювали. На жаль, 
сьогодні політики в 

усьому шукають для себе вигоду. 
Тисячі українських воїнів, ризику-
ючи власним життям, безкорис-
ливо, самовіддано захищають 
Україну. Невмирущий дух патріо-
тизму — те, що не дає українцям 
загинути як нації. Відродження 
національної свідомості — склад-
ний і багатоступеневий процес 
втілення в життя національної 
ідеї, створення економічно за-
можного, соціально здорового 
суспільства. Зберегти незалеж-
ність, збудувати міцну державу 
— наш святий обов’язок перед 
попередниками, які залишили 
нам у спадок любов до Батьків-
щини, вивірені часом найкращі 
риси національного характеру.

Перший “отаман”  
Тернопільського району

Зліва направо: керуюча справами виконкому Великобірківської 
селищної ради Наталія Волошин, Великобірківський 

селищний голова Роман Мацелюх, Роман Сидяга, секретар 
Великобірківської селищної ради Тамара Матвєєва.

Роман Сидяга під час панахиди на могилі  
воїнів УПА в Гусятинському районі, квітень 1990 року. 

П а р а ф і я н и  
с. Острів Терно-
пільського району 
щиро вітають з  
50-річчям пароха 
села отця Мирос-
лава БОГАКА.

Із словом Божим 

Ви прийшли у світ, 

Щоб за собою нас 

вести незрадно. 

Для Вас сьогодні — і пісні, і цвіт, 

І людська шана — щира й нездоланна. 

Хай образ Божий у душі сія, 

Христова віра множиться з роками, 

Хай Ваше добре й дороге ім’я,

Як символ миру, буде поміж нами.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження головного лікаря Терно-
пільського районного територіаль-
ного медичного об’єднання, заслу-
женого лікаря України Ігоря  
Степановича ВАРДИНЦЯ.

Всіх благ земних ми Вам бажаєм

За вдачу людяну й просту,

Всі квіти світу Вам даруєм

За щире серце й теплоту.

Життя хай радість лиш приносить,

А дім — достаток і тепло.

Хай доля високо підносить

Надії світлої крило.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колективи редакції газети  
“Подільське слово” та ТРР “Джере-
ло” щиросердечно вітають з днем 
народження головного лікаря 
ТРТМО, заслуженого лікаря Украї-
ни Ігоря Степановича 
ВАРДИНЦЯ. 

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть рівні, чисті, як струна.

І добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться, немов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує Вам багато літ!

Педагогічний колектив та учні 
7 класу НВК “Домаморицької ЗОШ 
І-ІІ ст.-ДНЗ” щиро вітають з днем 
народження вчителя історії Надію 
Семенівну ТАБАС.

Те бажаєм, що щастям звуть люди,

Хай усмішка не сходить з лиця,

Хай життя Ваше піснею буде,

А цій пісні не буде кінця.

Педагогічний колектив Лучків-
ської ЗОШ І-ІІ ст. вітає з 50-річчям 
учителя іноземної мови Оксану 
Володимирівну ДІЛЬНУ.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам — сили, 

від води — здоров’я,

І добро та радість хай Господь дає. 

Щиро вітаємо з ювілеєм Оксану 
Володимирівну ДІЛЬНУ з  
с. Лучка Тернопільського району.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Щоб у роботі ладилось усе,

За справи добрі хай шанують люди,

У дім хай доля затишок несе.

З повагою та любов’ю —  
рідні і друзі.

Колектив ПП “Агрофірма  
“Медобори” вітає з ювілеєм 
завідуючу їдальнею Марію Рома-
нівну ГАЛАБУДУ.

Хай несуть тільки радість з собою роки,

Хай збудуться мрії, бажання, думки,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Щедра доля усміхалась не раз.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
ювілеєм соціального робітника  
с. Козівка Ганну Михайлівну  
БОНДАРЧУК, з днем народження 
соціального робітника с. Стегників-
ці Марію Омелянівну МИХАЙЛИ-
ШИН, соціального робітника  
с. Мар’янівка Вікторію Володи-
мирівну СЛЮСАР, соціального 
робітника с. Прошова Галину  
Романівну ГЕМСЬКУ.

Хай здоров’я, радість і достаток

Стеляться, немов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І Господь дарує сотню літ.

Батьки Романа Сидяги — Томко Ількович і Марія Петрівна (в центрі)  
серед учасників Великобірківського осередку “Просвіти”. 1938 рік.
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громада
Об’єднана

Видання Байковецької об’єднаної 
територіальної громади

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

№3

Місцеве самоврядування ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

29 січня Байковецький сіль-
ський голова Анатолій Кулик 
провів четверту сесію Байко-
вецької сільської ради 
об’єднаної територіальної 
громади. У роботі сесії взяли 
участь 18 із 22 депутатів.

— Зараз ми формуємо тaку 
мoдeль роботи, яка дасть змогу 
нашій громаді стати повноцінною, 
— сказав Анатолій Кулик. — 
Відпoвіднo, нeoбхіднo підгoтувaти 
інфрaструктуру, сфoрмувaти 
кaдрoвий рeзeрв, щоб 
зaбeзпeчити eфeктивнe 
упрaвління тa oпeрaтивнo 
рeaгувaти нa зaпити житeлів. Це 
складний процес, який потребує 
підтримки усіх рівнів виконавчої 
влади. Прикро, але замість допо-
моги часто отримуємо “палиці в 
колеса”.

Згідно з першим питанням по-
рядку денного, внесено зміни до 
бюджету Байковецької сільської 
ради. Зміни стосуються придбан-
ня комп’ютерів, меблів для ново-
утворених відділів сільської ради, 
на це передбачено 400 тисяч гри-
вень. Мільйон гривень спрямують 
на купівлю матеріалів для серти-
фікованих дитячих майданчиків та 
автобусних зупинок у кожному 
селі об’єднаної громади.

Депутати розглянули питання 
щодо впливу на ситуацію із зато-
пленням джерела у селі Гаї Гре-
чинські. Вирішено замовити 
проектно-кошторисну документа-
цію щодо водовідведення. При-
близна вартість проекту стано-
вить 150 тисяч гривень, які плану-
ють використати з бюджету Бай-
ковецької сільської ради. Також 
Анатолій Кулик повідомив учасни-
ків сесії про те, що вже замовле-
но проектно-кошторисну доку-
ментацію щодо освітлення небез-
печної ділянки дороги між с. Гаї 
Гречинські та ТРЦ “Подоляни”, де 
вже сталися чотири летальні ви-
падки.

Прийнято рішення про делегу-
вання повноважень сфери освіти 
на перший квартал 2016 року від-
ділу освіти Тернопільської район-
ної державної адміністрації.

З 1 лютого скасовано пільги на 
проїзд у громадському транспор-
ті. З цього приводу на сесії Бай-
ковецької сільської ради прийня-
то програму щодо підтримки со-
ціально незахищених верств на-
селення. В одному із пунктів про-
грами передбачено розробку ме-
ханізму компенсації коштів для 
категорії осіб, які раніше користу-
валися відповідними пільгами на 
проїзд. Запропоновано два варі-
анти: компенсувати гроші переві-
зникам, або надати адресну до-
помогу громадянам, які мають 
право на пільги. Депутати підтри-
мали другий варіант. Механізм 
запрацює після того, як сільська 
рада отримає відповідь на запит з 
управління праці та соціального 
захисту населення Тернопільської 

райдержадміністрації про те, 
скільки осіб пільгових категорій 
проживає в межах Байковецької 
об’єднаної громади. Також буде 
враховано пропорційну вартість 
проїзду з Тернополя в окреме се-
ло громади. Компенсація, обіця-
ють у Байковецькій сільській раді, 
буде нарахована з 1 лютого ц. р.   

Сесія проголосувала за за-
твердження положень про вико-
навчі органи сільської ради, за-
твердила оплату праці сільського 
голови та заступників сільського 
голови, затверджено положення 
про преміювання. Останнім пи-
танням порядку денного був роз-
гляд заяв, з цього приводу інфор-
мувала землевпорядник Байко-
вецької сільської ради Ольга Чор-
номаз.

Участь у сесії об’єднаної тери-
торіальної громади взяла началь-
ник відділу Тернопільського місце-
вого центру з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги 
Ірина Максимюк. Як зазначила 
Ірина Йосипівна, центр підпоряд-
кований Міністерству юстиції 

України, є державною організаці-
єю, яка запрацювала 1 липня 2015 
року. Фінансування послуг устано-
ви відбувається з державного бю-
джету. “Відповідно до положення 
про Тернопільський місцевий 
центр з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги, послу-
ги центру доступні у Бережансько-
му, Зборівському, Козівському, 
Підгаєцькому, Підволочиському, 
Теребовлянському, Тернопіль-
ському районах та в місті Терно-
піль, — сказала Ірина Максимюк. 
—  Вторинна безкоштовна право-

ва допомога –  це захист від неза-
конних обвинувачень, представ-
ництво інтересів осіб у судах та 
інших державних органах, органах 
місцевого самоврядування, скла-
дання документів процесуального 
характеру (заяви, клопотання). 
Наш центр забезпечує доступ до 
безоплатної вторинної допомоги у 
цивільному та адміністративному 
процесах, допомагає потерпілим у 
кримінальних провадженнях. На-
ша робота спрямована на те, щоб 
люди, які не мають змоги оплати-
ти послуги адвоката, мали можли-
вість захисту за кошт держави”. 

Згідно із статтею №14 Закону 
України “Про безоплатну правову 
допомогу”, на безкоштовну юри-
дичну допомогу можуть розрахо-
вувати громадяни з категорії ма-
лозабезпечених, інвалідів, учас-
ники бойових дій, діти-сироти, 
діти, позбавлені батьківського пі-
клування. 

Тернопільський місцевий 
центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
знаходиться за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, 
2 поверх. Телефони для довідок: 
52-15-20, 52-15-26.

Мета — забезпечити  
ефективне управління

Начальник відділу Тернопільського місцевого центру  
з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина  

Максимюк та Байковецький сільський голова Анатолій Кулик  
під час четвертої сесії Байковецької сільської ради.

Учасники позачергової сесії Байковецької сільської ради, 29 січня 2016 року.

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ 
України звернулося до Націо-
нальної поліції України з пропо-
зицією розглянути під час фор-
мування своєї системи можли-
вість утворення представництв 
дільничних поліцейських у 
об’єднаних територіальних гро-
мадах.

Створення цих представництв 
відбуватиметься у контексті про-
екту Закону України «Про муні-
ципальну варту», який був при-
йнятий Верховною Радою Украї-
ни за основу в першому читанні 
і очікує на розгляд в парламен-
ті.

«Ми очікуємо на підтримку 
Нацполіції в організації діяль-
ності таких представництв. Важ-
ливо, щоб об’єднані громади 
стали взірцем не тільки у еконо-
мічному, соціальному, просторо-
вому розвитку своїх територій, а 
й у створенні умов для забезпе-
чення належного правопорядку», 
— сказав перший заступник міні-
стра регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-
комунального господарства 
України В’ячеслав Негода.

Пропозиція ●

Дільничні 
поліцейські  

в об’єднаних 
громадах?

Проблема  ●

Проекти 
об’єднаних 

громад 
обов’язково 
мають брати 

участь  
у конкурсі ДФРР

Обласні комісії з відбору про-
ектів та програм — претендентів 
на фінансування з Державного 
фонду регіонального розвитку 
(ДФРР) часто не беруть до роз-
гляду проекти від об’єднаних 
громад. “За інформацією 
об’єднаних територіальних гро-
мад, проекти, що подаються ни-
ми, не приймаються до розгляду 
регіональними комісіями та авто-
матично виключаються з числа 
учасників конкурсу на отримання 
фінансування з Державного фон-
ду регіонального розвитку. Мо-
тивується це тим, що у 2016 році 
об’єднані громади мають окреме 
джерело державної підтримки у 
вигляді субвенції на формування 
інфраструктури», — зазначив 
перший заступник міністра регіо-
нального розвитку, будівництва 
та ЖКГ України В’ячеслав Негода 
і нагадав, що проекти об’єднаних 
громад обов’язково мають брати 
участь у конкурсному відборі, а їх 
безпідставне відхилення йде всу-
переч рішенню Уряду. 

У 2016 році на бюджетну про-
граму «Державний фонд регіо-
нального розвитку» передбачено 
3 мільярди гривень.

За інформацією офіційного 
сайту Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
житлово-комунального госпо-
дарства України.
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“Тому, хто не боїться ризику, 
часто приходить на допомогу випадок”

Партнерство  ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Укладено тристоронню уго-
ду між Байковецькою сіль-
ською радою, Тернопіль-
ською міською радою та 
Тернопільською міською ко-
мунальною лікарнею №2 про 
умови надання послуг вто-
ринної медицини жителям 
Байковецької об’єднаної те-
риторіальної громади Тер-
нопільською міською кому-
нальною лікарнею №2. По-
слуги фінансуватимуться з 
частини медичної субвенції 
— 1 млн. 300 тис. грн., яку 
Байковецька сільська рада 
через міську раду передасть 
Тернопільській міській кому-
нальній лікарні №2. 

— В рамках цієї угоди мешкан-
ці Байковецької об’єднаної тери-
торіальної громади прирівняні до 
статусу жителів міста Тернопіль, 
— зазначив головний лікар Тер-
нопільської міської комуналь-
ної лікарні №2 Віктор Кміта. — 
Цим документом передбачено, 
що лікування жителів сіл Байківці, 
Лозова, Курники, Стегниківці, Ду-
бівці, Шляхтинці, Гаї Гречинські 
відбуватиметься за рахунок бю-
джету Байковецької сільської ра-
ди та Тернопільської міської ра-
ди. У цю суму частково будуть 
враховані окремі ліки, стаціонар-
не лікування, медичне обстежен-
ня, пологова допомога. У лікарні 
вже ведеться облік громадян Бай-
ковецької об’єднаної територі-
альної громади. Щокварталу бу-
демо підбивати підсумки наданих 
послуг. У приміщенні поліклініки 
та у приймальному відділі на пер-
шому поверсі відведене окреме 
вікно реєстрації для жителів 
об’єднаної громади. Тут потрібно 
показати документ про дійсне 
місце проживання на території 
об’єднаної громади. Направлен-
ня від сільської амбулаторії 
необов’язкове. Станом на поча-
ток лютого ц.р. у стаціонарному 

відділенні медичну допомогу в 
рамках угоди надано вже понад 
десяти особам Байковецької 
об’єднаної територіальної грома-
ди.

Зміст послуг (згідно з пер-
соніфікованим обліком грома-
дян) лікарями та іншими ме-
дичними працівниками: 

- хірург (амбулаторно та стаці-
онарно);

- ортопед (амбулаторно);
- невролог (амбулаторно);
- ревматолог (амбулаторно та 

стаціонарно);
- гематолог (амбулаторно);
- дерматолог (амбулаторно);
- терапевт (амбулаторно та 

стаціонарно);
- кардіолог (амбулаторно та 

стаціонарно);
- пульманолог (амбулаторно та 

стаціонарно);
- ендокринолог (амбулаторно 

та стаціонарно);
- проктолог (амбулаторно та 

стаціонарно);
- лор (амбулаторно та стаціо-

нарно);
- офтальмолог (амбулаторно);
- фізіотерапевт (амбулаторно);
- ЕКГ, УЗД, рентген обстежен-

ня, лабораторні та ендокриноло-
гічні обстеження за направленням 
лікаря;

- гінеколог (амбулаторно та 
стаціонарно);

- пологова допомога (стаціо-
нарно);

- уролог (амбулаторно та ста-
ціонарно);

- гастроентеролог (амбулатор-
но та стаціонарно).

Як зазначив Байковецький 
сільський голова Анатолій Кулик, 
аналогічну угоду Байковецька 
сільська рада об’єднаної терито-
ріальної громади готова укласти з 
Тернопільським районним тери-
торіальним медичним об’єднанням 
за умови представленого з боку 
ТРТМО пакету медичних послуг. 
На це планують спрямувати 1 
млн. 500 тис. грн. з медичної суб-
венції та з вільних залишків міс-
цевого бюджету.

Охорона здоров’я: привілеї 
жителів об’єднаної громади

Головний лікар Тернопільської 
міської комунальної лікарні №2 Віктор Кміта.

Кадри вирішують все ●

Компетенція відділу юри-
дичної та кадрової роботи 
Байковецької сільської ради — 
укомплектування вакантних 
посад, передбачених штатним 
розписом, та комунальних за-
кладів. Наразі тут працюють 
керівник відділу Олена Воло-
димирівна Біла (на фото) і го-
ловний спеціаліст Ольга Вале-
ріївна Худик. Третій спеціаліст 
— зараз вакантна посада. На 
початку березня ц. р. комісія 
Байковецької сільської ради 
проведе конкурс на заміщення 
вакантних посад. Після цього 
відбудеться співбесіда з тими 
претендентами, які пройшли 
конкурс. За результатами під-
биття підсумків комісія подасть  
відповідні рекомендації щодо 
нових призначень голові Бай-
ковецької сільської ради Ана-
толію Кулику.

Є вакантні посади

Про особливості своєї 
роботи на посаді начальни-
ка військово-облікового 
столу розповів Тарас Васи-
льович Марков. 

— Наразі займаюся під-
бором чоловіків об’єднаної 
громади призовного віку, 
які мають вищу, професійно-
технічну, повну або базову 
загальну середню освіту, і 
які не проходили військової 
служби, та військо-
возобов’язаних віком від 
18 до 60 років, — каже Та-
рас Марков. — Також жінок, 
які не мають військових 
звань офіцерського складу, 
з відповідною освітою та 
спеціальною підготовкою 
віком від 18 до 50 років. Ці 
особи запрошуються Тер-
нопільським об’єднаним 
міським військовим коміса-
ріатом на військову службу за 
контрактом на посади осіб рядо-
вого та сержантського складу до 
військових частин, які дислоку-
ються на території України та Тер-
нопільської області. Грошове за-
безпечення військового за контр-
актом з 1 січня ц.р. становить від 
7 тис. грн. Завдання Байковецької 

об’єднаної громади — подати 
список з як мінімум шести осіб — 
по одному з кожного села грома-
ди. Якщо за найближчі два місяці 
виконати план із залучення до вій-
ська контрактників у Тернопіль-
ському районі вдасться, це дасть 
можливість уникнути чергової хви-
лі мобілізації.

Служба за контрактом 
стає престижною 

1 лютого 2016 
року в Байковецькій 
сільській раді 
об’єднаної терито-
ріальної громади 
запрацював загаль-
ний відділ. З нови-
ми призначеннями 
запрошуємо знайо-
митися на сторінках 
видання “Об’єднана 
громада”, яке вихо-
дить щоп’ятниці в 
рамках газети “По-
дільське слово”. 

Ірина Чоп’як — 
начальник загаль-
ного відділу Бай-
ковецької сіль-
ської ради. У її 
компетенції: орга-
нізація особистого 
прийому грома-
дян, контроль за 
своєчасним та ре-
тельним розгля-
дом пропозицій, 
заяв і скарг гро-
мадян, видача до-
відок. У загально-
му відділі в межах приміщення 
Байковецької сільської ради пра-
цює троє спеціалістів: начальник 
Ірина Чоп’як, діловод Надія Муха 
та стажер-діловод Ольга Качан. 
Інші працівники загального відді-
лу — колишні секретарі сільських 
рад, які об’єдналися з Байківця-
ми, вони залишилися працювати 
у своїх населених пунктах. Сесі-
єю Байковецької сільської ради 
від 29 січня ц.р. прийнято рішен-
ня про виготовлення печаток 
спеціалістам загального відділу, 
це дасть можливість швидше ви-
давати довідки у кожному селі 
об’єднаної громади. 

Ольга Качан поки що на стажу-

ванні в загальному відділі Байко-
вецької сільської ради, готується 
до оголошеного Байковецькою 
сільською радою конкурсу на за-
міщення вакантних посад. “Я вже 
отримала перелік питань, які бу-
дуть на конкурсі, вони стосуються 
Конституції України, особливос-
тей місцевого самоврядування та 
компетенції окремого відділу що-
до посадової інструкції, положень 
тощо”, — розповіла нашому ко-
респонденту Ольга Олегівна. Ви-
щу освіту Ольга Качан здобула на 
хіміко-біологічному факультеті у 
Тернопільському національному 
педагогічному університеті ім. В. 
Гнатюка. 

1 лютого запрацював 
загальний відділ

Начальник військово-облікового 
столу Тарас Марков.

Начальник загального відділу 
Байковецької сільської ради Ірина Чоп’як 
(справа) та стажер-діловод Ольга Качан.

Факт і коментар ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

З 5 січня обов’язки заступни-
ка з гуманітарних питань Бай-
ковецького сільського голови 
виконує Віктор Пулька, у ком-
петенції якого — сфери осві-
ти, медицини, культури, 
служба у справах дітей, соці-
альний захист, центр надан-
ня адміністративних послуг.

— Сьогодні передусім працює-
мо над перереєстрацією кому-
нальних закладів будинків культу-
ри і бібліотек, які знаходяться на 
території Байковецької об’єднаної 
громади, — розповів Віктор Пуль-
ка. — Йдеться про будівлі і персо-
нал, утримання яких перейде на 
баланс сільської ради, їх фінансу-
вання надалі буде з місцевого бю-
джету. У кожному селі нашої гро-
мади буде комунальний заклад — 
будинок культури чи клуб. Єдина 
бібліотечна система об’єднаної 
громади буде розташована на ба-
зі бібліотеки у с. Лозова, всі інші 
бібліотеки працюватимуть у фор-
маті філій. Зараз також активно 
відбувається переоформлення 
Шляхтинецької амбулаторії і  
ФАПів, які були підпорядковані 
Тернопільському районному тери-
торіальному медичному 
об’єднанню. Буде створено кому-
нальний заклад Шляхтинецька ам-
булаторія загальної практики сі-

мейної медицини, якій будуть під-
порядковані всі місцеві ФАПи. 
Один сімейний лікар обслуговува-
тиме села Шляхтинці, Гаї Гречин-
ські, Стегниківці, Лозова, Курники, 
Дубівці, ще один сімейний лікар 
працюватиме у Байковецькому 
ФАПі. У Шляхтинецькій амбулато-
рії для мешканців нашої громади 
невдовзі з’явиться можливість ро-
бити біохімічний аналіз крові.

Щодо сфери освіти Віктор Пуль-
ка пояснив, що передача закладів 
освіти на баланс Байковецької 

об’єднаної територіальної громади 
відбудеться після закінчення 2015-
2016 навчального року. Наразі час-
тину освітньої субвенції та кошти 
місцевого бюджету передано Тер-
нопільському районному бюджету. 
У цій сумі передбачено зарплату, 
20% надбавки за престижність 
праці вчителям та кошти для про-
ведення поточних ремонтів. Байко-
вецькою сільською радою запла-
новано звільнити учнів з 1 до 4 
класів від плати за харчування у 
школах.

Віктор Пулька:  
“Центр бібліотечної системи 
об’єднаної громади буде на 
базі бібліотеки у Лозовій”

Заступник з гуманітарних питань Байковецького 
сільського голови Віктор Пулька.
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Трибуна депутата ●

(Святослав Вакарчук, лідер гурту “Океан Ельзи”)

“Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. 
Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни”

Інтерв’ю з депутатом Байко-
вецької сільської ради 
об’єднаної територіальної 
громади Василем  
Саланським.

— Василю Богдановичу, крім 
того, що Ви живете у с. Курни-
ки і що є депутатом Байковець-
кої сільської ради об’єднаної 
територіальної громади, знаю 
про Вас небагато. Розкажіть 
про себе.

— Народився 11 лютого 1982 
року в селі Шляхтинці. Згодом 
сім’я переїхала в Тернопіль, тут 
закінчив Тернопільську міську за-
гальноосвітню школу №6. Мене 
завжди вабила математика і 
аграрний сектор, тож, визначаю-
чись із вищою освітою, обрав фа-
культет “Облік і аудит в аграрному 
бізнесі” в Тернопільській академії 
народного господарства (нині — 
Тернопільський національний еко-
номічний університет — ред.). Од-
нак на п’ятому курсі вишу змінив 
спеціальність на “Облік і аудит у 
промисловості”. Під час останньо-
го курсу потрапив на практику в 
один із тернопільських банків, зго-
дом став тут начальником відділу 
зовнішніх продажів. Через кілька 
років перейшов у “Райффайзен 
банк Аваль”, де і працюю зараз, 
моя посада — старший менеджер 
із зовнішніх продажів. Загальний 
стаж роботи у банківській сфері на 
сьогодні становить 11 років.

— Знаю, Ви і з тернопіль-
ськими студентами співпрацю-
єте…

— Нещодавно провів тренінг 
“Сучасні банківські технології для 
студентства у ХХІ столітті” в Тер-
нопільському національному еко-
номічному університеті. Студенти 
таким чином актуалізували знання 
щодо банківських послуг, вияв-
лення проблем, пов’язаних із шах-
райством із платіжними картками 
та шляхів протидії цьому в сучас-
них умовах. Заходи такого типу 
корисні та потрібні студентам, 
адже саме у зв’язках науки із сфе-
рою виробництва та послуг поля-
гає підготовка висококваліфікова-
них фахівців, здатних конкурувати 
на ринку праці. 

— Цікаво, як Ви потрапили в 
Курники?

— Моя дружина Тетяна з цього 
села. Після весілля вирішили жи-
ти в Курниках. Виховуємо тут 
двох синів Дениса і Володими-
ра. 

— Чому, все-таки, молода 
сім’я вирішила переїхати з 
міста у село?

— Мене завжди вабило село, 
напруга міста і невеликий про-
стір квартири втомлюють. У селі 
натомість є просторий приват-
ний будинок, свіже повітря, ма-
льовниче довкілля. На роботу в 
Тернопіль їду власним авто не-
довго, тож незручностей від сіль-
ського життя не відчуваю.

— Що спонукало Вас бало-
туватися у депутати Байко-
вецької сільської ради 
об’єднаної територіальної гро-
мади?

— Це мій перший досвід депу-
татської роботи. Балотуватися 
зважився майже в останній мо-
мент, коли ще можна було реє-
струватися на вибори-2015. До 
цього спонукало бажання змін 
саме в селі, яких від початку не-
залежності в Україні практично 
не відбувалося. Оптимізму до-
дає адмін істративно-
територіальна реформа, пер-
спективи фінансової незалеж-
ності об’єднаних громад, вагома 

підтримка Державного фонду 
регіонального розвитку. Вва-
жаю, мій обов’язок українця — 
не бути пасивним у час змін. 
Хотілося б, щоб молодь повер-
талася жити в село і піднімала 
його престиж.

— Які проекти щодо Курни-
ків вже ввійшли у план заходів 
Байковецької сільської ради у 
близькій перспективі?

— Одне із практичних почи-
нань, яке будемо впроваджувати 
у Курниках найближчим часом, 
— встановлення вуличного освіт-
лення, дитячого майданчика біля 
джерела, двох автобусних зупи-
нок у центрі і на в’їзді у село.

— Уже відбулося кілька се-
сій Байковецької сільської ра-
ди. Відчуваєте справедливу 
увагу до віддалених від центру 
сіл, як Курники, приміром?

— Розподіл фінансів відбува-
ється пропорційно і справедли-
во. Щодо соціальної допомоги 
населенню від сільської ради ви-
йшло так, що у Байківцях і Курни-
ках, за різної кількості населен-
ня, загальна сума соціальної до-
помоги однакова. Це свідчить 
про низький соціальний рівень 
життя курниківчан…  

Продовження на 10 стор.

Василь Саланський:  
“Важливо, щоб молодь 

поверталася жити в село  
і дбала про його престиж”

Депутат Байковецької сільської ради об’єднаної  
територіальної громади Василь Саланський.

У посадові 
обов’язки входить 
реєстрація довідок, 
вхідної та вихідної 
документації, оброб-
ка електронної та по-
штової кореспонден-
ції. Довідково: наро-
дилася у перший 
день весни, 1 берез-
ня 1993 року, корінна 
байківчанка. Закінчи-
ла Байковецьку ЗОШ 
І-ІІ ст. У Тернопіль-
ському професійно-
технічному училищі 
№2 здобула спеці-
альність оператора 
поштового зв’язку, 
о п е р а т о р а 
електрозв’язку, каси-
ра банку. Закінчила 
Тернопільський еко-
номічний коледж, 
спеціальність — “Оці-
ночна діяльність”. У 
Тернопільському ко-
мерційному інституті 
здобула фах маркетолога. Два 
останні роки працювала операто-
ром поштового зв’язку в відділен-

ні поштового зв’язку м. Терно-
піль. Учасниця народного аматор-
ського ансамблю танцю “Глорія-
Бай” БК с. Байківці.

Призначення ●

Надія Муха — діловод 
Байковецької сільської ради

Довідково. Світлана Басмат 
— головний спеціаліст з питань 
реєстрації актів цивільного ста-
ну Байковецької сільської ради. 
Народилася 26 жовтня 1985 ро-
ку в с. Грибова Лановецького 

району, здобула 
диплом магістра 
юридичного фа-
культету Черні-
вецького націо-
нального універ-
ситету ім. Ю. 
Федьковича. По-
переднє місце ро-
боти — провідний 
спеціаліст відділу 
державної реє-
страції актів ци-
вільного стану ре-
єстраційної служ-
би Тернопільсько-
го районного 
управління юстиції 
у Тернопільській 
області. Світлана 
Басмат пообіцяла 
інформувати чита-
чів “Подільського 
слова” про найпо-
пулярніші дитячі 
імена, наймолод-
ших жителів та про 
нові подружні па-
ри Байковецької 
об’єднаної тери-

торіальної громади, також нада-
вати актуальні консультації на 
сторінках “Об’єднаної громади”. 
Цю інформацію оновлюватиме-
мо щомісяця.

Світлана Басмат — головний 
спеціаліст з питань реєстрації 

актів цивільного стану

Людина і її справа ●

Обов’язки: контроль та керів-
ництво фінансово-господарсько-
го відділу, земельного відділу, 
архітектора, сектору економіки, 
інвестицій, ЖКГ, реєстрація ре-
чових прав на нерухоме майно та 
цивільного стану.

— На часі проводимо організа-
цію тендерних закупівель елек-
троенергії, газприродного газу, 
— розповів про справи поточного 
тижня Микола Дума.

Довідково. Народився 22 ве-
ресня 1975 року в с. Дубівці. 
Одружений, із дружиною Гали-
ною Йосипівною виховують  до-
ньок Катерину і Дарію, сина Во-
лодимира. 

Закінчив Тернопільське вище 
професійне училище №9 (нині 
— Комерційний коледж) за спе-
ціальністю “Верстатник широко-
го профілю”. Трудову діяльність 
розпочав у рідному селі — слю-
сарем тракторної бригади у ТОВ 
“Агрокомплекс”. 2004 року з ди-
пломом за спеціальністю у на-
прямку «Машини та обладнання 
сільськогосподарського вироб-
ництва» закінчив ТНТУ ім. І. Пу-
люя. У 2002 році обраний депу-
татом Дубовецької сільської ра-
ди. Через два роки за результа-
тами позачергових виборів 29-
річний Микола Дума обраний 
Дубовецьким сільським голо-

вою, був на цій посаді впродовж 
трьох скликань. 2005 року роз-
почав навчання у Львівському 
регіональному інституті держав-
ного управління при президен-
тові України, в 2011 р. закінчив 
виш із дипломом магістра з дер-
жавного управління. Хобі: хокей, 

гравець хокейної команди “Ду-
бівці” — перша сільська коман-
да, яка взяла участь у всеукраїн-
ських змаганнях на озері 
“Ternopil Hockey Classic”. Мико-
ла Дума також постійний гра-
вець тернопільської хокейної 
збірної “Подоляни”.

Микола Дума — перший заступник 
Байковецького сільського голови

О б о в ’ я з к и : 
формування рі-
шень, протоколів 
сесії сільської ра-
ди, інформування 
депутатів про про-
ведення засідань 
сесії, приписка і 
виписка громадян, 
оформлення соці-
альної допомоги. 
Для того, щоб, 
приміром, офор-
мити субсидії, не-
обхідно подати 
Юлії Турчманович 
заяву і деклара-
цію, довідку про 
склад сім’ї та про 
доходи. Субсидії 
дають право на 
компенсацію вико-
ристання природ-
ного газу, елек-
троенергії, виве-
зення твердих по-
бутових відходів. 
Мешканці вулиць 
Козацька і Сонячна в Байківцях, 
які користуються послугами КП 
“Тернопільводоканал”, можуть 

зекономити на використанні во-
ди. Жителі вул. Корольова, 5, 7 і 
3 с. Байківці можуть скоротити 
витрати на послугах ОСББ.  

Юлія Турчманович — секретар 
Байковецької сільської ради
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Атрибути села ●

(Герман Гессе, німецький і швейцарський письменник)

“Життя кожної людини — шлях до самої себе”

Талановита молодь  ●

Продовження.
Початок на 9 стор.

— Наскільки активно меш-
канці Курників співпрацюють 
із своїм депутатом?

— Звертаються одразу, коли в 
цьому є потреба. Приміром, піс-
ля Служби Божої минулої неділі 
жителі звернулися щодо пробле-
ми у виплаті пенсій та доставки 
періодичних видань у село, оскіл-
ки в нас відсутнє відділення 
зв’язку “Укрпошти”. Раніше цю 
функцію виконував один праців-
ник в межах так званого “пере-
сувного відділення” — приїжджав 
у село у визначений час тричі на 
тиждень, однак ця людина нещо-
давно звільнилася. Я вже спілку-
вався з керівництвом Тернопіль-
ської дирекції УДППЗ “Укрпо-
шта”, там пообіцяли найближчим 
часом призначити відповідну 
особу. Поки відбуватиметься по-
шук фахівця, домовилися, що 

тимчасово раз у тиждень в Кур-
ники приїжджатиме представник 
“Укрпошти” для виплати пенсії.

Спільно з Тернопільською ди-
рекцією УДППЗ “Укрпошта” за-
початкували проект щодо до-
ступності готівки для жителів 
сільської місцевості. Завдяки 
спеціальним терміналам у селян 
є можливість зняти готівку із пла-
тіжної картки в кожному селі, де 
є відділення поштового зв’язку 
“Укрпошти”. Станом на початок 
лютого ц.р. встановлено 75 тер-
міналів у Тернопільській області, 
власники платіжних карт успішно 
знімають кошти, не виїжджаючи 
з села. Принцип роботи той же, 
що і в звичайного терміналу, як 
на касі в магазині. Тільки наш 
термінал запрограмовано на ви-
дачу готівки працівником пошти. 
Комісія за зняття готівки для кар-
ток нашого банку відсутня. У 
Тернопільському районі поки що 
є лише два села, які відчули таку 

перевагу, — це Настасів та Чис-
тилів. Впевнений — це прогре-
сивний винахід, спрямований на-
зустріч жителям сільської місце-
вості.

— Василю Богдановичу, як 
використовуєте вільний час?

— За сприятливих погодних 
умов в неділю граю у футбол на 
сільському стадіоні, у команді ви-
коную роль нападника.

 — У Вас є улюблене місце в 
Курниках?

— Джерело. Наразі проводимо 
його благоустрій. Затіяли там 
грандіозне будівництво. Непода-
лік є спортивний стадіон і ставок. 
Це мальовниче місце, влітку сю-
ди приїжджає багато відпочива-
ючих, а під час Водохреща тут 
залюбки пірнали в купальню. 

— Дякую за розмову, Васи-
лю Богдановичу!

 
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Василь Саланський:  
“Важливо, щоб молодь 

поверталася жити в село  
і дбала про його престиж”

Трибуна депутата ●

Ірина Скорик — 
учениця 8 кла-
су Шляхти-
нецької ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. О. 
Барвінського, 
учасниця бага-
тьох олімпіад 
районного, об-
ласного і всеу-
к р а ї н с ь к о г о 
рівнів, відмін-
ниця, юна ба-
лерина, — гість 
“Подільського 
слова”. 

Участь у інте-
лектуальних ви-
пробуваннях до-
помагає перевіри-
ти набуті знання, 
додати впевненості 
у собі. Завдяки 
олімпіадам зна-
йшла нових друзів. 

Для того, щоб 
добре підготува-
тись до олімпіа-
ди, потрібно бага-
то часу, безліч що-
денних повторень 
вивченого, належ-
на увага засвоєнню 
нового. Лише за 
цих умов успіх га-
рантовано. 

Я брала участь і перемагала 
в олімпіадах з української мови і 
літератури, історії, англійської 
мови, хімії, у міжнародному кон-
курсі знавців української мови 
імені Петра Яцика. 

Мої улюблені уроки: англій-
ська мова, хімія, географія. 

Хобі: з 6 років займаюсь баль-
ними танцями. 

Вільний від навчання час ви-
трачаю на спілкування з друзя-
ми, додатково вивчаю англійську 
мову. 

Вважаю, що відмінницею бу-
ти нескладно. Якщо є бажання 
добре вчитись і дізнаватись но-
ве, тоді навчання — це задово-
лення. 

Ще не визначилась, яку про-
фесію хотіла б освоїти. Час на 
роздуми в мене ще є. 

Що б я хотіла змінити у 
шкільній освіті: не розумію, чо-
му людина, яка з дитинства лю-
бить природу, захоплюється ви-
вченням поведінки тварин, лю-
бить ходити в гори і рибалити, 
повинна ретельно вивчати мате-
матику? Чи навіщо майбутньому 
спортсмену з плавання погли-
блене вивчення економіки? Звіс-
но, мати поняття про всі навчаль-
ні предмети обов’язково, але ці 
знання мають бути базового рів-
ня. Важливо, щоб учень мав змо-
гу, тобто час і сили, вивчати те, 
що подобається найбільше, а не 
те, від чого він страждатиме, бо 
не розуміє, або взагалі збайду-
жіє до навчання. Нехай для ви-

щої школи експерти розроблять 
навчання по вузьких напрямках. І 
якщо напрямок філологічний, то 
хімії там бути не повинно. А не 
так, як в наших “школах-ліцеях”, 
наприклад, хіміко-біологічний на-
прямок, а більшість часу в шко-
лярів йде на вивчення всесвіт-
ньої історії. Можна ще про дуже 
багато чого говорити в сенсі змін 
в шкільній освіті, але не бачу у 
цьому толку. У нас вся країна за-
раз говорить про все, але справ-
жніх дій ніхто не бачить. Потрібно 
починати з маленького. Щоб по-
чати добре жити, потрібно ре-
формувати освіту і медицину. 
Щоб люди були здорові і розум-
ні. Але ж “стадом” керувати лег-
ше. 

Моя мрія, мабуть, співпаде із 
мрією мільйонів українців: хочу, 
щоб в Україні закінчилась війна. 
Мрію, щоб у нас, дітей, були пер-
спективи у нашій країні, щоб на-
ші старання, знання не пропали 
даремно. Хочу, щоб українці за-
лишались жити в Україні, а не 
їздили по світу в пошуках кращо-
го життя. Дуже хочу, щоб люди 
робили все для зміцнення нашої 
держави та її розвитку. 

Улюблений музичний гурт — 
“Скрябін”. 2 лютого виповнився 
рік відтоді, як загинув його лідер 
Андрій Кузьменко. Прикро, що 
тільки після смерті Кузьми я зро-
зуміла, що він був дійсно талано-
витою та хорошою людиною.  

Підготувала Ірина ЮРКО.

Ірина Скорик:  
“Важливо, щоб учні 

мали змогу вивчати те, 
що подобається 

найбільше”

Учениця 8 класу Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. 
ім. О. Барвінського, відмінниця 

 Ірина Скорик.

Соломія ТКАЧУК. 
Фото автора.

Щоразу, коли заходжу в 
Лозівську книгозбірню, ува-
гу полонить куточок з про-
мовистою назвою “Бібліо-
тека — оберіг народних 
традицій”. Тут експонують-
ся раритетні речі україн-
ського народу періоду 1930 
— 1950 років. 2 лютого ц. р. 
на базі бібліотеки у Лозовій 
створено Байковецьку цен-
тральну сільську бібліотеку, 
її директор — заслужений 
бібліотекар України Наталя 
Кубрак. 

Як розповіла Наталя Володи-
мирівна, ще з 2007 року в біблі-
отеці діє “Клуб за інтересами”. 
Його учасники досліджують на-
ціональні українські традиції, об-
ряди, звичаї. У результаті їхньої 
роботи в Лозівській бібліотеці 
створено народознавчий куто-
чок, який став родзин-
кою закладу. 

Тут є старовинні 
глиняні глечики, лам-
пи, вишиті лляні руш-
ники, веретено, коле-
со від брички, нецки 
(у них купали дітей, 
місили тісто) та інші 
побутові старожит-
ності, якими користу-
валися  селяни.

— Особливо важли-
во, що у створенні цієї 
неповторної експози-
ції брали участь наші 
лозівчани, які вклали 
у цю благородну спра-
ву частинку своєї ду-
ші, —  зауважує Ната-
ля Кубрак. —  Вони 
постійно поповнюють 
виставку новими екс-
понатами, отож з кож-
ним роком тут 
з’являються нові ко-
лекції. 

У книгозбірні діють 
ще дві постійні ви-
ставки, зокрема, 
“Найкраща книга ро-
ку”. За підсумками чи-
тацького голосування, цьогоріч 
цей титул здобула книга Лесі 
Романчук “Чотири дороги за об-
рій”. Назва ще однієї виставки 
— “Улюблений автор”. Нині це 
— літературний класик Микола 
Гоголь. 

Розповідаючи про бібліотеку, 
Наталя Володимирівна, яка від-
дала улюбленій справі 18 років, 
з особливою повагою розпові-

дає про читачів закладу, а їх у 
неї півтори сотні, з радістю ді-
литься планами на майбутнє: 
“Днями плануємо відкрити ви-
ставку  “Плекати дух — гартува-
ти долю”, присвячену 125-річчю 
від дня народження Павла Тичи-
ни. Наприкінці лютого — до 145-
річчя від дня народження Лесі 
Українки. До Дня мови відбу-
дуться читання на тему “Шануй-

мо мову, як найбільшу святість”.  
Поряд з організацією цікавих 

заходів, спрямованих на розши-
рення інтересів відвідувачів, не 
менш важливою турботою для 
Наталії Кубрак є поповнення бі-
бліотечного фонду. З цією ме-
тою започатковано постійну ак-
цію “Подаруй бібліотеці книгу”, 
до якої можуть долучитися всі 
бажаючі.

Народні традиції — родзинка 
Лозівської бібліотеки

Директор Байковецької центральної сільської 
бібліотеки, заслужений бібліотекар України Наталя Кубрак. 

Експозиція народознавчого куточка у Байковецькій  
центральній сільській бібліотеці у с. Лозова.

Вітаємо! ●
Щиросер-

дечно вітає-
мо з днем 
народження 
п о м і ч н и к а 
вихователя 
д и т я ч о г о 
садка “Мете-
лик” с. Бай-
ківці Галину 
Ярославівну 
БОРСУК.

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою – колектив 
дитячого садка “Метелик”  

с. Байківці.

Колектив будинку культури  
с. Байківці надсилає щирі вітання 
з днем народження солістці жіно-

чого вокального ансамблю “Бай-
ківчанка” БК с. Байківці  
Олександрі ГАНУЛЯК. 

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

З найкращими побажаннями 
з нагоди дня народження звер-
таємося до солістки жіночого 
вокального ансамблю “Байків-
чанка” БК с. Байківці Віри  
НИКОЛЮК.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

З повагою — колектив 
будинку культури  

с. Байківці.
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Гаряча лінія ●

Днями у приміщенні Терно-
пільській ОДПІ відбувся черго-
вий сеанс телефонного зв’язку 
– „гаряча” лінія. На запитання 
платників податків відповідав 
начальник відділу адміністру-
вання доходів і зборів само-
зайнятих осіб Ігор Задорож-
ний. У матеріалі висвітлені 
найактуальніші питання.

— Проживаємо у селі під Тер-
нополем, маємо город. Почали 
продавати буряк, картоплю й 
редьку в один із ресторанів. Їхній 
заготівельник попередив нас, що 
нам будуть платити за мінусом 
податку. Чи правильно?

— Для того, щоб не утримували 
податку на доходи фізичних осіб, 
необхідно звернутись до сільської 
чи селищної ради за довідкою про 
наявність у Вас земельної ділянки. 
Це форма № 3ДФ, яку слід  
пред’явити представнику рестора-
ну. Однак, якщо розмір земельної 
ділянки буде перевищувати 2 га, 
тоді дохід від продажу сільськогос-
подарської продукції дійсно буде 
оподатковуватись і податком на до-
ходи, і військовим збором.

— Я громадянин Естонії, в 
Тернопіль приїхав переоформля-
ти мамину  спадщину. Чому мені 
нотаріус сказав платити податок, 
адже син та мати – це перший 
ступінь родинного зв’язку?

— Вимоги нотаріуса правомірні, 
адже Ви є спадкоємцем – нерези-
дентом. А відповідно до Податково-
го кодексу України, в такому випад-
ку, до вартості об’єкта спадщини 
застосовується ставка, передбаче-
на статтею 167.1, а це у 2016 році 
– 18 відсотків. Також належить 
сплатити й 1,5 %  військового збо-
ру. Без сплати належних платежів 
нотаріус не має права вчиняти в 
цьому випадку, будь-які дії.

— Уже другий рік поспіль по-
даю декларацію до податкової 
інспекції, оскільки як маю два 
місця роботи та річний дохід 
більший як сто двадцять розмірів 
мінімальної зарплати. Бланки 
декларацій, які я маю ще з мину-
лого року, чув, уже не дійсні? 

— Так, з нового року введено в 
дію нову податкову декларацію про 
майновий стан і доходи, форму якої 
затверджено наказом № 859. У ній 
фізичні особи визначають свої по-
даткові зобов’язання як з податку 
на доходи, так й з військового збо-
ру. Цьогоріч, Ви будете подавати 
декларацію за новою формою та 
додаток Ф1. Якщо виникнуть запи-

тання щодо їх заповнення, приходь-
те до Центру обслуговування, нада-
мо практичну допомогу.

— Ми з братом підприємці, 
він – на спрощеній системі опо-
даткування, а я – на загальній, 
оскільки торгую алкоголем. Що-
до сплати єдиного податку, нам 
усе зрозуміло, а як зараз я буду 
платити авансові платежі? Є 
зміни?

— Справді, зміни зачепили й за-
гальну систему. Зокрема, у Подат-
ковому кодексі тепер визначено, 
що авансові платежі з податку на 
доходи розраховуються платником 
податку самостійно згідно з фактич-
ними даними, зазначеними в Книзі 
обліку доходів і витрат, кожного ка-
лендарного кварталу та сплачують-
ся до бюджету до 20 числа місяця, 
наступного за кожним календарним 
кварталом. Тобто: до 20 квітня, до 
20 липня, та до 20 жовтня. Авансо-
вий платіж на четвертий квартал не 
розраховується та не сплачується. 
Також аванс ви не будете сплачува-
ти, якщо результатом розрахунку за 
відповідний квартал, буде від’ємне 
значення. Хочу зазначити, що най-
ближчим часом  Міністерство фі-
нансів  планує розробити проект 
нової форми податкової декларації 
про майновий стан і доходи та Ін-
струкції щодо її заповнення, а також 
нової форми книги обліку доходів та 
витрат. Власне, ці форми мають 
відповідати вищезазначеним змі-
нам.

— Я з нового року став плат-
ником єдиного податку, а зараз 
фірма, з якою  у мене налаго-
джується  співпраця, просить у 
мене якийсь документ про це. 
Що їм надати?

— Реєстрація вас, як платника – 
“спрощенця”, здійснюється шляхом 
внесення відповідних записів до Ре-
єстру платників єдиного податку. За 
бажанням, ви можете безоплатно 
отримати витяг з такого Реєстру, 
подавши до податкової інспекції за 
місцем реєстрації відповідний за-
пит. Витяг надається не пізніше на-
ступного робочого дня з дня над-
ходження запиту та видається осо-
бисто заявнику чи його уповнова-
женому представнику. Окрім цього, 
ваша фірма – партнер ці дані може 
побачити на Єдиному державному 
реєстраційному веб – порталі юри-
дичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців, а також на офіційному 
веб-сайті ДФС України.

Відділ комунікацій 
Тернопільської ОДПІ.

Податок із  
самозайнятої особи

Великобірківська селищна рада оголошує конкурс щодо ви-
значення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів 
селищного бюджету на вкладному (депозитному) рахунку.

Конкурс буде проводитись серед банків, які відповідають вимо-
гам підпункту 6 пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у бан-
ках, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 
12.01.2011 №6, зі змінами.

Обсяг коштів селищного бюджету, який планується розмістити 
на депозитному рахунку, станом  на 01.02.2016 року, складає 1 000 
000,0 грн. 

Претендентам пропонуємо надати пропозиції та умови розмі-
щення бюджетних коштів на депозитних рахунках, а також довідку, 
яка підтверджує, що держава прямо та/або опосередковано воло-
діє 75 чи більше відсотками статутного капіталу, до 15 години 19 
лютого 2016 року на адресу: Великобірківська селищна рада, сели-
ще Великі Бірки Тернопільського району, Тернопільської області, 
вул. Грушевського, 53, поштовий індекс: 47740.  

Розкриття (розгляд) банківських пропозицій відбудеться 19 лю-
того 2016 р. о 16-00 год. за адресою: Великобірківська селищна 
рада, селище Великі Бірки Тернопільського району, Тернопільської 
області, вул. Грушевського, 53, в залі засідань селищної ради.  
За додатковою інформацією звертатися за телефонами:  
(0352) 49-23-60, (0352) 49-22- 62.

Великобірківський селищний голова Р. Є. МАЦЕЛЮХ.

Живучи в цей неспокійний 
час, ми не перестаємо диву-
ватися тому, як біди підкра-
даються зненацька з усіх бо-
ків. Ніколи не знаєш, що мо-
же стати загрозою  життю. 
Так сталося й у сім’ї Боднар. 

На Хмельниччині, у м. Нетішин, 
молодій дівчині на ім’я Діана Бод-
нар поставили страшний діагноз 
— гостра мієломонобластна лей-
кемія. Лікарі обіцяють порятунок 
лише в закордонних лікарнях, а 
сума за лікування сягнула непід-
йомного максимуму для родини 
— 200 тисяч євро. Власними сила-
ми сім’я цих грошей не знайде. 

Діані життєво необхідна термі-
нова пересадка кісткового мозку, 
кожен день для неї — нова мож-
ливість для операції, котру дуже 
важко наблизити. Сама ж дівчина 
є надзвичайно сильна духом, по-
стійно підтримує своїх батьків 

морально, адже ситуація є над-
важкою. 

Діана — студентка першого 
курсу факультету англійської філо-
логії ТНПУ ім. В Гнатюка. Вона 
надзвичайно талановита художни-
ця, мріє знову почати творити. До-
поможіть їй у цьому. З проханням 
про допомогу звертається уся ро-
дина Боднар, друзі сім’ї та небай-
дужі. Це та ситуація, коли чиєсь 
життя може залежати саме від 
вас.

Допомогти сім’ї можна, пере-
казавши кошти на рахунок мами 
Діани — Боднар Оксани Дмитрів-
ни:

Номер телефону мами  
Діани: (067) 779-35-24

Банківські реквізити
ПриватБанк (гривні) 

4149497835172315
Боднар Оксана Дмитрівна
ПриватБанк (долари) 

4149497834582050

Діана хоче жити. Допоможемо!

Студентка першого курсу 
факультету англійської 

філології ТНПУ ім. В Гнатюка 
Діана Боднар.

Вітаємо з днем 
народження депу-
тата Ігровицької 
сільської ради  
Тараса Михайло-
вича ЛИХОЛАТА.

Нехай життя квітує 

буйним цвітом,

І день народження 

приходить знов і знов,

А доля хай дарує з кожним роком

Міцне здоров’я, щастя і любов!

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження бригадира трак-
торної бригади Володимира  
Васильовича ШКІЛЬНИКА, бух-
галтера Надію Василівну  
ШУГЕТУ, начальника юридичного 
відділу Віталія Богдановича  
ПАПЕРОВСЬКОГО, підсобного 
робітника Василя Євгеновича 
КОРЕНДІЯ.

Бажаємо світлої радості й сили,

Ласкавої долі, добра і тепла,

Щоб ласку Вам слало небесне світило,

Здоров’ям наповнила рідна земля.

Вітаємо! ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Розгляд кримінального про-
вадження щодо підозрюва-
ного у кримінальній справі 
головного лікаря Тернопіль-
ського районного територі-
ального медичного 
об’єднання Ігоря Вардинця 
фактично не відбувається 
майже рік. 29 січня ц.р. у 
Тернопільському прес-клубі 
цю тему актуалізували під 
час велелюдної прес-
конференції за участю адво-
ката, рідних, колег Ігоря Вар-
динця, медиків ТРТМО, пра-
воохоронців, засобів масової 
інформації, духовенства, гро-
мадськості. 

На початку заходу про хроноло-
гію розвитку подій щодо кримі-
нальної справи присутнім нагадав 
адвокат Ігоря Вардинця Олег 
Шрам: “Сторона захисту неодно-
разово подавала заяви до проку-
ратури Тернопільської області та 
Генеральної прокуратури України 
про вчинення щодо Ігоря Вардин-
ця службовими особами УМВС 
України у Тернопільській області 
спроби підкупу, фізичного і психо-
логічного катування, однак заяви 
досі не розглядаються. Ігорю Вар-
динцю так і не дали можливості 
лікуватися, згідно із законним пра-
вом, у вільно обраному медичному 
закладі, незважаючи на численні 
докази у висновках лікарів медич-
них установ Тернополя, Києва та 
Німеччини. Між тим, необхідність 
термінового хірургічного втручання 
на серці сягає критичної точки. 
Крім того, суд так і не розглянув 
клопотання, на якій підставі підо-
зрюваному оголошено заставу в 
розмірі понад мільйон гривень. 

Справу досі не передали у проку-
ратуру іншої області, як цього за-
конно вимагає сторона захисту”. 
Олег Шрам стверджує, що Ігор 
Вардинець зацікавлений у прове-
денні прозорого розслідування, 
але передусім йому необхідна не-
відкладна хірургічна операція – 
аорто-коронарне шунтування. 

За словами дружини Ігоря Сте-
пановича Лариси Вардинець, че-
рез постійне намагання правоохо-
ронців доставити хворого в суд для 
обрання запобіжного заходу, він 
впродовж 2015 року переніс чоти-
ри інфаркти. “Зараз Ігор Степано-
вич у дуже важкому стані, — сказа-
ла Лариса Вардинець. — Він пере-
ніс кілька операцій. Дві — нещо-
давно в Києві. У нього 12 стентів, 
хоча лікарі не радять ставити біль-
ше чотирьох. Але нічим іншим в 
Україні зарадити такому хворому 
не можуть”.  

Як наголосив адвокат Олег 
Шрам, “справа Ігоря Вардинця” від 
листопада минулого року — у ком-
петенції Національного антикоруп-
ційного бюро України, отже ні слід-
чі Національної поліції Тернопіль-
ської області, ні прокуратура об-
ласті не мають процесуальних по-
вноважень, проте продовжують 
слідство. 

Начальник сектору комунікації 
головного управління Національної 
поліції у Тернопільській області 
Сергій Крета на прес-конференції 
наголосив, що слідчі дії не прово-
дяться, оскільки підозрюваний на 
лікуванні, з цієї ж причини не об-
рана міра запобіжного заходу. По-
при це Сергій Крета сказав, що 
звинувачення, висунуті Ігорю Вар-
динцю, небезпідставні. Учасникам 
прес-конференції продемонстру-
вали відео з матеріалів справи, яке 
начебто є підтвердженням, як Ігор 
Вардинець бере гроші.

Як зазначив адвокат Олег Шрам, 
це відео – нарізка окремих епізо-
дів, а тому говорити про повне 
розуміння предмету записаних 
розмов передчасно. “На відео не-
має фраз, які мають стосунок до 
інкримінованого Ігорю Вардинцю 
злочину, — сказав адвокат. — Що-
найменше, на відео зафіксована 
розмова, яка підтверджує заяви 
Ігоря Степановича про вчинення 
щодо нього злочину, передбачено-
го ст. 370 Кримінального Кодексу 
України. Повна картина буде зро-
зуміла лише після прослуховуван-
ня всіх наявних у слідчого запи-
сів”.

Племінник Ігоря Вардинця Сте-
пан Білян під час прес-конференції 
пояснив, звідки взялася сума у 
розмірі 200 тисяч гривень, яку від 
підприємця начебто вимагав підо-
зрюваний. “Є договір про ведення 
спільного бізнесу між Ігорем Сте-
пановичем і Олексієм Новаків-
ським. Вони мали на меті купити 
стоматологічне обладнання, — 
стверджує Степан Білян. — Апарат 
було придбано, він виявився не-
справним, тому Ігор Вардинець 
вимагав повернення грошей, які 
він позичив для придбання цього 
обладнання”.  

 На захист підозрюваного перед 
учасниками прес-конференції ви-
ступив і духівник Українського ко-
зацтва о. Анатолій Зінкевич. Отець 
Анатолій, апелюючи до представ-
ників правоохоронних органів, ска-
зав, що хабар за продовження 
оренди приміщення, в чому звину-
вачують Ігоря Вардинця, і позичені 
кошти на придбання обладнання, 
які потрібно віддати, — це речі, які 
компетентні органи повинні розріз-
няти. На відео, зазначив о. Анато-
лій Зінкевич, чути слова “кредит”, 
“обладнання”, тому є підстави сум-
ніватися в його доказовості.

Резонанс  ●

Критична точка  
в “справі Ігоря Вардинця”

Під час прес-конференції у Тернопільському прес-клубі, 29 січня 2016 року. 
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ПРОДАМ
* молоду добру корову, з третім 

телям, тільна 6 місяців. Тел. (067) 
146-92-17.

* картоплю. Тел.  (096) 134-43-
68. 

* ванну б/к довжиною 1,5 м, те-
левізор LG б/к, медогонку дерев’яну 
б/к, вулики (2 малих і 2 лежаки), 
бетонозмішувач б/к, дзеркала 4 
шт. по 52 см, вітринне скло шири-
на 89 см. Тел.: (098) 11-90-464.

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

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

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

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к. с.), трактори (від 
12 к. с.), мототрактори, двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання. Гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-
шевше — 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, ме-
неджер. Тел.: 51-00-97, 067-
700-55-02.

ПОСЛУГИ
* покраска л/а та окремих еле-

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

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) ремонтує двигу-
ни, коробки передач, ходову части-
ну, 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 ро-
боти: днища, порогів, лонжеронів.  
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: встановлен-
ня водонагрівачів, пральних ма-

шин, кондиціонерів,  лічильників; 
заміна стояків, водопроводу, ка-
налізації, опалення. Пенсіонерам 
та учасникам 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.

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 ●

1. Інвестор (замовник):  ПП 
“Укр-Петроль”

Волинська область,  
м. Володимир-Волинський,  
вул. Ковельська, 10.

2. Місце розташування майдан-
чика будівництва:  ділянка розташо-
вана в с. Острів, вул. Промислова, 
5а Тернопільського району, Терно-
пільської області 

3. Характеристика діяльності 
об’єкта: будівництво складу нафти і 
нафтопродуктів в с. Острів, вул. 
Промислова, 5а Тернопільського 
району, Тернопільської області 

Технічні і технологічні дані: на-
фтобаза з об’єктами обслуговуван-
ня призначена для прийняття і від-
пуску світлих нафтопродуктів, які за 
допомогою насосів подають в та із 
резервуарів. Проектом передбаче-
но зберігання та відпуск трьох ма-
рок бензину і дизельного палива. 

Десять підземних резервуарів 
ємністю по 176м3 для бензину ма-
рок  А-92, А-95, А-95 преміум та 
дизельного пального. Два при-
строї для зливу з залізничних цис-
терн та два пристрої для наливу в 
автомобільні цистерни. Загальна 
ємність резервуарного парку 
1760м3

При проектуванні нафтобази 
застосована сучасна технологічна 
схема зливу та відвантаження на-
фтопродуктів з використанням 
надійного сучасного обладнання, 
забезпеченого системою автома-
тичного обліку, контролю та сиг-
налізації. Обладнання, яке буде 
використовуватись, відноситься 
до найбільш екологічно безпечно-
го в даний час на європейському 
ринку та пройшло державні ви-
пробування і допущено до засто-
сування на Україні. 

Відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів України від 
28 серпня 2013 року № 808, на-
фтобази внесено до переліку ви-
дів діяльності  та об’єктів, що ста-
новлять підвищену екологічну не-
безпеку.

Режим роботи нафтобази — ці-
лодобовий. Термін експлуатації 
операторної 60 років. Термін екс-
плуатації резервуарів 40 років. 
Транскордонний вплив відсутній.

4.Соціально-економічна необхід-
ність проектованої діяльності: по-
кращення умов забезпечення насе-
лення і підприємств якісними на-
фтопродуктами, створення додат-
кових робочих місць, надходження в 
державний та місцевий бюджети.

5. Потреби в ресурсах при будів-
ництві і експлуатації:      

земельних — 1,58 га, кадастро-
вий  номер 6125286400:01:001:1056, 
перебуває у користуванні ПП “Укр-
Петроль”  відповідно до витягу з 
Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку, номер витягу 

НВ-6101532082015 (в тому числі 
площа ділянки по сервітуту — 0,1503 
га), у т.ч. площа ділянки виконання 
робіт будівництва складу нафти і на-
фтопродуктів — 0,5133 га.  сировин-
них — привозна сировина, 9000 м3 
на рік,  в т.ч. бензин 4500 м3 на рік, 
дизпаливо 4500 м3 на рік 

енергетичних — 29,4 кВт;
водних — привозна вода.
трудових —  3 працюючих. 
6. Транспортне забезпечення 

(при будівництві і експлуатації): 
при будівництві — забезпечує 

замовник.
при експлуатації — немає;
7. Екологічні та інші обмеження 

планованої діяльності: фонове за-
бруднення, розмір СЗЗ, гранично 
допустимі концентрації забрудню-
ючих речовин в атмосферному 
повітрі населених пунктів.

8. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка території: роботи по 
демонтажу, земляні роботи.

9. Можливі впливи проектова-
ної діяльності (при будівництві і 
експлуатації) на навколишнє се-
редовище і види впливів на:  

геологічне середовище — не-
має;

повітряне середовище — вики-
ди парів бензину, вуглеводнів 
фракції С12-С19, оксиду вуглецю, 
діоксиду азоту, діоксиду сірки;

клімат і мікроклімат — немає ;
водне середовище — немає;
ґрунт — у випадку аварії;
рослинний і тваринний світ, за-

повідні об’єкти — немає, заповідні 
об’єкти в зоні впливу відсутні;

навколишнє соціальне середо-
вище — вивчається через меха-
нізм публікації в ЗМІ;

навколишнє техногенне 
середовище — немає.

10. Відходи виробництва і 
можливість їх повторного вико-
ристання, утилізації, знешко-
дження чи безпечного поховання 
: передбачається вивезення оса-
ду і вловлених нафтопродуктів 
на утилізацію ліцензійною орга-
нізацією. Тверді побутові відходи  
вивозяться, згідно з договором, 
на діючий полігон побутових від-
ходів.  Будівельне сміття частко-
во використовують на підсипку, 
а зайве вивозять на полігон буді-
вельних відходів.

11. Обсяг виконання ОВНС : 
відповідно до вимог 
ДБН.А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості: пу-
блікація у ЗМІ.

Свої зауваження та пропозиції 
необхідно направляти у місячний 
термін до Острівської сільської ра-
ди за адресою: 47728, Тернопіль-
ська обл., Тернопільський р-н,  
с. Острів, вул. Кордуби, буд. 63, 
тел.: (0352)-291875,  або до замов-
ника проекту.

Оголошення ●

Заява про наміри

22-24 січня відбувся вишкіл 
для бійців 6-го запасного ба-
тальйону Добровольчого 
Українського Корпусу “Пра-
вий сектор”, що базується 
на Тернопільщині. Близько 
півсотні мужніх хлопці із усієї 
області з’їхались у Терно-
піль, щоб загартувати дух і 
тіло для боротьби за Украї-
ну, навчитись чогось нового 
та поділитись власним досві-
дом із побратимами.

Інструкторська ланка була 
представлена фронтовими бійця-
ми ДУК. У перший день вишколу 
хлопці засвоювали навички, набуті 
з попередніх вишколів, а саме 

основи тактичної медицини, збро-
єзнавства, тактики захоплення та 
зачищення приміщення та ін. Всі 
отримані знання бійці застосували 
наступного дня на практиці в кон-
кретній навчальній операції — 
штурм та зачистка будівлі з еваку-
ацією поранених.

У вишкільну програму також 
входили тренування для розвідки 
та штурмовиків, маскування на 
місцевості, організація засідок, 
ознайомлення з воєнною спра-
вою, а також проводились лекції із 
саперної справи, історії світового і 
українського націоналістичного 
руху, правої ідеології.

Під кінець дня із хлопцями про-
водились заняття з тактичної та 

стройової підготовки і рукопашно-
го бою.

Фінішною ізюминкою вишколу 
стала гра в страйк-бол — операція, 
завдання якої полягало в розвідці, 
блокуванні та зачистці об’єкта із 
застосуванням набутих знань за 
попередні два насичених дні.

Дякуємо всім, хто долучився, 
— інструкторам за цінну інформа-
цію, кухарям за смачне харчуван-
ня, учасникам вишколу за актив-
ність та гарний настрій.

Окрема подяка хлопцям з тер-
нопільського спортивного клубу 
фрі-файту “Характерник”, що по-
ділились знаннями з рукопашно-
го бою та за гарну гру в страйк-
бол.

Вишкіл ●

…І знання з рукопашного бою

Під час вишколу для бійців 6-го запасного батальйону 
Добровольчого Українського Корпусу 

“Правий сектор”, що базується на Тернопільщині.

У 2015 році територіальні ор-
гани Держеокадастру на кон-
курентних засадах передали 
інвесторам у користування 
земельні ділянки загальною 
площею 27 919,6 гектарів. 
Це у 3,8 рази перевищує по-
казник 2014 року (7 305,02 
га). Сумарно на торгах було 
продано 1 135 прав оренди 
на землі сільськогосподар-
ського призначення держав-
ної власності. Вартість річної 
оренди земель склала 38,52 
млн. гривень. Для порівнян-
ня, у 2014 році за результа-
тами торгів орендна плата 
склала 6,54 млн гривень. 

Найбільші земельні площі че-
рез аукціони в 2015 році були 
передані інвесторам в Одеській 
(4931,1 га), Волинській (3433,3 
га) та Львівській  (3035,4 га) об-
ластях. У цих регіонах площа 
земель, переданих у користу-

вання на конкурентних засадах, 
в 4-6 разів перевищує площу зе-
мельних масивів, наданих 
суб’єктам господарювання  рі-
шенням чиновників. 

Для абсолютної більшості зе-
мельних масивів стартова ставка 
оренди була визначена на рівні 
4% нормативної грошової оцінки 
землі (при встановленому зако-
нодавством мінімумі 3%). На тор-
гах річну орендну плату у серед-
ньому в Україні вдалось підвищи-
ти до 7 % від нормативно грошо-
вої оцінки. 

У окремих регіонах плата за 
користування землею у порів-
нянні із початковою ціною зрос-
ла у 2,5-3 рази. Максимально 
підвищилась вартість оренди 
землі стосовно нормативно гро-
шової оцінки у Хмельницькій 
(зростання у 3,13 раза або 
12,9%), Львівській (зростання у 
2,54 раза або 10,1%) та Дніпро-
петровській (зростання у 2,34 

раза або 9,4%) областях. 
“Аукціони забезпечують відкри-

тість та прозорість у процесі роз-
порядження державними земля-
ми. За допомогою інструменту 
торгів ми мінімізуємо корупційні 
ризики та забезпечуємо ринкові 
ставки на користування землею. У 
підсумку вигоду отримують як ін-
вестор, який може в конкурентній 
боротьбі  визначити умови корис-
тування землею, так і держава, 
оскільки збільшуються бюджетні 
надходження”, — зазначає голова 
Держгеокадастру Максим Марти-
нюк. 

Кошти, отримані від оренди зе-
мель, спрямовуються до місцевих 
бюджетів. Додатковий фінансовий 
ресурс, який отримують органи 
місцевого самоврядування, може 
використовуватись на реалізацію 
важливих соціально-економічних 
заходів, інфраструктурні проекти, 
а також інші потреби територіаль-
них громад.

Земельна реформа ●

В Україні за рік на аукціонах продали права 
оренди на майже 28 000 гектарів земель
Це майже в 4 рази більше, ніж показник 2014 року

ПАТ “Птахофабрика Тернопільська” має намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами від ви-
робничої діяльності, які знаходяться за адресою: с. Великі Гаї Терно-
пільського району, вул. Галицька, 180, тел. 49-06-83.

Підприємство спеціалізується на вирощуванні курей-несучок та ви-
робництві яєць курячих.

Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів із дати опу-
блікування оголошення за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, 
тел. 43-60-64, 43-59-30 (Тернопільська райдержадміністрація). 

Генеральний директор ПАТ “Птахофабрика  
Тернопільська” П. Л. САЧИК.
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Гороскоп ●

Якщо ви не встигли щось завершити на 
минулому тижні, зробіть це у першій поло-
вині цього тижня. Друга половина тижня 
буде сприятливо для початку, або погли-
блення найнереальніших планів та сміливих 
проектів. Зірки віщують знайомства, а та-
кож вдалі рішення, які будуть для вас над-
звичайно вигідні.

Непоганий час для кар’єрних справ, про-
сування по службі. Можна влаштовуватись 
або змінювати роботу, вирушати в дорогу, 
на заробітки. Можете сподіватися на під-
тримку впливових осіб, особливо безпосе-
реднього начальства. Сприятливий час для  
організації нових проектів. 

Спілкуйтесь, подорожуйте, приймайте 
важливі рішення, проявляйте ініціативу і твор-
чість. Робіть презентації. Якомога більше іні-
ціативи на службі та на громадському попри-
щі. Корисними будуть відрядження, друга 
половина тижня вдала для нових знайомств.

Вмійте прожити наступний тиждень ви-
важено, спокійно, без сварки, показух і роз-
бірок. Не проявляйте зайвого ентузіазму і 
старайтеся більше аналізувати зроблене, а 
особливо допущені помилки. Знаходьте час 
для себе, пильнуйте здоров’я і не вимагайте 
неможливого від тих, хто вас оточує. 

Підприємливим цей тиждень принесе 
очікувані прибутки, або скерує в тому на-

прямку, де їх маєте взяти. Особливо вда-
лий тиждень для тих, хто вміє сконцентру-
ватись на головному. Приємними і корис-
ними будуть відрядження і ділові зустрічі. 
Несподівані романтичні зустрічі скрасять 
ваше особисте життя. Можете ризикувати 
та грати на удачу.

Ваші послуги піднімуться в ціні і на них 
буде більший запит. Присвятіть цей тиж-
день плідній праці з діловими партнерами, 
укладайте угоди, втілюйте актуальні про-
екти, займайтесь клопотаннями про спад-
щину, вимагайте від роботодавців більшої 
плати, або повернення боргів.

Будьте більш активні в коханні. Якщо у 
вас проблеми з близькою особою, то са-
ме час перелаштувати стосунки, знайти 
компроміс. Сприятливий тиждень для на-
дання послуг, укладання угод та різних 
домовленостей. В кінці тижня можете по-
ставити крапку в справах які не складали-
ся, або кампаніях, які для вас є невигідни-
ми. 

Зверніть увагу на домашні справи, те-
пло сімейного затишку. Зірки допоможуть 
вам у вирішенні сімейних негараздів. Де-
кого чекає цікава поїздка, інтригуюча зу-
стріч, флірт, на які ви навіть не сподіва-
лись. Проявляйте активність і наполегли-
вість, де б ви не знаходились, уважно за 
кермом.

На наступному тижні шукайте приводу 
для того, щоб могли зайнятися тими 

справами, які довгий час не вирішува-
лись, або гальмувалися чимось сторон-
нім. Справи особисті і службові будуть 
залежати від того, як ви будете налашто-
вані внутрішньо. У вихідні цікаво відпо-
чиньте.

Рекомендується багато працювати, 
проявляти активність і наполегливість. Не 
відступати від запланованого. Можуть 
легко реалізуватися ваші здібності,  ко-
мусь пощастить у виграшах, або змаган-
нях. Зрушаться з мертвої точки колишні 
справи, хтось поверне вам борг. 

Наступний тиждень буде сприятливий 
для пошуку грошей і будь-яких коштів для 
зміцнення фінансово-матеріального ста-
ну. Активізується робота у різних напрям-
ках. Справи, які турбували вас, зрушать з 
місця. На вихідні плануйте спокійний від-
починок без гучних компаній.

Нових справ розпочинати небажано. 
Дотримуйтесь того, що зараз маєте. Будь-
які додаткові забаганки не дадуть очікува-
них результатів. Ваші ініціативи зараз не 
дуже будуть сприйматися, а недоброзич-
ливці захочуть заблокувати їх. Правильно 
і вміло використовуйте свої кошти, щось 
важливе робити або купувати небажано.

від Івана Круп'яка з 8 по 14 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 №5 

від 29 січня 2016 року.

П’ю медичний спирт, закусую лікар-
ською ковбасою, а здоров’я чомусь усе 
гірше й гірше… 

Білявка розповідає подрузі:
— Я відвідую фітнес-зал, де позбуваю-

ся зайвої ваги, трачу тисячу гривень на 
місяць.

— Чому так дорого?
— Там буфет дорогий…

Був дуже цікавий футбольний матч. Пи-
во швидко закінчилося, тому я пішов за 
пивом, а коли повернувся — нам уже за-
били гол. Звідси висновок: воротар не по-
винен ходити за пивом.

— Ти що, збираєшся на риболовлю 
сьогодні, в п’ятницю, 13-го?

— Звичайно. Сподіваюся, що рибам 
сьогодні не пощастить.

Із пояснювальної записки працівника 
після корпоративної вечірки: “Вчора я не 
прийшов на роботу, бо думав, що прий-
шов…”.

— Куме, а що це ваша свиня на трьох 
ногах шкандибає?

— Та я що дурний — через миску хо-
лодцю цілу свиню колоти?

Дівчина навіть уявити собі не може, чо-
го їй не вистачає, поки подруга не похва-
литься.

У мене було все: будинок у Ніцці, “Фер-
рарі” червоного кольору, кругленький ра-
хунок у банку… І навіщо задзвонив бу-
дильник?
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Вітаємо! ●Шкільний меридіан ●

Галина ЮРСА — 
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Доброта. Коли чую це сло-
во, пригадую чомусь саме 
цей випадок з життя. 

У міському парку сиділа засму-
чена немолода пані. Здавалось, у 
неї неприємності або ж загостри-
лась якась хвороба. Одна дівчина 
підійшла до неї і запитала, чи мо-
же чимось допомогти або розра-
дити. На що сумуюча жінка, пла-
чучи, сказала, що її тільки що 
образили лайливими словами 
сп’янілі незнайомі молодики  ли-
ше за те, що тактовно звернула 
увагу, аби поводились пристойно 
хоча би біля старших за віком лю-
дей та малолітніх дітей. Молода 
панна, заспокоюючи жінку, відпо-
віла їй приблизно так: “Нині не 
варто брати до серця і пережива-
ти через подібні випадки. Треба 
дивуватися, коли хтось зробить 
тобі щось добре, приємне. Оце 
дивина! Нахабства, лайок, не-
справедливості у цьому світі і так 
вистачає”. Це заспокоїло і навіть 
трохи розвеселило літню вразли-
ву жінку. Дійсно, нині так мало 
добра, що про нього говорять як 
про щось особливе, небуденне.

Перед новорічними та різдвя-
ними святами побувала на дуже 
душевному заході у Великобере-
зовицькій ЗОШ І-ІІІ ст. — родин-
ному святі для батьків “Відкрий 
своє серце для добра”, яке орга-
нізувала і провела з учнями вчи-
тель християнської етики Любов 
Степанівна Венета.

Захід складався з двох час-
тин. На початку діти винесли на 
суд глядачів міні-виставу “Чому 
помер Федько-халамидник?” за 
оповіданням Володимира Ви-

нниченка. Суддя, прокурор, ад-
вокати, яких майстерно зіграли 
діти, запитували: “Чому загинув 
бідний хлопчик, який не зробив 
нікому нічого поганого? Чому 
стільки людей навколо байдуже 
спостерігали, як згасає юне 
життя і навіть не намагалися 
цьому зарадити?” З цього при-
воду “виправдовувались” бать-
ки Федька-халамидника, його 
друзі, хлопчик з багатої родини, 
якого він, власне, врятував, а 
сам опинився у студеній воді, і 
його батьки. Але ніхто не по-
шкодував бідної благородної 
дитини, ніхто не відчув себе ні 
на йоту винуватим. Усі лише ви-
правдовувались. 

Минуло більше ста років з 

часу написання Володимиром 
Винниченком оповідання, а ні-
чого в світі не змінилося. У ньо-
му, як і раніше, багато неспра-
ведливості та, що найгірше, — 
байдужості. “Над цим слід за-
мислитись та намагатись жити 
так, щоб протистояти злу”, — 
констатувала вчителька Любов 
Венета. 

З цього приводу виступив за-
прошений на родинне свято го-
ловний спеціаліст Тернопільсько-
го міськрайонного суду Андрій 
Гніданик, який розповів, що йому 
в процесі роботи доводиться ви-
слуховувати дуже багато прикрих 
випадків з життя. Люди, в тому 
числі і зовсім юні, порушуючи за-
кон, опиняються на лаві підсуд-

них. Своїми необдуманими вчин-
ками вони наносять духовні трав-
ми батькам, вчителям. Краще, 
все-таки, не повторювати чужих 
помилок. Добре, що дітей у Вели-
коберезовицькій школі вчать до-
бру, людяності, покорі закону, 
без дотримання якого життя пе-
ретворюється у хаос. 

Друга частина заходу була ве-
селішою. Діти розповідали вірші, 
співали пісні, які перепліталися з 
повчальними розповідями та 
роздумами Любові Венети про 
добро, якого так потребує кожна 
душа. Діти зробили для батьків 
милі подарунки та одразу ж вру-
чили їм. У всіх був гарний підне-
сений настрій. Отже, добро по-
множилось!

Серця, відкриті для добра

Учасники свята для батьків “Відкрий своє серце для добра” у Великоберезовицькій  
ЗОШ І-ІІІ ст. з учителем християнської етики Любов’ю Степанівною Венетою.

Галина БУТЕНИЦЬ, 
вихователь-методист 
Мишковицького ДНЗ 

“Теремок”.

Доброю традицією стало 
проводити у дитячих садках 
родинні новорічні ранки, коли 
дітки з нетерпінням чекають 
на подарунки Дідуся Моро-
за. 

Завжди радіють цьому святу і 
батьки, які готують для дітей ново-
річні костюми, допомагають ство-
рити святкову атмосферу. Так і у 
Мишковицькому ДНЗ “Теремок” 
діти середньої групи “Дзвіночок” 
зустрічали зимове свято на тему: 
“Новий рік до нас іде, в гості Ка-
зочку веде”. Організували це дій-
ство автор цих рядків, вихователь 
Любов Василівна Пастух та музич-
ний керівник Наталя Романівна Цу-
пер.

Свято було надзвичайно ціка-

вим та казковим. Діти перевтіли-
лись у казкових персонажів. На 
свято завітала Зимонька, роль якої 
виконала вихователь Любов Васи-
лівна Пастух. Вона загадувала ді-
ткам загадки про цю пору року, 
запросила всіх до зимового таноч-
ку. Малята розповідали вірші про 
новорічну красуню ялиночку, води-
ли довкола неї хоровод. Незаба-
ром з’явились добрі чарівники: 
казковий Німф та Дюймовочка. Во-
ни перенесли діток у сучасну ново-
річну казку. Першими завітали Бі-
лосніжка та Гномики, які подарува-
ли гостям сучасний танець. Роль 
Білосніжки виконала автор цих 
рядків. Діти-гноми демонстрували 
малятам фокуси — чарівну шкатул-
ку, появу косинки та справжнього 
папуги. Білосніжка запросила бать-
ків пограти в інсценізацію сучасної 
казки “Ресторан “Рукавичка”. Бать-
ки одягали костюми і маски звірят 
та з радістю виступали для своїх 
діток, які підтримували їх теплими 

оплесками. 
Ми розуміємо, що у навчально-

виховному процесі важливо тіс-
но співпрацювати з сім’єю. Тому 
батьки наших вихованців часто 
залучені до родинних виступів. 
Творча особистість, голова бать-
ківського комітету Юля Сватко 
вміє організувати творчу роботу. 
Батьки завжди допомагають нам 
у пошитті костюмів, виготовлен-
ні декорацій. За цю підтримку та 
розуміння ми висловлюємо їм 
щиру вдячність.

Казковими персонажами на 
ранку були Червона Шапочка і 
Вовк, Буратіно і Мальвіна, Попе-
люшка і Принц, Бабуся і Колобок. 
Роль Бабусі виконала помічник 
вихователя Марія Степанівна 
Шклярська. Вона завжди бере 
активну участь у проведенні свят-
кових ранків. Сучасні казкові гос-
ті співали пісні, танцювали, диву-
вали гостей. 

Цікавим моментом був прихід 

Листоноші, роль якого виконала 
вихователь ІІ молодшої групи На-
дія Йосипівна Боднар. Вона при-
несла термінову телеграму і ча-
рівну скриню для дітей та вихова-
телів середньої групи. У дивовиж-
ній скрині знаходився Новий 
2016 рік із чарівним ключем. Но-
вий рік засіяв усіх зерном та при-
вітав з Новим роком. І, нарешті, 
до малят завітав Дідусь Мороз 
(вихователь старшої групи Уляна 
Бориславівна Вербило) та Снігу-
рочка, випускниця садка 2011 ро-
ку, учениця 5 класу Мишковицької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Яна Бойко. 
Довгоочікувані гості грали з дітка-
ми ігри, водили хороводи. Завер-
шилося дійство вітальними сло-
вами вихователів, Снігурочка по-
дарувала гостям музичну компо-
зицію “Україна колядує”.

Висловлюємо щиру подяку опе-
ратору Роману Зіньківу, який за-
фіксував на відео приємні спогади 
про незабутні святкові миті.

Від Різдва до Стрітення ●

Ще буде процвітати Україна,  
в традиціях відновиться життя!

Організатори та учасники новорічного дитячого ранку 
в середній групі “Дзвіночок” Мишковицького ДНЗ “Теремок”.

К о л е к т и в 
НВК “Грабо-
вецька загаль-
ноосвітня шко-
ла І-ІІ ступенів-
д о ш к і л ь н и й 
н а в ч а л ь н и й 
заклад” щиро 
вітає з днем 
народження директора, депута-
та Тернопільської районної  
ради Ярослава Дмитровича 
РЕШЕТУХУ.

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.

Колектив CПП “Мричко” щиро 
вітає з днем народження с/г робіт-
ника Ярослава Михайловича  
ХАРИША.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов. 

Хай Вас обминають невдачі і грози, 

Хай тільки від радості з’являються сльози, 

Ми Вам посилаєм ці вдячні слова, 

А Бог хай дарує многії літа!

Колектив НВК “Грабовецька за-
гальноосвітня школа І-ІІ ст.-ДНЗ” 
щиро вітає з днем народження за-
ступника директора з навчально-
виховної роботи Галину Яросла-
вівну МРИЧКО.

Хай літа не спадають листом,
Хай квітують і плодоносять,
Як сади навесні — щедрим цвітом
І врожаєм рясним — під осінь. 
Хай приносять у дім достаток,
В душу — радість, для серця — спокій,
Дай Вам, Боже, на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років.

Вітаємо з 
днем наро-
дження коха-
ну дружину, 
люблячу ма-
му, дорогу 
д о ч к у , 
невістку, бра-
тову Наталію 
І г о р і в н у 
БАРАН із се-
ла Смиківці 
Тернопіль-
ського району.

Бажаємо кохання та гарних подій,

Здійснення задумів, планів і мрій.

Щастя квітучого, злетів найвищих,

Шляхів до мети легких та найближчих.

З любов’ю — чоловік Віталій, 
син Артур, мама Лілія, свекор 

Мирослав, свекруха Ольга, 
братова Оксана з сім’єю. 

Вітаємо з днем народження за-
ступника головного лікаря ТРТМО 
Ярославу Василівну ДОВГУНЬ, 
хірурга Олега Борисовича МО-
РОЗА, завідуючу терапевтичним 
відділенням ТРТМО Галину Іванів-
ну ОСІНЧУК, медсестер ТРТМО 
Галину Олексіївну ДАРМОГРАЙ, 
Ніну Аркадіївну ВОЛОВЕЦЬ, 
фельдшера невідкладної медичної 
допомоги Тетяну Іванівну ГОЛО-
ЙДУ, зубного техніка Михайла 
Ігоровича ПІХА, молодших мед-
сестер Валентину Василівну ОР-
ДИНАС, Надію Василівну ГРЕ-
ЛЮ, бухгалтера ТРТМО Ольгу Іва-
нівну ПОЛИГАЧ, сторожа ТРТМО 
Василя Степановича ЦИБУЛЬ-
СЬКОГО, молодшу медсестру Ве-
ликоберезовицької АЗПСМ Ярос-
лаву Степанівну КЕРНИЧНУ.

Нехай волошками цвітуть 

літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем 
народження вчителя фізичного ви-
ховання Ольгу Євгенівну СУРО-
ВУ, вчителя математики Ольгу 
Євгенівну БЕЗПАЛЮК.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!


