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Ми, українці

  16 стор.

  5 стор.

Казковий Багдад  
у Дичківській школі.

  3 стор.

  14 стор.

Нові паспорти у формі іденти-
фікаційної картки (ID-card) отри-
мали Наталя Поглод із Великих 
Гаїв, Олена Саїк із Чернелева-
Руського, Дмитро Кіптик із Ве-
ликого Глибочка, Микола Воли-
нець із Малого Ходачкова, Ми-
хайло Михальчук зі Шляхтинців 
та Василь Химчук зі Ступок. З 

новим етапом у житті дітей при-
вітали голова Тернопільської ра-
йонної ради Андрій Галайко, за-
відувач Тернопільського район-
ного сектору УДМС України в 
Тернопільській області Надія 
Остапишин, заступник началь-
ника управління-начальник від-
ділу у справах іноземців, осіб 

без громадянства та протидії 
нелегальній міграції УДМС у 
Тернопільській області Тетяна 
Мулик, які побажали успіхів на 
життєвій дорозі і можливостей 
саморозвитку. Станом на сьо-
годні ідентифікаційні картки 
отримали понад півтисячі дітей 
Тернопільщини.

— Отримання паспорта — зна-
кова подія в житті кожної люди-
ни, крок у доросле життя, який 
підвищує відповідальність перед 
державою, — каже мешканка 
Чернелева-Руського Олена Саїк. 
— Майбутнє України залежить від 
нас.

Видача ID-карток — одна з 
умов надання Україні безвізового 

режиму з ЄС, запроваджена на 
підставі Закону України «Про 
Єдиний державний демографіч-
ний реєстр та документи, що під-
тверджують громадянство Украї-
ни, посвідчують особу чи її спеці-
альний статус». Торік наприкінці 
грудня на оформлення паспортів 
нового зразка було виділено 
50 мільйонів гривень. Цьогоріч 
заплановане доукомплектування 
всіх підрозділів Державної мігра-
ційної служби та забезпечення 
біометричних документів у кож-
ному районі — як ID-карток, так і 
біометричних закордонних пас-
портів. 

Продовження на 2 стор.

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, завідувач Тернопільського районного сектору УДМС України 
в Тернопільській області Надія Остапишин (зліва), заступник начальника управління-начальник відділу 

у справах іноземців, осіб без громадянства та протидії нелегальній міграції УДМС у Тернопільській області 
Тетяна Мулик (справа) з дітьми Тернопільського району, які отримали паспорти нового зразка.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

11 
січня цього року міграційна служба України роз-
почала оформлення нових паспортів для грома-
дян 16-річного віку, які отримують паспорт упер-
ше. Минулої суботи до Тернопільського районно-

го сектору УДМС України в Тернопільській області запросили 
перших 6 дітей з Тернопільського району, які першими звер-
нулися з проханням оформлення нових документів.

Руслан Тарасенко:  
“Інформація, 
журналістика 

завжди матимуть 
попит”.

Голова 
Тернопільської 
районної ради 

Андрій Галайко:  
“Результати реформ 

відчуємо згодом, 
цього ж року 

“налаштовуємо” 
механізм”.

Перше місце  
в чемпіонаті 

Тернопільського 
району з шашок 
здобула команда 

ТРТМО.

  9 стор.

Цікаві факти  
з історії церкви 

Різдва Пресвятої 
Богородиці  

с. Стегниківці.
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Хворіти — неприємна 
справа, адже хвороба 
забирає масу сил та 
енергії, а іноді і життя. 
11 лютого — Всесвітній 
день хворого, встанов-
лений в 1993 році Па-
пою Римським Іваном 
Павлом ІІ з метою при-
вернути увагу громад-
ськості до людей, в 
життя яких увірвалася 
хвороба. За переказа-
ми, саме цього дня кіль-
касот років тому у фран-
цузькому містечку Лурд 
відбулося явлення  
Богоматері, яка є сим-
волом зцілення хворих. 

Здоров’я — це не тільки 
відсутність хвороби, а й стан 
повного фізичного, душевно-
го і соціального благополуч-

чя. На жаль, сьо-
годні в Україні 
права пацієнтів, 
які базуються на 
основних правах 
людини, не захи-
щені належним 
чином. Для ре-
ального управ-
ління цим проце-
сом необхідна 
участь не лише 
держави, але і 
громадських ор-
ганізацій, першо-
чергове завдан-
ня яких — розпо-
всюдження ін-
формації та під-
вищення рівня 
обізнаності насе-
лення про куль-
туру охорони 
в л а с н о г о 
здоров’я. Пер-
шими на допо-
могу у боротьбі 

з хворобою приходять лікарі. 
У хірургічному відділенні Тер-

нопільського районного терито-
ріального медичного об’єднання 
щороку перебувають на лікуванні 
близько півтори тисячі пацієнтів, 
серед яких мешканці Тернополя 
та інших районів. У відділенні 
встановлено сучасне обладнан-
ня, створені відмінні умови для 
перебування пацієнтів, упрова-
джуються новітні методики ліку-
вання. Персонал привітний, гото-
вий вислухати, дати потрібну по-
раду. “Хірург — це не просто лі-
кар, — писав Микола Амосов. — 
Це майстер. Як ювелір або 
слюсар-інструментальник”. Саме 
так можна сказати, говорячи про 
завідувача хірургічного відділен-
ня ТРТМО Володимира Лісо-
вського. Володимир Романович 
два скликання був депутатом 
Тернопільської районної ради, 
сьогодні — депутат Тернопіль-
ської обласної ради, добре зна-
йомий з потребами мешканців 
Тернопільщини та проблемами 
медичної галузі.

— Всесвітній день пацієнта — 
крок назустріч людям, які бо-
рються з хворобами, — зазначає 
Володимир Лісовський. — На 
жаль, в Україні не вироблена 
єдина система розвитку медич-
ної галузі. Якщо ми рухаємося до 
Європи, мусимо гарантувати 
безкоштовну медичну допомогу 
соціально незахищеним вер-
ствам населення. Охорона 
здоров’я інших категорій насе-
лення має здійснюватися на 
основі страхової медицини, яку 
необхідно ввести в Україні, на-
самперед, на законодавчому рів-
ні. За статистикою, більшість 
хвороб зумовлена пізнім звер-
ненням до лікаря. Потрібно 
пам’ятати, що профілактика за-
хворювань відіграє важливу роль 

у стані здоров’я людини. Хворо-
бу краще попередити, ніж лікува-
ти. Не тільки ліки, а й емоції та 
думки впливають на стан пацієн-
та, допомагають протистояти не-
гативним реакціям. Здоров’я — 
це перша сходинка до щастя. 
Головне — вірити у можливість 
бути здоровим. 

11 лютого голова Тернопіль-
ської районної ради Андрій Га-
лайко, голова Тернопільської 
райдержадміністрації Олек-
сандр Похилий, заступник голо-
ви Тернопільської РДА Андрій 
Колісник, керуючий справами 
Тернопільської районної ради 
Богдан Ящик відвідали Терно-
пільське районне територіальне 
медичне об’єднання, оглянули 
обладнання, поспілкувалися з 
пацієнтами. 

“У ТРТМО створенні хороші 
умови, — ділиться враженнями 
пацієнт хірургічного відділення 
Тернопільського районного те-
риторіального медичного 
об’єднання Петро Томкевич з 
Ангелівки. — В палатах охайно, 
затишно, постіль чиста. В Укра-
їні, щоб бути здоровим, потріб-
но платити. Проте не кожен мо-
же собі це дозволити. Моя дру-
жина працює в Італії. За кордо-
ном вона зверталася до лікарів. 
Їй безкоштовно надали необхід-
ну допомогу, адже там страхова 
медицина”. 

“Прикро, що держава не дбає 
належним чином про хворих, — 
каже його сусід по палаті Бог-
дан Борсук із Підгороднього. — 
Практично всі медикаменти, які, 
м’яко кажучи, вартують недеше-
во, доводиться купувати само-
му. Вдячний лікарям, медикам 
хірургічного відділення ТРТМО 
за турботу. Добре ставлення і 
щире спілкування лікують кра-
ще, ніж будь-які ліки”.

11 лютого — Всесвітній день хворого ●

“Нас троє — ти, я і хвороба. Від того,  
на чий бік ти станеш, залежить результат” 

(Авіценна).

Завідуюча відділенням реабілітації і фізіотерапії ТРТМО Тетяна Гах та (зліва направо)  
в. о. головного лікаря ТРТМО Ігор Войтович, заступник голови Тернопільської РДА 
Андрій Колісник, голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, керуючий  

справами районної ради Богдан Ящик, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий.

Завідуючий хірургічним відділенням ТРТМО Володимир Лісовський, 
голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, голова Тернопільської 

районної ради Андрій Галайко та в. о. головного лікаря ТРТМО Ігор Войтович 
оглянули сучасне медичне обладнання лікувального закладу.

Завідуючий хірургічним відділенням ТРТМО, депутат 
Тернопільської обласної ради Володимир Лісовський.

З умовами перебування пацієнтів у терапевтичному відділенні 
ТРТМО керівників і представників влади Тернопільського

 району ознайомила завідуюча відділенням Галина Осінчук.

У міграційній службі ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

На електронному чіпі записано 
дані, нанесені на паспорт, — 
чорно-біле фото, прізвище, ім’я, 
по батькові, дата та місце наро-
дження, дата видачі та термін дії 
документа. Крім того, там ще є 
кольорова фотографія, відомості 
про місце проживання та сімейний 
стан. Інформація поділена на два 
блоки — відкритий і закритий. Для 
зчитування відкритих даних необ-
хідний відповідний пристрій. Ви-
значити інформацію з чіпа можуть 

більшість сучасних моделей 
смартфонів на системі Android за 
підтримки технології “Near Field 
Communication” (NFC) – “зв’язку 
на невеликих відстанях”. Закрита 
частина — оцифровані відбитки 
пальців, електронний підпис та ін-
ша конфіденційна інформація — 
захищена та може бути прочитана 
за допомогою спеціального об-
ладнання. Отримати дані з  
ID-картки можна, лише надавши її 
для сканування.

— Паспорт-картка, який запро-
ваджений у всіх розвинених краї-
нах світу, відкриває можливості 

для розвитку електронного уряду-
вання, надання адміністративних 
послуг онлайн та створення елек-
тронних сервісів у банківській, 
страховій та інших сферах, — за-
значає завідувач Тернопільського 
районного сектору УДМС України 
в Тернопільській області Надія 
Остапишин. — Враховуючи те, що 
не всі установи забезпечені об-
ладнанням для зчитування чіпу, 
разом з ідентифікаційною карткою 
видається безкоштовна довідка 
про реєстрацію місця проживан-
ня, завірена печаткою міграційної 
служби. Наразі ІD-картку видають 

лише 16-річним громадянам, які 
отримують паспорт уперше. Для 
них документ виготовляють без-
коштовно. Вони зобов’язані пода-
ти у підрозділ міграційної служби 
за місцем проживання свідоцтво 
про народження та копії паспортів 
батьків. Фото робитимуть на місці. 
Згідно з законодавством, паспорт-
картка, термін дії якого 10 років, 
— виготовляється пртягом 30 ка-
лендарних днів. Для інших катего-
рій послуга буде доступною після 
прийняття Верховною Радою за-
конопроекту №3224 “Про внесен-
ня змін до деяких законів України 
щодо документів, що підтверджу-
ють громадянство України, посвід-
чують особу чи її спеціальний ста-
тус, спрямованих на лібералізацію 
Європейським Союзом візового 
режиму для України”, який пови-

нен врегулювати ситуацію з опла-
тою виготовлення ID-карток. Після 
цього громадяни звертатимуться 
за новими паспортами в центр на-
дання адміністративних послуг. 
Процес заміни старих паспортів 
орієнтовно розпочнеться в 
лютому-березні і триватиме 
близько 4 років. Примусової зміни 
у визначений строк не передбаче-
но — в цей час будуть чинними як 
паспорти у формі книжечки, так і у 
формі картки. 

Мешканці Тернопільського ра-
йону можуть оформити ID-картки 
та закордонні паспорти в Терно-
пільському районному секторі 
управління Державної міграційної 
служби України в Тернопільській 
області за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Степова, 45. Телефон: 
(0352) 43-61-16.

Ми, українці
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Громадянське суспільство ●Актуальне інтерв’ю  ●

Про напрацювання, пробле-
ми і перспективи Тернопіль-
ського району — в інтерв’ю 
“Подільському слову” голови 
Тернопільської районної  
ради Андрія Галайка. 

— Стартував новий бюджет-
ний рік. Бюджет-2016 затвер-
джений сесією районної ради в 
інших умовах, аніж усі попере-
дні. Яким, на Ваш погляд, Ан-
дрію Васильовичу, є головний 
фінансовий документ Терно-
пільського району, чи, як і в по-
передні роки, це бюджет вижи-
вання?

— Позитив районного бюджету-
2016 полягає у тому, що вперше за 
останнє десятиріччя розпочали рік 
без боргів. Повністю розрахували-
ся за 2015 рік по зарплаті та за 
використання енергоносіїв у кому-
нальних закладах Тернопільської 
районної ради, бюджетних устано-
вах. Втім, фінансові проблеми цьо-
горіч прогнозовані – у зв’язку з 
реформами в місцевому самовря-
дуванні, реформаційними захода-
ми в соціальній сфері. Позитивні 
результати реформ будуть відчутні 
згодом, цього ж року “налаштовує-
мо” механізм. 

— Районний бюджет обслуго-
вує сьогодні значно меншу кіль-
кість сільських і селищних бю-
джетів, ніж, для прикладу, торік 
чи позаторік? Як будуються сто-
сунки районного бюджету з 
сільським та селищними рада-
ми, які не об’єдналися в грома-
ди? 

— Зміни в оподаткуванні пози-
тивно вплинули на бюджети сіль-
ських і селищних рад Тернопіль-
ського району, ці переваги були 
відчутні ще в минулому році. Ста-
ном на 1 січня ц. р. всі сільські та 
селищні ради були “в плюсах”. 
З’явилися кошти на поточні ремон-
ти, ряд сільських і селищних рад 
передали гроші на покращення 
харчування у дитячих садках і шко-
лах, ремонтні роботи в клубах та 
будинках культури. У компетенції 
“необ’єднаних” сільських і селищ-
них рад нині за великим рахунком 
залишилися тільки питання управ-
ління, адже зарплату та енергоно-
сії в освіті, культурі і медицині фі-
нансуємо із районного бюджету. 
Тому зараз вони повинні працюва-
ти над покращенням матеріальної 
бази закладів соціальної сфери. 
Розраховуємо на значний фінансо-
вий ресурс з Державного фонду 
регіонального розвитку. Напрацьо-
вано проекти в рамках співфінан-
сування по багатьох об’єктах, чека-
ємо на висновки комісії Державно-
го фонду регіонального розвитку, 
які мають бути оголошені до кінця 
лютого ц. р. 

— Новий і дуже важливий 
фактор — поява в Тернопіль-
ському районі двох об’єднаних 
територіальних громад — Бай-
ковецької та Великогаївської, їх 
законодавчо визначена само-
стійність. Районній раді, оче-
видно, доводиться по-новому, 
по-особливому будувати сто-
сунки з цими громадами. Як це 
відбувається? 

— Через утворення двох 
об’єднаних територіальних громад 
із центрами в селах Байківці та Ве-
ликі Гаї частина закладів культури, 
первинної медицини, шкіл, дитячих 
садків Тернопільського району 
цього року перейдуть у їх підпо-
рядкування. Але радам об’єднаних 
громад першочергово важливим є 
налагодження відповідного управ-
ління. Заклади освіти сільські ради 
об’єднаних громад, мабуть, ві-
зьмуть у своє підпорядкування піс-
ля закінчення 2015-2016 навчаль-
ного року, щоб не створювати 
труднощів випускникам. Очевидно, 
Тернопільський районний мето-
дичний кабінет буде продовжувати 
надавати послуги освітнім закла-
дам сільських рад об’єднаних гро-
мад і надалі. Так само в культурі 
працюватиме централізована бі-
бліотечна система, тим паче, що 
комплектація бібліотечного фонду 
району відбувається через Мініс-
терство культури України, Терно-
пільську обласну наукову бібліоте-
ку. Це також стосується атестації 
спеціалістів, підтвердження звання 
мистецьких колективів. Аби соці-
альна сфера, так би мовити, не 

випала з повноцінного процесу, 
проводимо багато зустрічей з ке-
рівниками об’єднаних громад Оле-
гом Кохманом та Анатолієм Кули-
ком. Важливо робити виважені 
кроки, щоб зберегти і розвивати 
те, що є. Необхідно шукати точки 
дотику, йти один одному назустріч, 
аби мешканці Тернопільського ра-
йону якомога менше відчули труд-
нощі від реформаційних заходів.

—  У попередні роки було ві-
домо, скільки грошей не виста-
чатиме до кінця року на зарпла-
ту та комунальні послуги у за-
кладах соціальної сфери, осві-
ти, культури, медицини. Що ві-
домо тепер?

—  Незважаючи на те, що роз-
почали 2016-ий рік без боргів, 
освітньої та медичної субвенцій 
буде мало для повноцінної роботи 
відповідних галузей у Тернопіль-
ському районі. Мінімальна зарпла-
та зростатиме, як і вартість послуг, 
енергоносіїв. Деклароване урядом 
зростання надходжень до місцевих 
бюджетів — це середнє арифме-
тичне, а ситуація на місцях часто 
дуже відрізняється від статистики. 
Втім, про конкретні цифри можна 
буде говорити після першого квар-
талу цього року. Тенденції до пере-
виконання районного бюджету є. У 
цьому плані тісно співпрацюємо з 
Тернопільською об’єднаною дер-
жавною податковою інспекцією. 

— Ви провели вже кілька 
сесій Тернопільської район-
ної ради. Якою є взаємодія 
депутатських фракцій,  
робота депутатів?

— Впродовж двох місяців відбу-
лося вже шість пленарних засідань 
сесій Тернопільської районної ра-
ди. Серед депутатів сьомого скли-
кання 70% — нові обличчя. Кожен 
депутат намагається робити кон-
кретну справу для громади. Нове 
виборче законодавство побудова-
не так, що не всі виборчі округи 
мають свого представника, але ми 
використовуємо справедливий під-
хід до всіх. Депутати активно бе-
руть участь у засіданнях комісій, 
президії районної ради, сумлінно 
вивчають актуальні питання, вно-
сять пропозиції. З точки зору до-
свіду депутата Тернопільської ра-
йонної ради чотирьох скликань 
вважаю, що хоч кількість депутатів 
нинішнього скликання значно мен-
ша, продуктивність депутатського 
корпусу висока. 

— Як співпрацюєте з Терно-
пільською райдержадміністра-
цією?

— І представницька, і виконавча 
влада району у тісній співпраці 
“ллють воду” на одне колесо під 
назвою “Тернопільський район”. І 
хоча влада представлена різними 
політичними силами, насущні про-
блеми громади вирішуємо в рам-
ках компромісу. Зараз багато 
спільних зусиль докладаємо для 
співпраці з об’єднаними громада-
ми.

— Виконавчий апарат Терно-
пільської районної ради – також 
значна рушійна сила. Який у 
Вас, Андрію Васильовичу, як но-
вообраного голови районної ра-
ди, критерій підходу до кадро-
вих питань?

— Спеціалісти, які працювали у 
виконавчому апараті попереднього 
скликання районної ради, нині про-
довжують роботу. Це — не політич-
ні посади, а рутинна щоденна ро-
бота фахівців. Штат наразі не по-
вністю укомплектований, є вакан-
сії, зокрема, у Фонді комунального 
майна.

— Андрію Васильовичу, роз-
кажіть, будь ласка, над чим пра-
цюєте цього тижня?

— Готуємо питання порядку 
денного третьої сесії Тернопіль-
ської районної ради, яка відбудеть-
ся у третій декаді лютого. Уже 
сформували 18 питань. Невдовзі 
відбудеться колегія Тернопільської 
райдержадміністрації, під час якої 
буде представлено звіт про вико-
нання програми соціально-
економічного і культурного розви-
тку Тернопільського району за 
2015-ий рік, затвердження звіту і 
прийняття такої ж програми на 
2016 рік відбудеться на сесії ра-
йонної ради. 

— Дякую за розмову.
Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Андрій Галайко:  
“Результати реформ відчуємо згодом, 

цього ж року “налаштовуємо” механізм”

Голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко у робочому кабінеті. 

9 лютого в малому залі Терно-
пільської районної ради відбулося 
перше в цьому році засідання гро-
мадської ради Тернопільського ра-
йону під керівництвом голови гро-
мадської ради Володимира Петри-
ка. У роботі громадської ради взя-
ли участь голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко, го-
лова Тернопільської райдержадмі-
ністрації Олександр Похилий, пер-
ший заступник голови Тернопіль-
ської РДА Володимир Осядач, за-
ступник голови Тернопільської РДА 
Андрій Колісник, секретар громад-
ської ради Назар Лис, 8 із 14 чле-
нів громадської ради, керівники 
структурних підрозділів Тернопіль-
ської РДА і представники громад-
ських організацій.

Учасники засідання розглянули 
звернення жителів села Смолянка 
щодо конфліктної ситуації з переві-
зником Володимиром Янковським 
на маршруті Тернопіль-Скоморохи, 
обговорили питання виборів ста-
рост в об’єднаних територіальних 
громадах Тернопільського району 
— Байковецькій та Великогаївській. 
Голова Тернопільської РДА Олек-
сандр Похилий представив гро-
мадським організаціям можливості 
участі в конкурсах грантових про-
ектів. Кожна громадська організа-
ція, яка юридично зареєстрована 
щонайменше два роки, може звер-
татися з проектами щодо отриман-
ня гранту у відділ розвитку торгівлі 
та економіки Тернопільської РДА 
за адресою: м. Тернопіль, майдан 
Перемоги, 1. Телефони для дові-
док: 43-60-63, 43-58-66.

Громадська 
рада запрошує 

до пошуку 
грантів

Зміна системи оподаткуван-
ня протягом року, що із звітніс-
тю єдиного внеску?

Якщо фізичні особи-підприємці 
протягом звітного року змінювали 
систему оподаткування, то такі 
особи формують та подають до 
фіскальних органів один звіт про 
суми нарахованого доходу застра-
хованих осіб та суми нарахованого 
єдиного внеску з наявним титуль-
ним аркушем, який включає дві 
таблиці: таблиця 1 й таблиця 2 до-
датка 5 до Порядку № 435 (п. 18 
розділу IV цього Порядку).

“Спрощенець” є  пенсіоне-
ром. Чи подає звітність єдиного 
внеску?

Фізичні особи-підприємці, які 
обрали спрощену систему оподат-
кування, звільняються від сплати 
за себе єдиного внеску, якщо вони 
є пенсіонерами за віком або інвалі-
дами  та отримують відповідно до 
закону пенсію або соціальну допо-
могу. Звіт до органів ДФС зазна-
ченими особами не подається (п.3 
розділу ІІІ Порядку № 435).

Право на застосування спро-
щеної системи оподаткування

ДФС України повідомляє, що 
юридичні особи – платники єдино-
го податку третьої групи, у яких за 
результатами 2015 року обсяг до-
ходу перевищує 5 млн. грн., не 
втрачають можливість застосувати 
спрощену систему оподаткування  
у 2016 році.

Умова щодо зобов’язання плат-
ника єдиного податку перейти на 
сплату інших податків і зборів у ра-
зі перевищення обсягу доходу в 5 
млн. грн застосовуватиметься до 
обсягу доходу, отриманого ним у 
2016 році.

Юридичні особи, якими прийня-
то рішення про перехід з 01.01.2016 
року на спрощену систему  опо-
даткування та надано до контро-
люючого органу до 15 грудня 2015 
року заяву і розрахунок доходу за 
попередній календарний рік з об-
сягом доходу більше  5 млн. грн, 
мають право застосовувати спро-
щену систему оподаткування.

(Лист від 25.01.2016р. № 
2280/7/99-99-15-03-01-17).

Відділ комунікацій 
Тернопільської ОДПІ.

Запитуєте-відповідаємо ●

Щодо 
спрощеної 
системи 

оподаткування

Мінрегіон України нагадав 
обласним адміністраціям про 
необхідність прозорого та 
відкритого відбору інвести-
ційних проектів і програм, що 
реалізуються за рахунок ко-
штів Державного фонду регі-
онального розвитку. Про це 
повідомив перший заступник 
міністра регіонального роз-
витку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства України В’ячеслав 
Негода. 

“Минулого року мінрегіон зро-
бив процес розподілу коштів Дер-
жавного фонду регіонального роз-
витку максимально зрозумілим та 
публічним. Ми відійшли від ручного 
управління цим процесом — пере-
дали повноваження з відбору ін-
вестиційних проектів та програм 

до областей. Але зараз є побою-
вання, що не в усіх обласних комі-
сіях відбір відбувається відкрито. Є 
скарги від експертів та учасників 
процесу на кулуарність при при-
йнятті відповідних рішень”, — ска-
зав В’ячеслав Негода.

У зв’язку з цим, за його слова-
ми, мінрегіон направив офіційного 
листа на облдержадміністрації, в 
якому звернув увагу, що 
обов’язковою умовою відбору Між-
відомчою комісією інвестиційних 
програм і проектів регіонального 
розвитку, що можуть реалізовува-
тися за рахунок коштів ДФРР, є 
розміщення інформації про них на 
сторінці офіційного веб-сайту Мін-
регіону України: dfrr.minregion.gov.
ua. 

У своєму листі Мінрегіон наго-
лошує на необхідності розміщення 
актуалізованої інформації про всі 

інвестиційні програми і проекти 
регіонального розвитку, які пода-
ються заявниками для розгляду 
регіональною комісією з 
обов’язковим оприлюдненням ста-
тусу проектів: підготовка, оціню-
вання, оцінений, відібраний регіо-
нальною комісією, не пройшов ре-
гіонального відбору, поданий до 
Мінрегіону, затверджений держав-
ною комісією, не пройшов держав-
ного відбору.

Проекти, які не були розміщені 
на онлайн-платформі, розгляда-
тись Міжвідомчою комісією не 
будуть, зазначено у листі. “Маємо 
не декларувати, а забезпечити 
повну відкритість роботи облас-
них комісій з відбору проектів, 
дати змогу публічно обговорюва-
ти ці проекти і обирати ті, які най-
більше потрібні людям”, — сказав 
В’ячеслав Негода.

Мінрегіон закликав обласні дер-
жадміністрації терміново розмісти-
ти на онлайн-платформі регіональ-
ні стратегії розвитку регіонів та 
плани заходів з їх реалізації.

Нагадаємо, раніше В’ячеслав 
Негода зазначав, що проекти 
об’єднаних громад обов’язково 
мають брати участь у конкурсі на 
фінансування з ДФРР.

Стратегії ●

Мінрегіон нагадує про необхідність прозорого 
відбору проектів, що реалізуються за кошти 
Державного фонду регіонального розвитку

Перший заступник міністра 
регіонального розвитку, будів-

ництва та житлово-
комунального господарства 
України В’ячеслав Негода. 



Програма телепередачП’ятниця, 12 лютого 2016 року

15 лютого
Понеділок 

16 лютого
ВіВторок

17 лютого
середа

18 лютого
ЧетВер

19 лютого
П’ятниця

20 лютого
субота

21 лютого
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.10, 14.55, 18.00,
         22.50, 23.30 Погода
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Мiграцiйний вектор
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25 Д/с “Клуб пригод”
09.55 Д/с “Мости мiж свiтами”
10.40 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Естафета 4х6 км. Жiнки
12.35 Зроблено в Європi
13.15 Вiкно в Америку
13.50 Казки Лiрника Сашка
14.00 Школа Мерi Поппiнс
14.15 Мультфiльми
15.00 Х/ф “Атентат. Осiннє вбивство в Мюнхенi”
16.55 Книга ua
17.35 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 “Нiмецькi вояки в Косово”
21.30 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
23.00 Пiдсумки
23.20 Щоденник II зимових 
        Юнацьких Олiмпiйських iгор

канал “1+1”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
        з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.15 
          ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.30 “Мiняю жiнку-8”
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-2”
20.30 “Секретні матеріали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00 “Грошi”
23.30 “МIНКУЛЬТ”
00.00 Комедiя “Жандарм з Сен-Тропе”

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 Х/ф “Шалено закоханий” (1)
11.20, 12.25 Х/ф “Бiдна Liz” (2)
13.35, 14.20 “Судовi справи”
15.05, 16.15 “Чекай на мене”
18.05, 19.00 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Запитайте у осенi”
22.25 Т/с “Мiсто мрiї” (3)
00.40 Х/ф “Iншi 48годин” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 Оголошення.
             Бюро знахiдок
07.35, 18.45 Мiська рада iнформує
07.40 “Євромакс”
08.10 Вiкно в Америку
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Про нас”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Дiти-шпигуни”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.00 “Неповторна природа”
17.30 “Гал-клiп”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Єдина країна
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.40 Дiм книги
21.30 “Сiльський календар”
22.35 Х/ф “Iржавий алюмiнiй” (2)

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi новини
06.45 Факти тижня
08.35 10 хвилин з Прем’р-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
12.00, 13.20 Дивитись усiм!
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф “Грифон”
16.35 Х/ф “Обладунки Бога-3. Мiсiя Зодiак” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова
00.10 Х/ф “Залягти на дно в Брюгге” (3)

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 Х/ф “Вам i не снилося” (1)
10.20 “Битва екстрасенсiв. Вiйна титанiв”
14.20 “Битва екстрасенсiв”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”
22.35 “Детектор брехнi-9”
00.00 “Один за всiх”

ноВий канал
06.00, 07.05 Kids Time
06.02 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.10 Т/с “Друзi”
10.50, 12.10 Суперiнтуїцiя
13.30 Х/ф “50 перших поцiлункiв”
15.25 Х/ф “Охоронець”
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор
22.05 Страстi за ревiзором
00.10 Х/ф “Клятва” (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 “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 “Свiтлофор” (2)
23.55 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.35 “Назбиране”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
        19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 15.15 “Iз нашої вiдеотеки”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.40, 18.30 “Не перший погляд”
13.15 “Загубленi у часi”
13.30 “Мамина школа”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.30 “Подорожнi замальовки”
16.00 “У пошуках легенд”
16.10 “Маленька перерва”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Кулiнарiя вiд Андрiя”
17.30 “Легенди Запорiжжя”
18.00 “Золота провiнцiя”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Вивчаємо англiйську разом”
20.00 “Урок... для батькiв”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктивi ТТБ”
21.30 “Вони прославили наш край”
22.30 “Чаc країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

трк “украЇна”
06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї
09.15 Зоряний шлях
10.10, 19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”
11.20 Реальна мiстика
13.20, 15.30 Т/с “Iлюзiя щастя” (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
21.00 Х/ф “Один раз i назавжди” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Кiнг Конг” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40 “Файна Юкрайна”
10.20 Х/ф “Листи до Джульєтти” (2)
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.10 “Файна Юкрайна”
16.20, 20.00 “Орел i Решка”
19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
22.00 Х/ф “Хай щастить, Чак” (2)
23.50 Х/ф “Хлопцi та дiвчата” (1)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
          21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.10, 16.20,
          18.00, 22.45, 23.30 Погода
07.25, 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
09.55 Д/с “Мости мiж свiтами”
10.45 Чоловiчий клуб. Спорт
12.10 Перша студiя
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Хочу бути
14.15 Мультфiльми
15.05 Фольк-music
16.10 Путiвник прочанина
16.35 Подорожнi
17.35 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.30 ДебатиPRО. Новий сезон
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
23.00 Пiдсумки
23.20 Щоденник II зимових 
         Юнацьких Олiмпiйських iгор

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
     19.30, 23.15 ТСН: “Телевiзiйна 
        Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
        09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-8”
13.50, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-2”
20.30 “Секретні матеріали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00 “Чотири весiлля-5”
00.00 Комедiя “Жандарм у Нью-Йорку”

інтер
06.10, 12.45 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 “Спитайте у осенi”
13.35, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу 
        “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Запитайте у осенi”
22.50 Т/с “Мiсто мрiї”
00.50 Х/ф “Той, що худне” (2)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25,
          22.30 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Сiльський календар”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Неповторна природа”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Музичнi делiкатеси”
12.40 “Лiкарська справа в Українi”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Порiг”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Європа у фокусi
20.30 “Євромакс”
21.30 “Щоденник для батькiв”
22.35 Х/ф “Абсолютне вторгнення” (2)

ICTV
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
09.55 Секретний фронт
11.45, 13.05 Т/с “Розвiдники. 
        Останнiй бiй” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Х/ф “Затяжний пострiл” (2)
15.35, 16.15 Патруль. Самооборона
16.50 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с “Син батька народiв” (2)
23.15 Х/ф “Незаконне втручання” (2)

стб
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.20 “Зiркове життя”
10.10 “Битва екстрасенсiв. 
        Вiйна титанiв”
12.45 “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, 07.20 Kids Time
06.02 М/с “Губка Боб — 
       Прямокутнi Штани”
07.22 Т/с “Друзi”
11.05 Т/с “Щасливi разом”
16.55 Аферисти в мережах
19.00 Половинки
21.10 Х/ф “Цунамi” (2)
23.05 Т/с “Гра Престолiв” (3)
01.10 Х/ф “Привиди 
        колишнiх подружок” (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 “Король Дроздобород” (1)
12.10 “Та, що говорить з привидами” (1)
13.50, 19.00 Панянка-селянка
14.50, 18.00 Вiталька
16.00, 21.00 Казки У
17.00, 20.00 Одного разу пiд Полтавою
22.00 Країна У
23.00 “Свiтлофор” (2)
23.55 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Золота провiнцiя”
10.35 “В об’єктивi ТТБ”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
         22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Кулiнарiя вiд Андрiя”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.40, 17.35 “Не перший 
        погляд”
13.15, 21.00 “Тема дня”
13.30 “Легенди Запорiжжя”
14.00 Д/ф “Патрiарх”
14.40 “Телемандри”
14.55, 18.25 “Гуморинка 
         на хвилинку”
15.15 “Вони прославили 
       наш край”
15.45 “Енергоманiя”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “День — як мить”
18.00 “Замки Тернопiлля”
18.15 “Моя улюблена робота”
18.30 “Крiзь призму часу”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Будьте здоровi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Лицарi небесної варти”
21.30 “Європа очима українця”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

трк “украЇна”
06.10, 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 Т/с “Весна в груднi” (2)
15.30 Глядач як свiдок
17.00 Агенти справедливостi
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв 
          УЄФА “ПСЖ” — “Челсi”
23.50 Подiї дня
00.10 Т/с “C.S.I.. Мiсце
          злочину Маямi” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.40, 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 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.10, 18.00, 
         22.50, 23.30 Погода
07.25 Ера будiвництва
07.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 ДебатиPRO
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 Мультфiльми
15.00 На гостину до Iвана Поповича
15.55 Гра долi
16.25 Д/ф “Гайдамацьким шляхом”
16.55 Д/ф “Подорожуймо Литвою”
17.35 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.30 Т/с “Мафiоза”
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки
23.20 Щоденник II зимових 
        Юнацьких Олiмпiйських iгор
23.35 Тепло. Ua

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
      16.45, 19.30, 23.15 ТСН: “Телевiзiйна 
     Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
       09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-8”
13.50, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. 
          Роксолана-2”
20.30 “Секретні матеріали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00 “Одруження наослiп-2”
00.00 Комедiя “Жандарм одружується”

інтер
06.10, 11.15, 12.25 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, 21.00 Т/с “Запитайте у осенi”
13.35, 14.25 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
22.50 Т/с “Мiсто мрiї” (3)
00.55 Х/ф “Вiд заходу до свiтанку-3. 
        Донька ката” (3)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25,
        22.35 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Європа у фокусi
08.00 “Євромакс”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Неповторна природа”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Гал-клiп”
12.35 “Щоденник для батькiв”
13.00 “Ми — українцi”,
         В. Дунець
14.00 Х/ф “Братство”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Формула здоров’я”
21.30 “Музичнi делiкатеси”
22.40 Х/ф “Загнаний” (2)

ICTV
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Секретний фронт
11.55, 13.20 Т/с “Розвiдники. 
         Останнiй бiй” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Х/ф “Незаконне втручання” (2)
16.30 Патруль. Самооборона
16.50 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Д/ф “Дебальцеве”
21.25 Т/с “Син батька народiв” (2)
23.20 Х/ф “Спiвучасник” (2)

стб
07.05, 16.00 “Все буде добре!”
09.05 “Зiркове життя”
10.00 “Битва екстрасенсiв. 
         Вiйна титанiв”
12.35 “МастерШеф”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55, 22.45 “МастерШеф Дiти-5”
01.10 “Один за всiх”

ноВий канал
05.55, 07.10 Kids Time
05.57 М/с “Губка Боб — 
         Прямокутнi Штани”
07.12 Т/с “Друзi”
12.05 Т/с “Молодята”
16.50 Аферисти в мережах
19.00 Суперiнтуїцiя
20.20 Х/ф “Жало”
22.05 Т/с “Гра Престолiв” (3)
00.15 Україна чудес

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

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “День — як мить”
10.35 “Крiзь призму часу”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
        19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Замки Тернопiлля”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.40, 18.30 “Не перший погляд”
13.15, 21.00 “Тема дня”
13.30 “Будьте здоровi”
14.30 “Європа очима українця”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Лицарi 
         небесної варти”
15.30 “Час змiн”
16.00 “Дiм. Сад. Город”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 Д/ф “Патрiрх”
18.00 “Arte, viva!”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Надiя є”
21.30 “Вони прославили наш край”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматi

трк “украЇна”
06.10, 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 Т/с “Весна в груднi” (2)
15.30 Глядач як свiдок
17.00 Агенти справедливостi
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв 
       УЄФА “Рому” — “Реал”
23.50 Подiї дня

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна 
        Юкрайна”
10.40, 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, 07.25, 08.10, 09.00, 12.45,
        18.50, 22.00 Погода
06.05 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.30 Золотий гусак
07.50 Свiт on line
08.15 Смакота
08.40 Тепло.Ua
09.05 Путiвник прочанина
09.15 Гра долi
09.50 Мистецькi iсторiї
10.25 Спогади
10.50 Твiй дiм
11.35 Д/с “Смачнi подорожi”
13.10 Фольк-music
14.20, 16.45 XX Мiжнародний турнiр з боротьби
16.10 Чоловiчий клуб
18.25 Дорога до Рiо-2016
19.00, 22.20 Нацiональний вiдбiр 
       на ПКЄ-2016. Фiнал
21.00 Новини
21.25 Прем’єр-мiнiстр України 
        А. Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
23.15 Концерт-реквiєм

канал “1+1”
07.40 “Однокласники”
08.00 “Свiтське життя”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.40 Мультфiльм “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00, 12.00 “Свiт навиворiт-2: Iндiя”
12.55, 14.00 “Свiт навиворiт-5: Iндонезiя”
15.05 “Одруження наослiп-2”
16.20 “Чотири весiлля-5”
17.30 “Мультибарбара”
19.20 “10 хвилин з прем’єр-мiнiстром”
19.30 “ТСН — Тиждень”
21.00 Мелодрама “Зимовий вальс”
00.50 Д/ф “Сильнiше, нiж зброя”

інтер
05.50 “Подробицi”
06.20 Х/ф “Десять негренят” (1)
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
12.00 Х/ф “Егоїст” (2)
13.55 Х/ф “Фото на документи” (1)
15.50 Т/с “Острiв непотрiбних людей” (2)
20.00 “Подробицi тижня”
21.30 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”
21.40 Т/с “Коли на пiвдень вiдлетять журавлi” (1)
01.40 Х/ф “Звуки шуму” (2)

TV-4
06.00 Х/ф “Небилицi про Iвана”
07.30, 15.30, 20.45 “Про нас”
07.45, 09.50 Ранковий фiтнес
08.00 Європа у фокусi
08.30, 11.55, 15.50, 19.35, 22.00 Оголошення. 
         Бюро знахiдок
08.35, 15.55, 22.05 Тернопiльська погода
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радостi життя
09.30 “Справжня цiна”
10.15 Пряма трансляцiя святої лiтургiї з
      архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 Х/ф “Хлопчиська є хлопчиська”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Погляд зблизька”
14.30 “Формула здоров’я”
16.00 Зустрiч з Наталею Земною
17.00 Вiкно в Америку
17.20 “Слiдства. Інфо”
18.00 Нашi вiтання
19.00, 00.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.30 Мiська рада iнформує
19.40 Хiт-парад
21.00 “Гал-клiп”
21.30 Єдина країна
22.10 Х/ф “Новокаїн” (2)
23.45 Час-тайм

ICTV
06.20 Факти
06.55 М/с “Том i Джерi-3”
07.40 Х/ф “Широко крокуючи” (2)
09.05 Зiрка YouTube
10.10 Дивитись усiм!
11.40 Без гальм
12.20 М i Ж
12.45 Факти. День
13.00 Труба мiстера Сосиски
13.50 Х/ф “Не брати живим” (2)
15.50 Х/ф Бондіана: “007: 
        Координати “Скайфолл” (2)
18.35 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф “Троя” (2)
23.20 Х/ф “Легiон” (3)

стб
06.55 “Все буде добре!”
08.50 “Все буде смачно!”
09.50 “Караоке на майданi”
10.45 Х/ф “Вийшов їжачок iз туману” (1)
15.00, 22.35 “Я соромлюсь свого тiла-3”
17.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
19.00 “Євробачення-2016”
20.55 Т/с “Коли ми вдома” (1)
21.45 “Євробачення-2016. Пiдсумки голосування”
00.05 “Детектор брехнi-9”

ноВий канал
05.50, 06.55 Kids Time
05.52 М/с “Барбоскiни”
06.57 Т/с “Пригоди Мерлiна”
14.10 Х/ф “Анаконда” (2)
15.55 Х/ф “Анаконда: Полювання 
       за проклятою орхiдеєю” (2)
17.45 Х/ф “Ерагон”
19.50 Х/ф “Елiзiум: Рай не на Землi” (2)
22.00 Х/ф “Оселя зла-4” (3)
23.55 Х/ф “Оселя зла-5” (3)
01.50 Х/ф “Жало”

тет
06.00, 11.00 М/ф “Новенька у школi монстрiв” (1)
06.25 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 “Роботи” (1)
13.10 М/ф “Хоробре сердце”
14.30 Х/ф “Голоднi iгри. У вогнi” (2)
17.00 Панянка-селянка
23.00 Дайош молодьож!
00.00 Одна за всiх

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Учнiвський щоденник”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.40, 18.30 “Не перший погляд”
13.00 “Поклик таланту “
14.30 “У країнi гурманiв”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 “Думки вголос”
15.15, 17.00 “Ми — українцi”. Концерт В. Дунця
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Казки запорізькi вiд Санька Сита”
18.00 “Назбиране”
18.50 “Край, в якому я живу”
19.00 “Музичний калейдоскоп”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Подорожнi замальовки”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Вiдвертi дiалоги”
21.55 “Духовнi скарби України”
22.00 “Загубленi у часi”
22.15 “В об’єктивi ТТБ”
22.20 “Наодинцi з усiма”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

трк “украЇна”
07.00 Подiї
07.50 Агенти справедливостi
09.45 Т/с “Весна в груднi” (2)
17.00, 20.00 Т/с “Дочекатися кохання” (2)
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
19.40 10 хвилин iз Прем’єр-мiнiстром України
21.50 Х/ф “Один раз i назавжди” (2)
23.45 Т/с “Не зарiкайся”

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.20 М/ф “Багз Баннi” (1)
08.50 М/ф “Гидке каченя” (1)
10.20 М/ф “Горбань iз Нотр-Даму-2” (1)
11.30 Х/ф “Принцеса” (1)
13.15 “Орел i Решка”
19.00 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Ультрафiолет” (2)
22.40 “КВН”
00.45 Т/с “Красуня та чудовисько” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.10, 11.20,
         18.00, 18.50, 23.30 Погода
07.25 Тепло. Ua
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
09.55 Д/с “Мости мiж свiтами”
10.40 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.15 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Мультфiльми
14.30 Спогади
15.20 Надвечiр’я. Долi
16.15 Свiтло
16.55 Д/ф “Духовна варта.
        Священики на Майданi”
17.35 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.25 Т/с “Мафiоза”
20.25 Д/ф “Албанськi жiнки 
         за власне майбутнє”
21.30 Новини. Спорт
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.15 5 баксiв.net
23.00 Пiдсумки
23.20 Щоденник II зимових 
       Юнацьких Олiмпiйських iгор

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
      12.00, 16.45, 19.30, 23.15
       ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
          09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-8”
13.50 “Сiмейнi мелодрами-6”
14.50 “Сiмейнi мелодрами-5”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. 
        Роксолана-2”
20.30 “Секретні матеріали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00, 23.30 “Право на владу-2016”
00.30 Комедiя “Жандарм на вiдпочинку”

інтер
06.10, 11.15, 12.25 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, 21.00 Т/с “Запитайте у осенi”
13.35, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу 
       “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
22.50 Т/с “Мiсто мрiї” (3)
00.50 Х/ф “Американськi гiрки” (2)

TV-4
06.00, 10.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 
        Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Формула здоров’я”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Неповторна природа”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Соло”
13.00 “Ми — українцi”, В.Дунець
14.00 Х/ф “Братство”
17.30 “Музичнi делiкатеси”
18.00 Зустрiч з Наталею Земною
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Прямий ефiр з Анатолiєм Гриценко
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.35 Х/ф “Крихiтка Гонолулу” (2)

ICTV
06.00 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 “Розвiдники.
         Останнiй бiй” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Х/ф “Спiвучасник” (2)
16.30 Патруль. Самооборона
16.50 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Т/с “Син батька народiв” (2)
23.25 Х/ф “Безмежний обрiй” (2)

стб
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.25 “Зiркове життя”
09.20 “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”
00.25 “Один за всiх”

ноВий канал
06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с “Губка Боб — 
          Прямокутнi Штани”
07.20 Т/с “Друзi”
11.05 Т/с “Щасливi разом”
17.00 Аферисти в мережах
18.00 Абзац!
19.00 Звичка женитися
20.55 Х/ф “Анаконда” (2)
22.40 Т/с “Гра Престолiв” (3)
00.45 Україна чудес

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти
        черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Стiч!” (1)
11.25 Х/ф “Румпельштiльцхен” (1)
12.35 “Та, що говорить з привидами” (1)
15.05 Х/ф “У пошках скарбiв 
        Тамплiєрiв-2” (1)
16.40 “Останнiй iз тамплiєрiв” (2)
20.00 Х/ф “Скарби нацiї” (1)
22.20 Х/ф “Створiння-2” (2)
00.05 Х/ф “Створiння-3”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Вони прославили наш край”
10.35 “Надiя є”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
         19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Мандри Великим Лугом”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.40, 18.00 “Не перший
         погляд”
13.15, 21.00 “Тема дня”
13.30 “На часi”
14.30 “Arte, viva!”
14.55, 18.25 “Гуморинка
          на хвилинку”
15.15 “Фабрика iдей”
15.30 “Почерк долi”
16.00 “ПрофStyle”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Храми Подiлля”
17.30 “Сумщина IHKOGNITA”
17.45 “Степовики”
18.30 “Думки вголос”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Що робити?”
20.25 “Мальовниче 
          Тернопiлля”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Армiя нескорених”
21.30 “Уряд на зв’язку
        з громадянами”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

трк “украЇна”
06.10, 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 Т/с “Весна в груднi” (2)
15.30 Глядач як свiдок
17.00 Агенти справедливостi
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
21.50 Футбол. Лiга Європи 
        УЄФА “Шахтар” — “Шальке”
00.00 Подiї дня

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.40, 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 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.10, 22.45, 23.30 Погода
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, 18.55 Про головне
09.50 Д/ф “Траєкторiя свободи”
10.50 Чоловiчий клуб
11.40 Дорога до Рiо-2016
12.00 Вересень
12.30 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Мультфiльми
14.15 Театральнi сезони
14.55 Вiра. Надiя. Любов
15.50 Д/ф “Довженко в огнi”
17.05 Д/ф “Майдан. Викриття”
17.45 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.30 INTERMARIUM
20.30 План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
21.30 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
23.00 Пiдсумки
23.20 Щоденник II зимових 
       Юнацьких Олiмпiйських iгор
23.35 Вертикаль влади

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
       19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-9”
13.50, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-5”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-2”
20.20 “Вечiрнiй Київ-2015”
22.45 “Свiтське життя”
23.45 Драма “Зозуля”
01.50 Мелодрама “Трава пiд снiгом”

інтер
06.10, 11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
       вели... з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 
        14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з «Iнтером»
09.20 Т/с “Запитайте у осенi”
13.35 Судовi справи
14.20 Судовi справи
15.45, 16.15 Сiмейний суд
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.30 Х/ф “Iгри розуму” (1)

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 Оголошення. 
         Бюро знахiдок
07.35 Зустрiч з Наталею Земною
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Неповторна природа”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40, 20.40 “Лiкарська справа в Українi”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Моя мама - шпигунка”
17.30 “Щоденник для батькiв”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.10 “Сiльський календар”
21.30 “Сад, город, квiтник”
22.35 Х/ф “Оператор” (2)

ICTV
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Секретний фронт
11.50, 13.10 Т/с “Розвiдники. Останнiй бiй” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Х/ф “Корупцiонер” (2)
16.30 Патруль. Самооборона
16.50 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Т/с “Син батька народiв” (2)
23.15 Х/ф “Фортеця-2. Повернення” (3)

стб
06.10 “Зiркове життя”
08.00 Х/ф “Спокута” (1)
09.50 Х/ф “Наречений” (2)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.05 Х/ф “Сильна слаба жiнка” (2)
22.35 Х/ф “Остання роль Рiти” (2)
01.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
05.25, 06.45 Kids Time
05.27 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
06.47 Половинки
09.00 Серця трьох
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя
20.20 Х/ф “Анаконда: 
        Полювання за проклятою орхiдеєю” (2)
22.15 Т/с “Гра Престолiв” (3)
00.20 Х/ф “Анаконда-3” (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)
11.25 Х/ф “Червона шапка” (1)
12.35 “Та, що говорить з привидами” (1)
14.15 “Останнiй iз тамплiєрiв” (2)
17.35 Х/ф “Скарби нацiї” (1)
20.00 Х/ф “Скарб нацiї. Книга таємниць” (2)
22.20 Х/ф “Король Артур” (1)
00.40 Х/ф “Нiколи не здавайся” (2)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00, 18.30 “Не перший погляд”
10.35 “ПрофStyle”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Думки вголос”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.45 “Тема дня”
13.15 “Армiя нескорених”
13.30 “Що робити?”
14.30 “Храми Подiлля”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Сумщина IHKOGNITО”
15.30 “Сторiнками iсторiї”
16.00 “Степовики”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Музеями Тернопiлля”
17.30 “Cлово має народний депутат”
18.00 “Arte, viva!”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Захисник Вiтчизни — рятувальник”
21.30 “Удосвiта”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

трк “украЇна”
06.10, 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 Т/с “Весна в груднi” (2)
15.30 Глядач як свiдок
17.00 Агенти справедливостi
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
21.00, 23.30 Т/с “Сонячне затемнення”
23.00 Подiї дня

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
16.20, 20.00 “Орел i Решка”
22.00 “КВН”
23.50 Х/ф “Джейн Ейр” (2)

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.20, 07.30, 08.00, 09.00, 18.15, 
       22.50, 23.15 Погода
06.25 У просторi буття
07.00, 23.30 Вiд першої особи
07.35 На слуху
08.10 АгроЕра. Пiдсумки
08.20 Вертикаль влади
09.20 Д/ф “Все палає”
10.45 Д/ф “Український аргумент”
12.00 ЗАГАЛЬНОНАЦIОНАЛЬНА 
       ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
12.05 Вавiлон’13. Свобода. Гiднiсть.
        Братерство
13.15, 18.30 Новини. Спецвипуск
13.45 Х/ф “Атака на Перл Харбор”
16.40 Вавiлон’13. Generation Maidan
18.50 ДЕНЬ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНI
21.00 Новини
21.30 Документальний фiльм
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 Щоденник II зимових 
         Юнацьких Олiмпiйських iгор

канал “1+1”
07.15 Драма “Робiнзон Крузо”
09.15 “Грошi”
10.40, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
         Служба Новин”
11.30 Т/с “Хазяйка”
15.45 Мелодрама “Трава пiд снiгом”
20.15 “Українськi сенсацiї”
21.15 Х/ф “Голоднi iгри. Переспiвниця”
23.30 Х/ф “Ворог держави”

інтер
05.50, 20.00 “Подробицi”
06.55 Х/ф “Iгри розуму” (1)
09.20 Х/ф “Десять негренят” (1)
12.00 “Хвилина мовчання”
12.10 Т/с “Коли на пiвдень
         вiдлетять журавлi” (1)
15.50 Т/с “Острiв непотрiбних людей” (2)
20.30 Х/ф “Фото на документи” (1)
22.25 Х/ф “Егоїст” (2)
00.20 Х/ф “Iгри дорослих дiвчат” (1)

TV-4
06.00 Європа у фокусi
06.30, 11.15 “Про нас”
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 11.50, 14.20, 16.50, 20.00 Оголошен-
ня. Бюро знахiдок
07.35 Х/ф “Небилицi про Iвана”
09.00 Час-Tайм
09.30 Зустрiч з Наталею Земною
10.30 Блага звiстка з Р. Реннером
11.30 “Щоденник для батькiв”
11.55, 14.25, 16.55, 20.05 Тернопiльська 
         погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30, 00.30 Х/ф “Сяюча молодь”
14.30 Мультфiльми
15.00 Х/ф “Хлопчиська 
       є хлопчиська”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
18.00 Нашi вiтання
19.00 Єдина країна
19.30 “Музичнi делiкатеси”
20.10 “Onuka”, концерт у Києвi
21.30 “Євромакс”
22.00 Х/ф “Джiа” (2)
00.10 Час-Тайм

ICTV
06.15 Факти
06.45 Х/ф “Контакт” (2)
09.30 Д/ф “Чорнi тiнi Майдану”
10.30 Д/ф “Дебальцеве”
11.25 Антизомбi
12.20, 13.00 Дiстало!
12.45 Факти. День
13.20 Громадянська оборона
14.15 Iнсайдер
15.15 Х/ф “Корупцiонер” (2)
17.15 Х/ф “Широко крокуючи” (2)
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф Бондіана: “007: 
         Координати “Скайфолл” (2)
22.45 Х/ф “Не брати 
        живим” (2)
00.45 Х/ф “Надмiрне насилля-2. 
         Сила проти сили” (2)

стб
06.10 “Зiркове життями”
07.05 Х/ф “Спокута” (1)
09.00 “Все буде смачно!”
10.10 Х/ф “Сильна слаба жiнка” (2)
12.05 Х/ф “Остання роль Рiти” (2)
14.20 “МастерШеф Дiти-5”
19.00 Х/ф “Вийшов їжачок iз туману” (1)
23.20 Х/ф “Дружина за контрактом” (1)
01.15 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
06.00, 07.00 Kids Time
06.02 М/с “Барбоскiни”
07.05 Аферисти в мережах
10.00 Ревiзор
13.10 Страстi за ревiзором
15.15 Х/ф “Останнiй день”
19.00 Х/ф “Пiсля нашої ери” (2)
21.00 Х/ф “Ерагон”
23.00 Т/с “Гра Престолiв” (3)
01.10 Х/ф “Цунамi”

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки мутанти 
          черепашки нiндзя” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Чагiнгтон” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с “Стiч!” (1)
10.35 М/ф “Хоробре сердце”
11.55 М/ф “Роботи” (1)
13.45 Х/ф “У пошуках скарбiв 
         Тамплiєрiв-2” (1)
15.20 Х/ф “Король Артур” (1)
17.40 Х/ф “Скарб нацiї.
         Книга таємниць” (2)
20.00 Х/ф “Голоднi iгри. У вогнi” (2)
22.30 Х/ф “Нiколи не здавайся” (2)
00.30 Х/ф “Озеро страху” (2)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Легенди Запорiжжя”
10.35 “Музеями Тернопiлля”
10.50, 18.00 Пам’ятi Героїв 
        Небесної Сотнi
11.00 “Закохана у небо”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.40, 17.30 “Не перший погляд”
13.00 “Краєзнавча подорож”
13.30 “На часi”
14.30 Д/ф “Сходи до неба”
14.50 Д/ф “Тарас Шевченко. “Заповiт”
15.30 “Абетка здоров’я”
16.00 “Словами малечi про цiкавi речi”
16.15 “Чудесний канал”
16.50 “Пiснi нашого краю”
17.00 “Учнiвський щоденник”
17.15 “7 природнiх чудес України”
17.50 “Вони прославили наш край”
18.10 Д/ф “I Слово було Бог...”
18.40 “Думки вголос”
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.30 “На вiдстанi душi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “У країнi гурманiв”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.30 “Поклик таланту”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10 Зоряний шлях
09.00 Кулiнарна Академiя 
         Олексiя Суханова
10.00, 22.30 Т/с “Берег надiї” (2)
14.00, 15.20 Т/с “Сонячне затемнення”
18.00, 19.40 Т/с “Батько-одинак” (2)

к1
06.30, 08.10 “Мультфiльми” (1)
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
09.30 “Мультфiльми вiд Ворнер” (1)
10.20 М/ф “Багз Баннi” (1)
10.50 М/ф “Гидке каченя” (1)
12.20 М/ф “Горбань 
         iз Нотр-Даму-2” (1)
13.30 Х/ф “Принцеса” (1)
15.15 Х/ф “Джейн Ейр” (2)
17.30 “Орел i Решка”
23.00 Х/ф “Остання 
         любов на Землi” (2)
00.45 Х/ф “2199. Космiчна
           Одiссея” (2)

4-13

Номери «швидкої» для мешканців Тернопільського району
диспетчер невідкладної медичної допомоги — 0673547369, 43-03-03 

баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130345, 29-42-33
Великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130346, 29-51-03
Великобірківський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130347, 49-23-03

Мишковицький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130348, 29-09-81
диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги 

(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00
цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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Біографічна довідка: Руслан 
Михайлович Тарасенко народився 
24 травня 1975 року у селі Забой-
ки. Навчався у Почапинській за-
гальноосвітній школі. Закінчив Тер-
нопільський комерційний інститут. 
Працював тележурналістом у Тер-
нопільській державній телерадіо-
компанії. 2002-2004 рр. – головний 
редактор газети “Нова оселя”. 
2004-2007 рр. – головний редак-
тор видання “Євробуд ХХІ”. З 2007 
– приватний підприємець, редак-
тор газети “Чим хата багата”, ре-
дактор журналу “Агроеліта”. Одру-
жений, виховує трьох дітей. Про-
живає у селі Довжанка. Депутат 
Тернопільської районної ради.

— Руслане, чому журналісти і 
Ти, зокрема, ідуть у політику?

— Досі дивуюсь, чому ти не 
ідеш у політику (усміхається – 
ред.). У журналіста трохи інше ба-
чення світу, життя і проблем у ньо-
му. Журналіст, хто б там не спере-
чався, знає більше, бачить гострі-
ше, відчуває кожним нервом. А 
чому йде в політику? Можливо, то-
му, що хоче сказане словом  ефек-
тивніше втілити у життя. 

— Ти працював у державних 
ЗМІ. Що стало поштовхом за-
снувати власний бізнес у сфері 
інформації?

— До 2002 року я працював на 
обласному державному телеба-
ченні. Піти на власні хліби, як за-
вжди люблю наголошувати, спону-
кало те, що відчув потребу сказати 
власне, незаангажоване слово, по-
казати свій, ніким не цензурований 
погляд на життя. Одне, коли ти 
працюєш під пильним наглядом і 
опікою. Інше, коли вільний, можеш 
неупереджено висловлювати те, 
що бачиш, до чого на даний час 
причетний. Хоча усвідомлюю, що 
журналіст, як і кожна людина, віль-
на в діях та висловлюваннях, але 
мусить дотримуватись закону, не 
переступати правил етики. Демо-
кратія – це не вседозволеність, а, 
перш за все, відповідальність. Не-
маловажним фактором були гроші. 
Я відчув, що, заснувавши власний 
канал інформації, проявивши орга-
нізаторські можливості, зможу сам 
розпоряджатись заробленим і, 
можливо, відкривати нові робочі 
місця, давати можливість заробля-
ти іншим. Тому спочатку спробував 
себе у приватній газеті “Нова осе-
ля” (редактор Петро Литвин). Ро-
бота була цікавою. У приватних 
ЗМІ тебе не затискають у рамки, 
хоча відповідальність вища. Потім 
допоміг заснувати видання “Євро-
буд ХХІ”. Робота була цікавою, 
прибутковою. Але криза у буді-
вельних структурах, фінансове 
зростання “Епіцентру” привело до 
того, що ми відійшли. Таке життя. 
Нічого не поробиш. Потім, після 
короткої перерви, тимчасового 
безробіття заснували газету “Чим 
хата багата”, а згодом глянцевий 
журнал “Агроеліта”, який нині ви-
ходить накладом 10 тисяч примір-
ників. Україна – сільськогосподар-
ська держава, тому таке видання 
актуальне.

— А Тобі доводилось як жур-
налісту постраждати за прав-
ду?

— Це було у 90-их роках. Ми з 
операторами відзняли один сю-
жет. Все було зроблено ніби толе-
рантно, подали події, як це сталось 
насправді, без своїх коментарів. 

Але до нашого керівництва зателе-
фонували з вимогою  не подавати  
матеріал в ефір. На нас, молодих 
журналістів, тиснули, заставляли 
все переробити, те говорити, а це 
– ні, одне показати, а інше – “ви-
різати”. Це був мій чи не перший 
гіркий досвід роботи в державних 
ЗМІ. До того ж нам пропонували 
гроші за плівку, на якій був  “неу-
годний” матеріал. Могли, напевно, 
і непогано заробити. Але не ско-
ристалися. Ти нагадала про непри-
ємні для мене події.

— Вибач. А як ставишся до 
роздержавлення ЗМІ?

— Позитивно. Але я вважаю, що 
цю роботу потрібно проводити по-
ступово, у кілька етапів. Інформа-
ція, журналістська робота – це 
свого роду товар, за який, як і  
будь-який інший, треба платити. 
Ця робота завжди буде цінуватися, 
адже журналісти і володіють інфор-
мацією, і подають її. Тому редакці-
ям нині державних видань не варто 
хвилюватися, що без фінансової 
підтримки з боку засновників вони 
не виживуть.  Повторюсь: попит на 
інформацію буде завжди. Та і дер-
жава без газет, радіо, телебачення 
не обійдеться. Будуть укладатись 
угоди на висвітлення діяльності з 
органами державної, виконавчої, 
іншої влади, з організаціями, струк-
турами тощо. Для редакцій, які 
звикли працювати задарма або за 
півдарма і вважали, що так і має 
бути, це буде вигідно. 

— Патріот – це не той, хто ка-
же, що любить батьківщину, ро-
дину, село, де народився, а той, 
хто про це все дбає. Що Ти пла-
нуєш доброго зробити для лю-
дей, які довірили Тобі представ-
ляти їх інтереси?

— Згідно з нині чинними норма-
ми виборчого права, одне село 
представлене у Тернопільській ра-
йонній раді кількома депутатами, 
інше не має жодного. Тому не мо-
жу вважати себе депутатом лише 
від Довжанки. Мені близькі Забой-
ки, де народився, Домаморич, Під-
городнє, Драганівка і так само інші 
села Тернопільського району. У 
нас спільні проблеми, ми пов’язані 
територіально, економічно, духо-

вно. Перебування у Тернопільській 
районній раді – це не перетягуван-
ня ковдри на себе, а іншим як бу-
де, — байдуже. Тому докладу усіх 
зусиль, щоб у районі були кращі 
дороги. Це вирішить одразу кілька 
наболілих проблем. Сьогодні бага-
то говорять про залучення інвести-
цій, але майже нічого конкретного. 
У нас є основне багатство – земля. 
Не використовуються ефективно 
вільні землі сільських рад, землі, 
розміщені за межами населених 
пунктів. У селах ледь жевріє життя. 
Люди забули, що таке заготівельні 
пункти, де можна здати лишки 
сільськогосподарської продукції та 
отримати гроші як добре доповне-
ння до пенсії чи зарплати. У селах 
не розвивається місцевий бізнес 
(ягідництво, птахівництво, бджо-
лярство та ін.). Благо, що хоч при-
ватні магазини є. А потрібні перу-
карні, пункти з ремонту взуття, 
одягу, апаратури.  Не у всіх селах, 
як і в Довжанці, є дитячі садочки, 
наповнені школи, освітлені вулиці.

— А Ти проти іноземних інвес-
тицій?

— Я – за! Проте інвесторам по-
трібні гарантії, яких вони не мають. 
Не буду говорити про “Криворіж-
сталь”. Це підприємство від нас 
далеко. Згадай, що сталося з Тер-
нопільським летовищем. Авіапере-
везення – одна з найприбуткові-
ших галузей — у нас звелась нані-
вець. Подібне мало не відбулось з 
підприємством “СЕ Бортнеце–
Україна”, коли їм вчасно не відшко-
довували ПДВ. Я за будь-які інвес-
тиції, в тому числі, іноземні, але з 
твердою гарантією держави.

— Ти член Радикальної партії. 
Чи означає те, що виступаєш за 
радикальні дії щодо вирішення 
тих чи інших проблем?

— В українців з цього приводу є 
влучне прислів’я “Поки грубий 
схудне – худий здохне”. У чеканні 
мине час і прийде вічність. А для 
чого ж ми тоді прийшли на землю? 
Українці  завжди були  толерантні, 
дипломатичні, спокійні, працьовиті, 
вірили у світле майбутнє. Це зага-
лом хороші людські риси. Але за 
25 років незалежності ми так і не 
спромоглись вийти з рангу бідного 

сусіда, залежного від російського 
газу, енергоносіїв. Прості українці 
колись і тепер багато зробили для 
своєї держави. Але держава так 
мало або майже нічого не зробила 
для них. Навколо лише балаканина 
про поступ, зміни, але їх повинні 
відчути ті, хто на Україну працює. У 
той же час кожного дня життя до-
рожчає, а проста, чесна людина 
щораз стає біднішою. Годі! Вірю, 
що команда у Тернопільській ра-
йонній раді зібралась сильна. Ми 
зможемо змінити наше життя на 
краще. Зокрема, мені імпонує по-
зиція наших молодих депутатів, 
підприємців Володимира Дзудзи-
ла, Андрія Кузя, старшого депутата 
Ігоря Хомка – людини, яка зробила 
себе сама, якщо так можна висло-
витись, також Миколи Михальчи-
шина, Арсена Чудика. Сплав моло-
дості та досвіду зробить багато 
корисного для громади. 

— Люди, що Ти їх, Руслане, 
назвав, не всі з Радикальної 
партії.

— А яке це має значення? Ми – 
одна команда.

— У Тернопільській районній 
раді Ти член комісії з питань ре-
гламенту, депутатської етики та 
організаційної роботи районної 
ради, законності та правової по-
літики. Тобі це цікаво?

— (усміхається – ред.) Цікаво чи 
не цікаво, якщо комісія є, то цю 
роботу мусить хтось виконувати. 
Попрацюємо, зокрема,  щоб вдо-
сконалити бюлетені, де мають бу-
ти графи “проти”, “утримався”, а 
не лише “так”. Чимало у нас пору-
шень регламенту.

— Чи вплинула на Твою свідо-
мість, погляди на світ війна, 
останні події в Україні?

— Найболючіше, що на неоголо-
шеній війні гинуть люди. У моїх За-
бойках було два похорони, з фрон-
ту не дочекались батьків, синів, 
братів, просто гарних людей, яких  
вже ніколи ніхто не замінить і не 
поверне. Молоді масово виїжджа-
ють за кордон, бо не хочуть воюва-
ти. Гадаю, їх не варто стримувати. 
Хіба можна людину силоміць при-
мусити захищати Україну, і що це 
буде за воїн? На часі – професійна 
армія, де солдати та офіцери слу-
житимуть за контрактом, будуть 
високооплачувані. Війна також 
зменшила кількість моїх бізнес-
партнерів, зокрема, з Донецька. 
Ми раніше їздили один до одних, 
багато спілкувалися, співпрацюва-
ли, у нас не виникало так званого 
мовного питання. Війна нічого  не 
приносить, окрім горя.

— Чи є у Тебе вільний час, і 
чим Ти його заповнюєш?

— (усміхається – ред.) Вільний 
час бути мусить. Присвячую його 
сім’ї, дітям. Дуже люблю подорожі, 
особливо у Карпати, люблю бувати 
там, де ще не бував. Дружина по-
дарувала книжку Ярослав Гашека 
“Пригоди бравого солдата Швей-
ка”. Зараз читаю. Дуже до речі. 
Там про абсурд та нерозбериху, як 
у нас нині. Але мудрий Швейк з 
цього знаходить вихід. І ми знайде-
мо.

— Дякую Тобі, Руслане, за 
розмову. Будемо працювати, 
щоб добрі зміни у нашій держа-
ві настали якомога швидше. 

— Навзаєм. І зміни радикальні.
 

Розмовляла Галина ЮРСА.

Руслан Тарасенко:  
“Інформація, журналістика 
завжди матимуть попит”

Редактор газети “Чим хата багата” і журналу “Агроеліта”, 
депутат Тернопільської районної ради Руслан Тарасенко.

Вітаємо з днем 
народження ме-
дичного статиста 
ТРТМО Світлану 
Є в с т а х і ї в н у  
ЗВАРИЧ, лабо-
рантів Ларису 
О л е к с а н д р і в н у  
КИРЕЮ, Оксану  
О л е к с а н д р і в н у  
МОНДИК, Любов Григорівну 
ЯЦИШИН, головну медсестру 
Тернопільського районного тери-
торіального медичного 
об’єднання Тетяну Юріївну  
МОРОЗ, медсестер Ольгу Йо-
сипівну МАШТАЛЯР, Зоряну 
Олегівну БОГАЧ, Галину Воло-
димирівну ПАЩАК, Лесю  
Ігорівну ПОЛЯНСЬКУ, молод-
ших медсестер Галину Яросла-
вівну БОЙКО, Марію Володи-
мирівну ГРИЦИШИН, Марію 
Степанівну ЗАПОТОЧНУ, бух-
галтера Стефанію Йосипівну 
КРУПКУ, кухара Олександру 
Йосипівну МОНДИК, завгоспа 
Лесю Омелянівну ГОРОШКО, 
ліфтера Юрія Степановича 
ВИШНЕВСЬКОГО.

Нехай волошками цвітуть 

літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Від щирого серця вітаємо  
з 60-річчям дорогу сестру Ганну 
Іванівну КУЛЕШОВУ з с. Козівка 
Тернопільського району. Бажає-
мо міцного здоров’я, великого 
щастя, досягнення омріяних ці-
лей і життєвих гараздів. Нехай у 
Тебе завжди будуть людська по-
вага, доброта, тепло і щирість 
близьких людей, а кожна мить 
буде осяяна ласкою і Божою бла-
годаттю на багато років.

З любов’ю і повагою — 
сестри Марія Щур і Марія 

Місятюк. 

Відділ культури Тернопільської 
РДА, Тернопільська районна ор-
ганізація профспілки працівників 
культури, працівники бібліотек 
Тернопільського району щиро ві-
тають з 50-річчям шановну коле-
гу, завідуючу бібліотекою-філією 
с. Скоморохи Аллу Василівну 
ЮЗВУ. Нехай життя завжди буде 
світлим і радісним, а щирі вітан-
ня від рідних, друзів та колег до-
дадуть життєвої наснаги у скарб-
ничку Вашої доброї душі. Люд-
ська шана хай буде подякою за 
плідну працю, за мудрість, за 
вміння творити і дарувати людям 
добро. Від усього серця бажаємо 
Вам міцного здоров’я, оптиміз-
му, родинного благополуччя, Бо-
жої благодаті на многії і благії 
літа!

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо директору 
будинку культури с. Плотича  
Богдану Антоновичу БУГАЮ.

Бажаємо щастя, здоров’я і сили,

Щоб довгі літа плечей не схилили,

Щоб спокій і мир панували на світі,

Щоб радість знайшли Ви в онуках і дітях!

Хай доля дарує приємні хвилини

У дружньому колі і в колі родини!

З повагою – колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, районна 

організація працівників 
культури.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з ювілеєм Ольгу 
Мар’янівну СТРЕМБІЦЬКУ, з 
днем народження соціального 
робітника с. Грабовець Любов 
Анатоліївну ХАМУЛЯК, соціаль-
ного робітника с. Шляхтинці  
Наталію Мар’янівну ЛОГІН. 

До поки сонце світить з висоти,

Щебечуть птахи, зацвітають квіти,

Ми Вам життям бажаєм твердо йти,

І днем грядущим від душі радіти!

Хай щастя завжди 

                   супроводить Вас,

Людська повага й шана не минають,

А вашу мрію й працю повсякчас

Лиш визнання вінчають!

Великобірківська селищна рада 
оголошує конкурс на визначення зем-
левпорядної організації для виготов-
лення правовстановлюючих документів 
на земельні ділянки для обслуговуван-
ня об’єктів соціальної сфери, що пере-
бувають у комунальній власності тери-
торіальної громади смт. Великі Бірки. 
Документи приймаються до 12 березня 
2016 року.

За додатковою інформацією звер-
татися за телефоном 49-23-60.

Великобірківський селищеий 
голова Р. Є. МАЦЕЛЮХ.

Товариство з обмеженою відповідальністю “АВТОСІТІТЕРНОПІЛЬ” має намір отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єкту “Авто-
сервіс, кафе та магазин” за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. 
Підволочиське шосе, 15. На об’єкті проводиться діагностика та ремонт двигунів автомобілів; діагнос-
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Служу Україні! ● Вітаємо! ●

Вітаємо з днем 
народження ди-
ректора Велико-
г л и б о ч е ц ь к о ї 
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. 
Я. Стецька, члена 
виконкому Велико-
глибочецької сіль-
ської ради Надію  
Романівну ТИЩУК.

Нехай завжди Вам усміхається доля,

Несуть тільки радість із собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять 

                                        ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання, думки.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Найщиріші вітання з 50-річчям 
надсилаємо Світлані Володи-
мирівні БУЯР з с. Ігровиця  
Тернопільського району.  

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай  будуть  поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі й тривоги,

Хай стелиться  довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою — подруги Ольга 
Дейнека, Олександра 

Качуровська та Леся Юник.

Колектив Смиковецької  
ЗОШ І-ІІ ст. вітає з днем наро-
дження вчителя математики  
Любу Миронівну ФРАНКІВ.

В святковий день прийміть вітання

Та найщиріші побажання

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

Колектив Баворівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження завгоспа школи Іванну 
Миколаївну БУЧИНСЬКУ.

Хай Бог пошле Вам літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг,

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг.

Вітаємо з 70-річчям жителя  
с. Прошова Тернопільського  
району Ярослава Йосиповича 
БУТИНЦЯ.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З любов’ю і повагою — 
дружина Ольга, внуки, вся 

родина, сусіди.

Колектив Смиковецької  
ЗОШ І-ІІ ст. вітає з днем народжен-
ня працівника школи Володимира  
Богдановича ПОМАЗАНСЬКОГО.

Любові й щастя зичим не на рік,

На все життя бажаємо Вам щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, достатком, спокоєм і миром!

Вітаємо з днем народження 
депутата Великоглибочецької 
сільської ради, землевпорядника 
Світлану Ярославівну 
ПОЛОТНЯНКО-КРИВУ.

Хай доля Вам пошле добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Колектив ПП “Агрон” вітає з 
днем народження комбайнера 
Василя Петровича НАЗАРКА, 
завгоспа Андрія Богдановича 
ДАВИДОВИЧА, водія Богдана 
Романовича ПОЛІТКОВСЬКОГО, 
робітника Романа Григоровича 
ЖУРАВЛЯ.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай буде з Вами завжди,

Здоров’я міцного і щедрої долі

Хай Бог посилає на довгі роки.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження 
кочегара Миколу Михайловича 
ЯРЕМКА.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

І доля посилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості, надії!

Пропонуємо вашій увазі 
інтерв’ю талановитого спі-
вака, телеведучого, продю-
сера, музиканта, компози-
тора, лідера гурту “Нічлава” 
та колишнього учасника гур-
ту “Скрябін” — тернополяни-
на Андрія Підлужного, який 
нещодавно презентував у 
рідному місті свою нову піс-
ню “Знаєш”. Його пісні спі-
вають Тіна Кароль, Тоня 
Матвієнко, “Скрябін” та інші 
відомі виконавці.

— Андрію, розкажіть, будь 
ласка, як відкрили для себе 
світ музики?

— У дитинстві я не любив му-
зику. В мене на першому місці 
був футбол. Музика — це була 
ініціатива моєї мами. Вона 40 ро-
ків працювала кардіологом на 
швидкій допомозі. Я часто з нею 
їздив на виклики в якості саніта-
ра. Тепер вона відома письмен-
ниця, автор двох дитячих книжок. 
Зараз готує нову збірку. Мама 
примусово записала мене на клас 
гітари. Завжди мав при собі папку 
із сольфеджіо, яка мене дратува-
ла, бо я ходив на тренування і 
серед футболістів виглядав тріш-
ки дивно. Але коли ми через дея-
кий час зустрілися з хлопцями, 
вони були змушені визнати, що 
сміялися передчасно.

— Звідки з’явилася назва 
гурту “Нічлава”, лідером якого 
Ви є?

— У Тернополі був колись пер-
ший в Україні джаз-клуб “Нічла-
ва”, в якому завжди грали чудові 
тернопільські музиканти — Леонід 
Новосельцев, Володя Іваніцький 
та інші. Мало хто знає, але ці 
хлопці колись у Німеччині отрима-
ли найвищу нагороду в номінації 
джаз-музики “Золотий Лев”. Спів-
ласник цього закладу Юрій Лаза-
ренко запропонував мені зібрати 
власну команду. Ось тоді я і ство-
рив “Нічлаву Блюз” 2 лютого 1992 
року. До цього грав у групах “Те-
лефон D7-5” і “Горе переможе-
ним”. Цікавий випадок трапився 
зі мною в гурті “Чорний мандрів-
ник”, лідером і гітаристом якого 
був Ігор Пелих, який згодом став 
відомим телеведучим і шоуме-
ном, моїм кумом і чудовим това-
ришем. У тій команді я грав на 
бас-гітарі. Одного разу, під час 
чергової репетиції, всі хлопці піш-
ли курити, я залишився і почав 
співати одну пісню. Хлопці прибі-
гли з двору з питанням: “А хто це 
співає?”. Після цього випадку Ігор 
Пелих став басистом, а я вокаліс-
том.

— Де виступали?
— Одним із перших поп-гуртів в 

Україні були “Канікули”, фронтме-
ном яких був тернополянин Анато-
лій Крохмальний. Всі дівчата від 
нього шаленіли. Він розповів мені 

багато про київський шоу-бізнес, 
про його світлі і темні сторони. 
Тим часом “Нічлаві-Блюз” запро-
понували взяти участь у відбірко-
вому турі на фестивалі “Червона 
Рута-93”. Ми отримали путівку і 
разом із гуртом “Анна-Марія” пої-
хали підкорювати русифікований 
Донецьк. З 1993 по 1996 рік гурт 
“Нічлава Блюз” здобув 8 музичних 
нагород — 4 всеукраїнських і 4 
міжнародних. На донецькому фес-
тивалі “Вітер зі Сходу” ми отрима-
ли Гран-Прі та приз у сумі 50 ти-
сяч купонів. 

— Коли познайомилися з лі-
дером гурту “Скрябін” Андрієм 
Кузьменком?

— На фестивалі в Донецьку. 
Пригадую, після виступу до мене 
підійшов двометровий хлопець у 
в’язаній кофті по коліна із незви-
чайною зачіскою, схожою на гніз-
до ворони. Він нагадав мені до-
мовика Кузю з мультика. З ним 
був його колега Ростік Домішев-
ський. Вони підійшли до нас і 
Кузьма каже: “Ну, пацан, таково, 
дивися, прікольно лабали...”. Мо-
ва в нього була дуже смішна, з 
безліччю діалектів. У 1994 році я 
вперше записав із Кузьмою пісню 
“До смерті і довше”. З того часу 
ми стали нерозлийвода на довгих 
10 років. За цей час разом запи-
сали багато пісень, серед яких 
відомі “Спи собі сама” і “Мовча-
ти”, створили безліч проектів. 
2004 року в нас виник конфлікт. 
Після цього я так і не бачив Кузь-
ми до його загибелі. Бувало, ми 
могли бути на одному концертно-
му майданчику, але навіть випад-
ково не зустрічалися.

— Переживали смерть 

друга?
— Найбільша містика в тому, 

що Кузьма загинув на мій день 
народження — 2 лютого. Хотів зу-
стрітися з ним і поговорити, обі-
йняти, потиснути руку… Після за-
гибелі Андрія я відчував його при-
сутність. Вважаю, що Кузьму 
“вбила” політика. Політичні тури 
відірвали від творчості багатьох 
музикантів, особливо, потужним 
був вплив, коли працювали з 
“Озимим поколінням”. Там було 
пряме втручання в тексти і музи-
ку. На той час запрошували ро-
сійських політтехнологів — гуру 
нейролінгвістичного програму-
вання, кодування психіки. Дохо-
дило до того, що вони казали: “А 
давайте зробимо ляльку Кузьми і 
будемо роздавати на концертах”. 
Політика, як мафія — залізти за-
ліз, а вийти не маєш права. От і 
Кузьмі було важко — він не по 
своїй волі залишився наодинці в 
2004 році, всі друзі тоді від нього 
відвернулися. Натомість Андрій 
виправив ситуацію — був на Май-
дані в перших рядах, допомагав і 
їжею, і грішми, одним із перших 
почав надавати допомогу бійцям 
на передовій.

— Як стали телеведучим?
— Кар’єру телеведучого я роз-

почав у 1994 році. Це була про-
грама “Бомба”. Запам’яталося 
перше інтерв’ю з Кузьмою у ван-
ній, наповненій водою. Ми собі 
сиділи там, балакали про життя, я 
прав шкарпетки. Це було смішно. 
Крім цього, вів проект на каналі 
“1+1” “Хочу, можу і буду” з Оль-
гою Герасим’юк. Довгий час пра-
цював на “М1” — після Сашка По-
ложинського став вести програму 

“Новіе Русскіе Горкі” в образі діда 
Андрона. Пізніше було вечірнє 
розважальне шоу “Молочні бра-
ти”. Моїм напарником був Ілля 
Мітько з білоруського гурту “Ле-
преконси”. Там ми взагалі “дуріли 
по повній”. Це була суцільна імп-
ровізація з гумором і приколами. 
Згодом мені запропонували стати 
продюсером телеканалу “СІТІ”. Я 
придумав концепцію каналу з 77 
проектів. Сам керував чотирма 
проектами, одним з яких — кон-
курс “СтарСіті”, де кожен віком 
від 15 до 55 років міг спробувати 
себе в ролі телеведучого.

— Чим сьогодні займається 
Андрій Підлужний?

— Після Революції Гідності я 
повернувся в Тернопіль. Думав, 
зможу щось змінити в рідному 
місті, на телебаченні, або в моло-
діжному творчому секторі, але 
мій досвід місту не потрібкн. Я не 
переймався цим, адже подібне 
“ставлення” було завжди. Випад-
ково зустрів свого знайомого з 
11-ої тернопільської школи Юру 
Федуника, поспілкувалися. Він 
запропонував мені співпрацю зо-
всім не в моїй сфері, але я пого-
дився і не шкодую про зроблений 
вибір. Юрко має в Тернополі де-
кілька магазинів теплотехніки, 
тож я реалізовую свої ідеї і нави-
ки в новому для себе амплуа.

— Не плануєте створити 
власну сім’ю?

— В мого друга Юри Федуника 
два сина — Віталік і Міша, дві до-
нечки — Поліна і Квітослава. Коли 
її ніжно кличуть, то називають Кві-
точкою. Мені це настільки подо-
бається, що я вирішив, коли мати-
му дочку, теж її так назву. В Юрка 
вдома надзвичайно приємна ат-
мосфера. Планую в майбутньому 
мати таку ж сім’ю. Мені здається, 
що щастя в дітях. У мене є син від 
першого шлюбу — Давид. Він уже 
дорослий мужчина, йому 17 років. 
Дуже хотів синочка, і доля мені 
його подарувала. Чорнявого, з ка-
рими очима, дівчата бігають за 
ним табунами. Давид надзвичай-
но талановитий, чудово співає і, 
дасть Бог, досягне більших висот, 
ніж його батько. 

— Що порекомендуєте  
людям, які не можуть знайти 
себе?

— Використовувати всі свої 
можливості. Потрібно всюди про-
бувати себе, пропонувати. Кузь-
ма, наприклад, завжди був “ві-
чним двигуном” — ніколи не дрі-
мав, прокидався о 6-7-ій годині 
ранку і завжди щось робив. Це я 
вже не хочу бути відомим і при-
вертати до себе увагу, а молодь 
може багато чого досягнути. Хоча 
ні, я ще хочу, можу і буду!

Спілкувалася Оксана ПІЛАТ, 
інтернет-видання “Доба” 

(Тернопіль).

Андрій Підлужний: 
“Політика, як мафія, — залізти 
заліз, а вийти не маєш права”

Знайомство зблизька ●

Телеведучий, продюсер, музикант, 
композитор Андрій Підлужний.

Бібліотекарі Байковецької 
об’єднаної громади  
вдячні за співпрацю

2 лютого на базі бібліотеки-філії с. Лозова створено єдину 
бібліотечну систему Байковецької об’єднаної громади. Ди-
ректором комунального закладу «Байковецька центральна 
сільська бібліотека» призначено Наталію Руду –  
завідуючу бібліотекою с. Лозова.

– У бібліотечну справу поступово впроваджуємо нові форми та 
методи бібліотечної роботи, отож, значну увагу приділяємо вивчен-
ню інтересів користувачів бібліотеки, – каже Наталя Володимирів-
на. – Cьогодні у нас понад 500 читачів, серед яких півтори сотні 
дітей. Роботу закладу спрямовуємо на вивчення та збереження ду-
ховності, звичаїв та обрядів нашого краю, адже по праву вважаємо 
бібліотеку оберегом народних традицій. Користуючись нагодою, від 
імені всіх бібліотекарів Байковецької об’єднаної громади вислов-
люю щиру подяку за співпрацю і підтримку працівникам Тернопіль-
ської центральної районної бібліотеки, особливо її директору Ользі 
Іванівні Василюк, провідним спеціалістам Любові Григорівні Бик та 
Надії Несторівні Миколаєнко. 

P.S. Редакція газети “Подільське слово” просить вибачення у 
директора Байковецької центральної сільської бібліотеки Наталії 
Рудої за прикрі неточності щодо її даних, допущені у матеріалі в 
номері газети за 5 лютого 2016 року.

За незначний проміжок  
часу для обороноздатності 
Української держави зро-
блено в десятки разів біль-
ше, ніж за попередні  
20 років. 

Історія переконливо свідчить: 
український народ лише тоді 
зможе позбутися чужинців і по-
чуватися господарем на своїй 
землі, коли матиме вишколене 
військо. Переломним моментом 
в історії сучасних Збройних сил 
стали останні події: агресія Ро-
сії, анексія Криму, окупація час-
тини Донбасу.

Десятки тисяч справжніх па-
тріотів стали на захист нашої 

держави і не дозволили ворогу 
посунутись далі. Власним жит-
тям довелося розплатитися на-
шим воїнам за злочину безді-
яльність тих, хто роками нищив 
нашу армію.

Для зміцнення обороноздат-
ності держави та Збройних сил 
України проводиться набір на 
контрактну службу чоловіків та 
жінок віком 18-60 років, заробіт-
на плата від 7000 грн., набір 
здійснює Тернопільський 
об’єднаний міський військовий 
комісаріат вул. Тролейбусна, 5,  
детальніша інформація за теле-
фоном 43-58-19, майор  
Олександр Васильович Танасов, 
тел. 0972634857.

Запрошуємо на військову 
службу за контрактом

Заробітна плата — 
від 7000 тис. грн.
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Трибуна депутата ●

Треба знати ●

громада
Об’єднана Видання Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

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

№4

Річка Гніздечна, село Стегниківці

Днями в гості до ре-
дакції газети “По-
дільське слово” заві-
тав депутат Байко-
вецької сільської ра-
ди об’єднаної тери-
торіальної громади 
Микола Терещенко.

— Миколо Івановичу, 
досвід депутата для 
Вас перший?

— Ні. До цього часу я 
дві каденції був депута-
том Шляхтинецької сіль-
ської ради. У 2002 році 
добудував будинок у 
Шляхтинцях, куди пере-
брався з Тернополя. Од-
носельці запропонували 
мені стати депутатом. 
Роздумував, адже ще до-
бре не знав проблем гро-
мади. Розумів відпові-
дальність. Перший раз 
обирався від блоку Кос-
тенка і Плюща. На другу 
каденцію йшов безпар-
тійним. Практично одра-
зу ввійшов у робочий 
ритм, адже мав на той 
час досвід роботи з 
людьми. В економічному 
плані були важкі часи. Проблеми 
вирішували в процесі їх виник-
нення. Власного бюджету виста-
чало хіба що на зарплати. Залу-
чали кошти субвенцій, спонсор-
ську допомогу. 

— Що для Вас означає бути 
депутатом?

— Це, перш за все, дбати про 
інтереси людей, приймати комп-
ромісні рішення. Часто депутати 
мають кілька різних думок щодо 
одного питання. Важливо дійти 
спільних висновків і прийняти не-
обхідне рішення. Байковецький 
сільський голова об’єднаної те-
риторіальної громади Анатолій 
Кулик уміє переконувати. Заці-
кавлення інвесторів, створення 
робочих місць у громаді — склад-
ний і водночас важливий крок 
розвитку. Необхідно все проду-
мувати заздалегідь, хоча це важ-
ко. Я входжу до складу постійної 
комісії з питань планування фі-
нансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку. Вважаю, 
що місцевий бюджет потрібно 
планувати не наприкінці року, а 
щонайменше за кілька місяців до 
його завершення. Дохідна і ви-
даткова частини мають бути чітко 
визначені. Однак у цьому питанні 
ми залежимо від рішень згори — 
від прийняття держбюджету, дея-
ких законодавчих актів, які регу-
люють фінансову сторону життя 
громад. Окрім цього, від нас не 
залежать стрибки цін і знецінення 
валюти.

— Які бачите перешкоди у 
процесі адміністративно-
територіальної реформи?

— Адмінреформа — виклик ча-
су. Перешкод багато. Неоднора-
зово чув від молодих людей, що 
об’єднання громад — хибний 
крок. Депутати повинні в кожному 

селі спілкуватися з виборцями, 
пояснювати незрозумілі моменти. 
Потрібно активніше залучати мо-
лодь до життя громади. Люди 
думають, що одразу стане жити 
краще. Але для цього необхідний 
час. Попереду величезний об’єм 
роботи. Насамперед, у Байко-
вецькій об’єднаній територіальній 
громаді необхідно створити 
структурні підрозділи. Крім цього, 
адміністративно-територіальна 
реформа потребує вдосконален-
ня на законодавчому рівні.

— Які питання потребують 
вирішення на Вашому окрузі?

— Я обраний депутатом в од-
номандатному виборчому окрузі 
№13 села Шляхтинці (вулиця На-
бережна і частина вулиці Барвін-
ського). Потрібно вирішити пи-
тання низької напруги в транс-
форматорі, проблему зі стічними 
водами, яка є чи не в кожному 
селі. Провести каналізаційні сис-
теми складно, насамперед тому, 
що через нестачу коштів не роз-
роблений генеральний план 
Шляхтинців. Сподіваюся, завдяки 
об’єднанню це питання вдасться 
вирішити.

— Миколо Івановичу, Ви на-
родилися на Донбасі. Розка-
жіть, будь ласка, як опинилися 
на території Західної України?

— Народився я 25 січня 1953 
року в селі Свободне Волновась-
кого району на Донеччині у сім’ї 
офіцера у відставці. Серед шести 
дітей був четвертим. Закінчив ві-
сім класів місцевої школи. В До-
кучаєвському гірничому технікумі 
здобув професію розробника ро-
довищ кар’єрів. 1972 року, згідно 
з направленням, я мав їхати пра-
цювати в казахське місто Джез-
казган, однак приятель запропо-
нував обмінятися місцем роботи. 
Так опинився на Тернопільщині. 

Спочатку працював на Гу-
сятинщині, потім переїхав 
до Тернополя. Було вра-
ження, наче потрапив в ін-
шу країну. Тут зовсім інше 
ставлення до людей. Мо-
лодь поважає старших, на 
вулиці з тобою може приві-
татися навіть незнайомець. 
Без сумніву, це свідчить 
про високу культуру лю-
дей.

— Як познайомилися з 
дружиною?

— Мою дружину звати 
Марія. Познайомилися ми 
в Тернополі в 1974 році, 
коли мене забирали до ар-
мії. Два роки відслужив 
зв’язківцем (морська авіа-
ція, флот) у спецвійськах у 
Москві. Протягом цього ча-
су ми листувалися, потім 
одружилися. Живемо у зла-
годі, разом виховали двох 
дітей — Олександра і На-
талію. Молодша внучка Ве-
роніка вчиться у школі в 
Тернополі, старша Тетяна 
здобуває професію вчите-
ля початкових класів у 
Чортківському педагогічно-
му училищі. Діти і внуки — 

моя радість і розрада. 
— Де працювали після по-

вернення з армії?
— Працював у Тернопільсько-

му управлінні кар’єрами. Віднов-
лювали дробарний завод у Мак-
симівці на Збаражчині. Робота 
забирала багато часу, адже під-
приємства, на яких доводилося 
працювати, були далеко від дому. 
В часи перебудови разом із дру-
зями поїхав заробляти гроші на 
Далекий Схід біля китайського 
кордону. Займалися монтажем 
спеціальних металевих конструк-
цій на Бурейській гідроелектрос-
танції. В кінці 90-их років у Росії 
стався дефолт, який “з’їв” заро-
блені гроші. Довелося повертати-
ся додому… Працював у Терно-
полі на різних підприємствах, зго-
дом за станом здоров’я звільнив-
ся. Вже три роки я на пенсії.

— Як проводите вільний 
час?

— Вільного часу в мене зараз 
обмаль. Якщо з’являється вільна 
хвилинка, їду з друзями на рибо-
ловлю. Відпочинок на природі за-
спокоює. Водойми забруднені, 
риби практично немає. Прикро, 
що екологічне питання вирішуєть-
ся в останню чергу, якщо воно 
взагалі вирішується…

— Ви — уродженець Східної 
України. На Вашу думку, яка 
причина воєнного конфлікту на 
Донбасі і як його можна зала-
годити?

— У мене там залишилися ро-
дичі, друзі. Важко говорити… Це 
болюче питання. Швидше б ця 
незрозуміла війна закінчилася, і в 
Україні настали мир і спокій…

 
Спілкувався Андрій 

ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Микола Терещенко:  
“Було враження, наче 

потрапив в іншу країну”

Депутат Байковецької 
сільської ради об’єднаної територіальної 

громади Микола Терещенко.

У Державному бюджеті на 2016 рік передбачено субвенцію  
1 млрд. грн. на розвиток інфраструктури об’єднаних територіаль-
них громад. Ці кошти розподілятимуть залежно від площі сільської 
території та кількості жителів — чим більша кількість сільських меш-
канців та площа сільської території, тим більший обсяг субвенції 
для об’єднаної територіальної громади. Про це сказав віце-
прем’єр-міністр України-міністр регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зуб-
ко під час круглого столу “100 днів об’єднаних територіальних 
громад: здобутки, проблеми, перспективи” 9 лютого 2016 року.

Галина ЮРСА,  
ТРР “Джерело”.

Якщо поле у Дубівцях чекає 
на сприятливу погоду, то тва-
ринницька галузь у ТОВ 
“Агрокомплекс” працює на 
повну потужність. 

У господарстві утримують 495 
голів ВРХ та 200 свиней. За ними 
доглядають 32 тваринники. Що-
дня на молокозавод у Дубно зда-
ють 2,5 тонни молока. Від  коро-
ви отримують в середньому 16 
літрів молока в день, а продають 
14,5. Кожна дійна корова за під-
рахунками минулого року дала 
5200 літрів молока. Це високий 
показник. “Ми у господарстві 
працюємо так, щоб худоба отри-

мувала збалансовані корми, а 
отже, якість продукції була висо-
кою, — каже заступник директо-
ра з тваринництва ТОВ “Агро-
комплекс” Володимир Лучкевич, 
— проте закупівельна ціна на мо-
локо не виправдовує затрат на 
його виробництво. Вкладаємо 
5,8 гривень у літр, а отримуємо 
6. До того ж, цього року збіль-
шився на 15% податок на моло-
ко. На майбутнє лякають ще біль-
шими податками. Зокрема, на 
продукцію ВРХ – 85%, свинину 
50%. На м’ясо ціни впали. 24 
гривні платять за кілограм живої 
ваги ВРХ та 30 грн. — за свини-
ну. Немає ринків збуту продукції.  
Без дотації держави важко пе-
редбачити, як розвиватиметься 
тваринницька галузь”. 

День за днем ●

Тваринництво  
потребує дотацій  

від держави

До уваги мешканців села Байківці! 
13 лютого 2016 року з 07:00 до 08:30 год. у Байковецькому бу-

динку культури та з 08:45 до 09:30 год. біля автобусної зупинки на 
масиві Гаї Ходорівські відбудеться видача вакцини для курей та  
індиків проти хвороби “Ньюкасла”. Напередодні вакцинації не ви-
пускайте птицю з приміщення і не давайте пити воду.

Щиро вітаємо з днем народження депутата 
Байковецької сільської ради Василя  
Богдановича САЛАНСЬКОГО.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі!

З повагою — колектив  
Байковецької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади.

Вітаємо з днем народження Василя  
Григоровича ЧАПОВСЬКОГО із села Лозова 
Тернопільського району.

Прийміть у цей день вітання найкращі,

Бажаємо миру, здоров’я і щастя.

Щоб лихо й тривоги Вас обминали,

Зозуля сто років життя накувала.

Чистого неба, радості в хаті,

Будьте завжди веселі й багаті.

Хай Бог здоров’я Вам дає,

А Мати Божа завжди береже.

З повагою і любов’ю — рідні та друзі.

Вітаємо з днем народження вчителя 
початкових класів Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Галину Романівну ПОХИЛЮК.

Бажаємо Вам щастя і достатку,

Ясного неба, сонця і тепла, 

В житті щодень лиш злагоди й порядку, 

Щоб доля світлою була. 

В роботі — успіху й терпіння, 

У справах — вічного горіння, 

В сім’ї — любові і добра 

На многії та благії літа!

З повагою — колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
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“Цивілізація — вона як повітря, або вода. Всюди, де вона знаходить 
прохід, хай хоча б щілину, вона проникає і змінює умови в країні”

День кореспондента в селі ●

Лютий 20016 – і не лютий зовсім, а місяць, який увібрав у себе усі пори року. Як зимовий, 
то сніжний, з морозцем. А інколи сонце так засяє, хмари геть покинуть небо, заглядаєш у 
двір крізь шибку і, здається, треба вдягати  щось легеньке, взувати босоніжки і чимдуж біг-
ти надвір тішитися літечком. А деколи і весною війне. Милуєшся лугами та приглядаєшся, 
чи не усміхнеться, бува, до тебе перший підсніжник. Їдемо до Дубівців. Машина так і про-
сить доброї дороги, бо підскакує бідна і ми з нею. Будуть хороші дороги – життя пожвавить-
ся. Навколо поля. Озимина так і не дочекалась достатньо вологи. Земля вже хоче плуга. Це 
відчувається. Золотом сяють церковні бані. Село Дубівці гарне, чепурне. Домівки ніби й не-
великі, але ошатні, добротні. Але найбільше люблю у Дубівцях простих, працьовитих і шля-
хетних людей.

У всіх народів ознакою 
доброго тону, вихова-
ності було гарне став-
лення до подорожніх. Іс-
ус Христос у своїх звер-
неннях не раз наголошу-
вав, що він 
з’являтиметься людям у 
вигляді тих, кому треба 
допомогти. Побачить 
людина в образі потре-
буючого Бога – буде 
спасенна. А відвер-
неться, то і Господь у 
свій час скаже їй: “Ві-
дійди від мене, я не 
знаю тебе”.

Приїхавши у Дубівці, за-
йшли у магазин біля дороги і 
запитали у місцевої продав-
чині Ольги Куць, як нам про-
їхати до помешкання одного 
з жителів села. Пані Оля не 
лише показала дорогу, але і 
приготувала гарячу духмяну 
каву для мене та водія, вгос-

тила смачним печивом. Це було 
дуже доречно у вітряну холодну 
пору. Ця жінкаприйняла нас, не 
знайомих їй людей, як рідних, що 
глибоко зворушило.

У розмові з Ольгою Куць дові-
дались, що вона дубовецька неві-
стка. Народилася у Добриводах 
Збаразького району. Робота про-
давця їй подобається, адже це 
кожноденні зустрічі з людьми. 
Працює з напарницею через два 
дні, що дуже зручно як матері, 
господині. Власник магазину Бог-
дан Ільків турбується про напо-
внення асортименту. У магазині є 
все, що потрібно людям. Буває: 
чогось не вистачає, то з часом 
довозять на замовлення покупців. 
Найбільше купують крупи, олію, 
печиво. А дітей тішать ласоща-
ми.

Коли повертались з Дубівців 
до Тернополя, ще раз дякували 
пані Ользі Куць не лише за смач-
ну каву, а за гарний та вдалий 
початок дня. 

Подорожні нотатки з Дубівців

Сторінку підготувала Галина ЮРСА, ТРР “Джерело”.

Продавець з Дубівців Ольга Куць.

У крамниці

Майже 110 років трудового вчи-
тельського стажу в подружжя Ва-
силя Онуфрійовича та Марії Григо-
рівни Ханас.  Василь Онуфрійович 
був директором школи у Дубівцях 
з 1972 по 2005 роки. Марія Григо-
рівна навчала найменшеньких у 
цій школі в 1964-2013 рр. Зараз 
вони на пенсії. Кожних вихідних 
виглядають дітей та онуків з міста. 
Тоді їхня оселя наповнюється щас-
ливим гомоном. У цій сім’ї свято 
бережуть національні традиції. 
Марія Григорівна лише на великі 
празники стелить у світлиці старо-
давній обрус, якому майже сотня 
літ. Його вишивала мама, коли бу-
ла ще зовсім юною. Але і донині 
нитки на домотканому полотні не 
зблідли, а веселково виграють. На 
обрус кладе, залежно від свята, 
сніп пшениці або паску, і завжди 
– Святе Письмо та “Кобзар” Шев-
ченка.

Василь Онуфрійович багато 
знає про історію рідного села Ду-
бівці. У його пам’яті  чимало роз-
повідей людей, власних розвідок  
про життя та подвиг дубівчанина, 
педагога, повстанця Зеновія По-
падина, які, надіюсь, з часом по-
траплять на сторінки “Подільсько-
го слова” та розкажуть людям 
правдиву, повну протиріч україн-
ську історію. Вклонилися  могилі  

Зеновія Попадина на Дубівецько-
му кладовищі. Василь Онуфрійо-
вич Ханас, поглядаючи на інші 
могили, розповів чимало цікавого 
про тих, хто там спочиває. І мені з 
цього приводу пригадались слова 
мудреця: “Під кожною могильною 
плитою покоїться ціла епоха”. По-
просила Василя Онуфрійовича 
при змозі перекладати знання на 
папір, адже це безцінні спогади. 
Це те, що називається краєзнав-
ством.

Марія Григорівна Ханас – непе-
ревершена куховарка. Жінка, як і 
більшість галицьких ґаздинь, дуже 
любить гостей. Коли її просять не 
метушитись, а посидіти за столом, 
вона відповідає: “А я мушу всім 
вгодити”. Працьовиті руки пані Ма-
рії вишили безліч українських со-
рочок, рушників, скатертин, поду-
шок. Як дружина, мама, бабуся 
Марія Ханас любить повторювати, 
що вишивані речі для рідних мають 
бути не куповані, а виготовлені 
власними руками, намолені, благо-
словенні. Тоді це буде річ, яка не 
має ціни, вона приноситиме лише 
добро, охорону тим, хто її носить. 
“Нині стільки журналів з взірцями 
узорів, тож є простір проявити 
фантазію. А головне любов до тих, 
кому буде призначена вишиванка”, 
– говорить пані Марія.

Учительське 
подружжя

Подружжя Василь Онуфрійович та Марія Григорівна Ханас 
люблять українську пісню. У пані Марії  чудове сопрано.

 Співаєш з нею та поринаєш у море 
спогадів, чуєш гомін віків. Така вона – народна пісня.

Сільські школи, зокрема, 
невеличкі, особливі тим, що 
там усі діти вітаються. 
“Христос рождається!”, 
“Доброго дня!”, “Слава 
Україні!” — чула звідусіль і 
ледве встигала усім відпо-
відати. Особливо 
запам’ятались два хлопчи-
ки – п’ятикласники. Один 
сказав до другого: “Може, в 
газету потрапимо?”. Я по-
цікавилася, а чим же вони 
унікальні у Дубівецькій шко-
лі? Може, перемагали на 
предметних олімпіадах, гра-
ють у футбол чи займають-
ся іншим видом спорту, ма-
ють успіхи у вивченні іно-
земних мов? Хлопці відпові-
ли, що не можуть цим по-
хвалитися, вони просто гар-
ні хлопці-п’ятикласники Ду-
бівецької школи. Вірю, що 
мине час, і ці милі хлопчики 
ще стануть героями газет-
них публікацій.

Директор Дубівецької ЗОШ І-ІІ 
ст. Ольга Степанівна Яцюк дуже 
тішиться, що нарешті минув ка-
рантин, і учні навчаються. 
Здоров’я дітей – це найголовні-
ше. Нині у школі 43 учні. Особли-
во галасливий 1-й клас. Там на-
вчається 6 хлопців. Не поза-
здриш класному керівникові. Але 
таке воно від природи хлоп’яче 
плем’я: скоре на вигадки, розі-
граші, пустощі, за що і любимо!

Нині на завершенні роботи 
щодо відкриття дитячого садочка 
на 20 місць та реорганізація шко-
ли в НВК “Дубівецька ЗОШ І-ІІ 
ст.-ДНЗ”.

Охоче познайомилася з ліде-
ром учнівського самоврядуван-
ня школи, першим призером 
районної олімпіади з біології, 
дев’ятикласницею Анастасією 
Гуцайлюк. Дівчина розповіла, 
що, окрім біології, любов до 
якої  прищепила вчителька 
Ольга Василівна Каплун, їй до-
бре вдається українська мова, 
література, фізика. Як лідер 
учнівського самоврядування, 
Анастасія Гуцайлюк бере ак-
тивнуучасть у позакласному 
житті школи. А ще зустрічаєть-
ся зі своїми ровесниками з ін-
ших шкіл району, де учні ді-
ляться досвідом, беруть участь 
у флеш-мобах, пленерах. 

Коли запитала у дівчинки про 
майбутню професію, Анастасія 
сказала: “Своє майбутнє я бачу в 
першу чергу без війни. Тому про-
шу наших державних лідерів 
чимшвидше її припинити”. А що-
до професії, то дівчина вже об-
рала медичний коледж, де опа-
новуватиме фах фельдшера, аку-
шерки, медсестри. А в дальших 
планах дівчини – вищий учбовий 
заклад. Їй дуже подобаються ма-
ленькі діти, тому хоче вивчитися 

на педіатра або ж сімейного ліка-
ря. А ще Анастасія Гуцайлюк ду-
же тішиться, що скоро відкриють 
дитячий садочок у Дубівцях. “Це 
буде дуже цікаво. Мені подоба-
ється, як маленькі діти проявля-
ють свої емоції. Вони дуже щирі, 
люблять правду”.

А ще мені у школі в Дубівцях 
сподобалась опорна стіна, при-
свячена героям Небесної Сотні, 
а ще те, що там на підвіконнях і 
досі цвіте різдвяник.

Гордість школи

Учениця 9-го класу Дубівецької ЗОШ І-ІІ ст., переможець та призер 
учнівських олімпіад, лідер учнівського самоврядування Анастасія 

Гуцайлюк з директором школи Ольгою Степанівною Яцюк.

Патріотична опорна стіна на території школи. 

Ніяк не позбавлюсь од-
нієї своєї, на мій погляд, 
дивної риси: коли їду в ма-
шині, мені незручно перед 
тими, хто йде пішки. Так і 
цим лютневим днем, який 
присвятила Дубівцям, по-
бачили на дорозі літнього 
чоловіка, який поспішав, 
тримаючи в руці пакет, у бік 
автобусної стоянки. Зупи-
нили машину, познайоми-
лись. Пан Богдан Флисник 
у минулому (1978-2000 рр.) 
– вчитель німецької мови у 
Дубівецькій школі. Разом з 
дружиною Надією Григорів-
ною народили та виховали 
двох дітей. Нині їх син Во-
лодимир – священик у Ла-
нівецькому районі, а дочка 
Галина працює у канцелярії 
адміністративного суду в 
Тернополі.  

Люди з Дубівців дали 
знати, що  Богдан Флисник 
народився 14 лютого 1947 
року. На День святого Ва-
лентина йому минає 69 ро-
ків. Дата, може хтось зауважити, 
не кругла, але поважна. Та і не 
кожному дано народитися саме у 
день, коли говорять стільки гарних 
слів про кохання, дарують квіти. 

Від імені тих людей, хто знає 
пана Богдана Флисника, кого пе-

дагог навчав іноземної мови, йо-
го родичів та друзів вітаємо іме-
нинника від усієї душі з днем на-
родження. Зичимо мирного неба, 
здоров’я, довгих літ життя, при-
хильної долі для дітей, онуків. Хай 
сонце, а ласкаво посміхається, а 
дні приносять лише радість!

Народився  
у день закоханих

Житель села Дубівці, 
педагог Богдан Флисник. 
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“Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя”

Талановита молодь ●Атрибути села ●

Соломія 
ДМИТРІЄВСЬКА.

Поезія… Для нього 
це сум, радість, не-
повторність, дотик 
душевних струн. 
Кожним авторським 
віршем він намага-
ється передати не 
лише особливі мо-
менти свого життя, 
але і донести до кож-
ного читача глибину 
людських почуттів. 
Мова йде про моло-
дого, талановитого 
поета Петра Ткача. 

Петро народився у селі 
Курники. Середню освіту 
здобув у Лозівській ЗОШ 
І-ІІІ ст. За спеціальністю 
“економіст” закінчив Тер-
нопільський національний 
економічний університет. 
Зараз живе в Києві, пра-
цює завідуючим  сектору  
і н ф о р м а ц і й н о -
аналітичного забезпечен-
ня служби у справах дітей 
та сім’ї Київської облдер-
жадміністрації. 

Петро почав писати 
поезію ще у початкових 
класах. “Все почалося з 
усвідомлення, що я живу, і 
це чудово, — розповів Петро Ткач. 
— Я бачу, чую, в мене є батьки, до-
вкола мальовнича природа. Про 
цей дар життя і писав”. Віршів у по-
ета назбиралось чимало, їх ноту-
вав у спеціальних зошитах. У 2012 
році у світ вийшла перша збірка 
Петра Ткача “Миті життя”. 

Вдома у Петра є велика бібліо-
тека, він завжди мріяв побачити 
серед цих книг і свою. 

“Усе пройде, лише, як мить, 
що є, колись не стане.

Мине усе, що так болить, 
відійде і яскраве.

Будемо пам’ятати все, бо очі
 ще відкриті,

А потім час нас забере, життя 
— короткі миті”, — поетичні рядки 
Петра Ткача з першої збірки.

Окремі вірші автора покладені 
на музику, яку створила його мама 
Дарія Ткач. Ці пісні часто можна 
почути на концертах у виконанні 
народного фольклорно-етногра-
фічного колективу “Горлиця” бу-
динку культури села Лозова,  
мистецький керівник — Дарія Ткач. 

Натхнення молодий поет черпає 
у спостереженні за оточуючим сві-
том, у вулицях Києва, у величності 
столичної архітектури, в силі Дні-
пра, в заклопотаних обличчях зу-
стрічних: 

“Питаю у неба: кохаю, а нащо? 
Не так це вже й легко, 

знов важко мені. 
Кохання — не тільки це 

радість і щастя, 
Це — ревність, страждання 

і сльози гіркі”. 
— Моя творчість — не праця і не 

відпочинок, — каже Петро. — Це — 
палітра мого емоційного стану. 

У 2015 році вийшла в світ друга 
збірка Петра Ткача “У вирі подій”. 
Видання до друку готував протя-
гом двох років. 

В обох збірках поета найчастіше 
можна зустріти вірші про кохання. 
Про це почуття написано безліч ві-
ршів майстром слова: 

“Кохання вічне не вмирає, 
через роки воно живе.

Ріка назавжди відпливає, 
з собою забирає все.

Нехай, нехай усе забули, 
кохання вітром віднесло,

Його не втримали, заснули, 
але його не вб’є ніщо”.

Кохання для Петра Ткача — це 
“взаєморозуміння, підтримка і 
дружба”. 

Зараз він працює над наповне-
нням наступної збірки: “У третій 
збірці будуть домінувати вірші про 
актуальну ситуацію в Україні. Хочу, 
аби коли війна закінчиться, сус-
пільство пам’ятало про тих, хто за-
гинув на фронті, щоб допомагали 
рідним героїв. Мрію, щоб українці 
перестали ділити Схід і Захід, щоб 
люди були рішучими і не боялися 
змін”. 

Я хочу, щоб роси 
упали на трави

Я хочу, щоб роси упали
 на трави,

Щоб роси прозорі, 
щоб роси — не кров,

Я хочу, щоб в небі лелеки 
літали,

Тільки б не кулі. Щоб мир 
вже був знов.

Я хочу, щоб хлібних полів 
не топтали,

Щоб сміх панував, 
а не сльози мамів,

Щоб інші пісні на майданах
 лунали,

І щоб вже не було в країні 
рабів.

Я хочу багато! 
А може це мало?

Щоб спокій, щоб мир 
у країні настав,

Скажу так буденно, 
а може й крилато, —

Щоб ворон голубці спокій 
лиш дав.

Я хочу, щоб роси упали 
на трави,

Щоб роси прозорі, 
щоб роси — не кров…

 
Петро ТКАч, м. Київ.

Петро Ткач:  
“Мабуть, це доля — 
віршами жити…”

Петро Ткач — уродженець с. Курники, 
зараз живе і працює у Києві.

Ірина ЮРКО.  
Фото автора.

За переказами, коли митро-
полит Андрей Шептицький 
об’їжджав галицькі землі і 
освячував всі існуючі на той 
час храми (приблизний час 
— 1906 рік), не оминув ува-
гою і церкву Різдва Пресвя-
тої Богородиці у с. Стегни-
ківці. У 2018 році цей храм 
святкуватиме 120-річчя від 
дня освячення. 

“Доля веде мене 
храмами 

Богородиці”
Свято в душі надовго залиши-

лося від знайомства з настояте-
лем храму о. Мирославом Худя-
ком, мудрою, справедливою лю-
диною, господарем, а ще гене-
ратором цікавих ідей щодо бла-
гоустрою Стегниковець. Аби кра-
ще познайомити наших читачів з 
моїм співрозмовником, почнемо 
спочатку: о. Мирослав народив-
ся 1973 року в селі Підлужжя 
Тисменицького району на Івано-
Франківщині. У його дитинстві 
державна влада не признавала 
церкву, але майбутній священик 
ніколи на це не зважав. Прислу-
говував сільському пароху в хра-
мі, а в школі за це отримував 
кпини вчителів і “незадовільну” 
поведінку в щоденнику. Служити 
Богу вирішив остаточно, тож 
1990 року став першим студен-
том у відновленій Івано-
Франківській вищій духовній се-
мінарії ім. Святого Йосафата, 
перший потік студентів тоді скла-
дався з 250 осіб. “Нам, студен-
там, погрожували вигнанням у 
Сибір, — пригадує о. Мирослав 
Худяк. — Але завдяки ідейним 
священикам, єпископам того ча-
су, які самі пережили підпілля і 
концтабори, молодь гуртувалася 
довкола церкви все більше”. 
Власного приміщення семінарія 
не мала, студентам винаймали 
кімнати у театрах, школах. За 
відсутності відповідних умов для 
навчання семінаристам часто 
доводилося конспектувати на 
колінах. 

На диякона о. Мирослав ви-
свячений у монастирі ЧСВ у  
м. Івано-Франківську, але служ-
бу дияконом розпочав у Терно-
полі — в Архикатедральному со-
борі Непорочного Зачаття Діви 
Марії. Пізніше став протодияко-
ном владики Михаїла Сабриги. 
“За той рік я пізнав всю Терно-
пільщину, адже щонеділі ми від-
відували нове село, селище чи 
місто, — каже о. Мирослав. — На 
свято Миколая, 19 грудня 1996 
року, я отримав неоціненний дар 
— в с. Романівка Тернопільсько-
го району владика висвятив ме-
не на священика. Короткий час 
на великі свята служив на пара-

фіях чотирьох сіл у Теребовлян-
ському районі. 10 лютого 1997 
року розпочав службу на парафії 
храму Різдва Пресвятої Богоро-
диці в Стегниківцях — невеличке 
село, де проживає майже сімсот 
людей. Все, що зараз має наша 
церква, її добротний стан — за-
вдяки благородності і господар-
ській жилці місцевих жителів. Це 
добрі, жертовні люди, завжди 
готові допомогти ближньому. У 
рідному селі на Івано-
Франківщині наш храм названий 
на честь Благовіщення Пресвя-
тої Богородиці, у Стегниківцях 
— Різдва Пресвятої Богородиці. 
Гадаю, доля невипадково веде 
мене храмами Богородиці”.

Після закінчення навчання у 
семінарії о. Мирослав одружився 
з тернополянкою, вчителем 
основ християнської релігії 
Любов’ю Григорівною. Нині у 
сім’ї Худяків троє дітей: найстар-
ша Христина навчається на тре-
тьому курсі Вроцлавського уні-

верситету в Польщі, вивчає еко-
номіку і право, син Василь цього 
року закінчує Тернопільську укра-
їнську гімназію ім. І. Франка, а 
найменшому Маркові 8 лютого 
виповнилося 4 роки. 

Священик,  
який за життя 

збудував два храми
Храм Різдва Пресвятої Бого-

родиці в Стегниківцях — потуж-
на архітектурна будова як для 
невеличкого села. На цьому 
місці кілька століть тому була 
дерев’яна церква, яка згоріла. У 
1749-1779 роках у Тернополі 
домінікани зводили стіни Кате-
дрального собору Непорочного 
Зачаття Пресвятої Діви Марії. В 
цей час у Стегниківцях на горі 
за церквою був домініканський 
монастир. Монахи тримали тут 
господарку. 

Продовження на 10 стор.

о. Мирослав Худяк:
“Доки в світі літатиме бджола, 
доти людина буде щасливою”

Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці с. Стегниківці 
о. Мирослав Худяк з дружиною Любов’ю Григорівною.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці у с. Стегниківці.

Фрагмент розпису церкви Різдва Пресвятої  
Богородиці у с. Стегниківці “Бог Саваоф”.

Сайт села Байківці http://bajkivci.org/
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(Микола Сингаївський, український поет)

“Шукаймо в людях хороше, мов скарби, що давно забуті”

Вітаємо! ●

Колектив Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
щиро вітає з днем народження вчите-
ля музичного мистецтва Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. Анатолія  
Романовича ШЕЛЬВАХА.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

Вітаємо з днем народження люблячого чоловіка, 
дбайливого батька, турботливого дідуся Василя 
Тарасовича ДОЛЬНОГО, жителя с. Дубівці.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою і любов’ю – дружина Марія, сини Андрій 
і Володимир, невістки Галина та Ірина, внуки 

Владислав, Ліза, вся родина, сусіди. 

Ірина ЮРКО.

У Гаях Гречинських цьогоріч 
по-особливому готуються 
до свята Стрітення – насто-
ятель місцевого храму Свя-
того Духа о. Василь Мо-
крицький з дружиною Зіною 
проводять для учасників 
своєї недільної школи 
майстер-клас з виготовлен-
ня воскових свічок. 

15 лютого православні й 
греко-католики відзначають 
Стрітення Господнє. Вважаєть-
ся, цього дня “стрічається” зи-
ма з літом, тепло з холодом, а 
кожух зі свитою. Люди поспі-
шають зранку до церкви, а піс-
ля літургії беруть додому по-
свячені свічки і воду. Свічку 
треба запалити в церкві і при-
нести додому так, щоб вона не 
згасла. Така свічка, кажуть, за-
хищає хату, людей, худобу від 
грому, блискавки та пожежі. 

Отець Василь каже, що діти, 
які приходять у недільну школу, 
з великим захопленням працю-
ють над виготовленням свічок. 
Для цього використовують нату-
ральний бджолиний віск. Шмат-
ки подрібненого воску розто-
плюють на водяній бані. У 
розм’якшений віск вкладають 
лляну нитку, її натуральність 
можна визначити за допомогою 
підпалу: якщо після згорання 
нитки залишається попіл – вона 
зроблена з натуральних тканин, 
коли плавиться – штучна. Важ-

ливо врахувати, 
що чим товща 
свічка, тим тов-
щою повинна 
бути нитка. По-
тім в натягнуто-
му стані вста-
новлюють гніт. 
Діставати віск з 
форми можна 
тільки після йо-
го повного охо-
лодження, при-
близно через 40 
хвилин. Діти з 
Гаїв Гречин-
ських виготов-
ляють свічки до-
вжиною 400 мі-
ліметрів, діаме-
тром – 16 мм. 
Хто бажає при-
дбати воскові 
свічки і підтри-
мати недільну 
школу о. Василя 
Мокрицького , 
звертайтесь за 
т е л е ф о н а м и : 
(067) 993 24 
73 та (095) 036 
67 04.  

За словами 
священика, час-
тину виручених 
коштів від про-
дажу свічок за-
лишать для роз-
витку недільної 
школи, решту 
віддають на 
благодійність.

Стрітенська свічка  
з Гаїв Гречинських

Настоятель храму Святого Духа в с. Гаї Гречинські 
о. Василь Мокрицький проводить для молоді та 

дітей майстер-клас з виготовлення свічок.

Щиро вітаємо з днем народження вчителя 
початкових класів Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Любов Володимирівну КРАВЧУК. 

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе. 

З повагою — колектив Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст.

Продовження.
Початок на 9 стор.

Новий кам’яний храм з місцевою 
громадою будував о. Модест Дні-
стрянський – священик, архітектор, 
столяр. В той час люди будували 
руками без особливих технічних за-
собів, на матеріали селяни жертву-
вали свої земельні паї, віддавали 
багато грошей. Камінь возами при-
возили з села Добриводи Збаразь-
кого району. Дерев’яний престол, 
іконостас, які о. Модест зробив 
власноруч, ікона Богородиці та де-
які інші атрибути перебувають тут 
від часу освячення церкви – з 1898 
року. Кіот 1898 року пожертвувала 
тітка пароха Модеста – Юлія Напа-
діевич (запис про це зберігся на 
кіоті – ред.). Священик Дністрян-
ський за життя побудував два хра-
ми – у Стегниківцях та Дубівцях, 
лише стегниківський храм на вісім 
років старший. Як розповів о. Ми-
рослав Худяк, проекти обох церков 
о. Модест запланував ідентичними, 
але, за переказами, під час будів-
ництва дубівецької церкви робочі 
поцупили камінь, це помітив свяще-
ник, який був добрим архітектором 
і вмів порахувати витрачені матері-
али, тому наказав “майстрам” збіль-
шити простір церкви по ширині, 
оскільки вони “вкрали” її довжину. 
Нині у церкві в Дубівцях, яку збуду-
вав о. Модест Дністрянський, – па-
рафія Архистратига Михаїла Укра-
їнської автокефальної православної 
церкви.

Варто зауважити вмілу архітек-
туру світла в храмі – ще одна за-
слуга о. Модеста. Влітку під час 
недільної Служби Божої о 10 год. 
ранку тут можна спостерігати ма-
леньке диво: промені сонця з го-
рішнього вікна торкаються силуету 
Ісуса на престолі.

Погляд суворого 
Отця

Оновлення інтер’єру храму Різд-
ва Пресвятої Богородиці здійснили 
в 2010-2011 роках. Ремонт розпо-
чали зі стелі у захристії – тут відтво-
рили копію картини відомого ху-
дожника Віктора Васнецова “Бог 
Саваоф”, як у Свято-Володи-
мирському кафедральному патрі-

аршому соборі в Києві. Господа 
тут зображено в поважному віці із 
дещо суворим виразом обличчя, 
вбраного в біле. На картині Бог 
відкриває нам обійми, наче пові-
домляючи про милість своїх намі-
рів. Його глибокий, спокійний по-
гляд, позначений багатовіковим 
досвідом, дивиться не на глядача, 
а кудись всередину свідомості бо-
жества. Він одночасно з нами і 
десь у своїх роздумах. Голова Са-
ваофа оточена сферою з 
п’ятикутною зіркою, прикритою 
пасмами сивого волосся. У центрі 
фігури мудреця зображено білого 
голуба. Мабуть, це символізує 
прагнення до миру у всесвіті. Ото-
чення Бога незвичне: навколо мі-
фічні істоти з тілами птахів і люд-
ськими головами. Вони тісно при-
пали до Повелителя. Міфічні пер-
сонажі застигли з виразом благо-
говіння. Обабіч від центру полотна 
спостерігаємо ангельських істот, 
що схилилися в поклоні. Один з 
ангелів завмер перед Саваофом, 
захоплено дивлячись на нього, не-
мов сповідається. Ікона Божої Ма-
тері, яка знаходиться у цій частині 
церкви з 1989 року, – теж репро-
дукція картини Віктора Васнецова. 
Розписував храм, крім трьох інших 
художників, брат отця Мирослава 
Любомир Худяк. 

— Багато зусиль для благоу-
строю храму доклав старший брат 
церкви Павло Бойцун, зараз через 
поважний вік не може багато фізич-
но працювати, але його добрі по-
ради завжди беремо до уваги, — 
зазначив о. Мирослав Худяк. —  
Обов’язки старшого брата нині ви-
конує Орест Лисий – чесний, спра-
ведливий, набожний чоловік. Бага-
то допомагає братство церкви. За 
чистотою в храмі пильно стежать 
сестриці. Значну матеріальну допо-
могу церква отримує від директора 
ТОВ “Стегниківське” Мирона Ку-
банта, директора фірми “Вікторія” 
Олега Скубіша, які ніколи не відмо-
вили у допомозі. Варто згадати, на 
жаль, уже покійного, досвідченого 
дяка Василя Пастернака, який все 
життя присвятив служінню церкві. 
Торік ми встановили добротний 
паркан біля церкви. У 2016 запла-
нували реконструювати дзвіницю – 
у відновленому вході встановимо 

фігуру Матері Божої, для якої вели-
ку суму влітку минулого року по-
жертвували закордонні заробітчани 
із Стегниковець.

“Всі, хто здатен  
на пожертву, – Божі 

люди”
Стегниківський храм проводить 

чимало благодійних  
акцій, зокрема, на допомогу україн-
ським воїнам на Сході. За словами 
о. Мирослава, минулого тижня па-
рафія зібрала 6 тисяч 755 гривень 
на мобільні рації, які стегниківчанин 
боєць АТО Володимир днями заве-
зе безпосередньо на фронт. Зага-
лом у зоні АТО зараз перебуває 
п’ятеро чоловіків зі Стегниковець. 

На цьогорічне свято Старого Но-
вого року після вранішньої Святої 
Літургії на церковному подвір’ї для 
парафіян було солодке частування, 
присутні довго колядували, раділи 
зустрічі. 

Отець Мирослав з дружиною 
Любов’ю організували при церкві 
катехитичну школу. Щосуботи тут, 
або, коли зимно, вдома в священи-
ка, навчаються діти і молодь села. 
Коли у Києві стояв Майдан, учні цієї 
школи передали туди майже тисячу 
медових пряників “миколайчиків” з 

саморобними листівками. Акції ми-
лосердя проводять у дитячому бу-
динку “Малятко”, з виставами і по-
дарунками приїжджала туди мо-
лодь зі Стегниківців. Із символічни-
ми подарунками молоді стегників-
чани приходили в домівки неза-
можних односельчан ввечері напе-
редодні свята Миколая. “Як годить-
ся, церква тісно співпрацює зі шко-
лою, — сказав о. Мирослав. — За-
вдяки директору Стегниківської 
ЗОШ І-ІІ ст. Богдані Дмитрівні Чика-
ло з 1997 року школярі вивчають 
урок християнської етики. Всі уро-
чисті події у Стегниківцях проводи-
мо спільно зі школою”. 

Автору цих рядків імпонує пози-
ція о. Мирослава щодо суті акту по-
жертви, з якою радо поділюся з 
нашими читачами: “Спроможність 
до пожертви людиною — це індика-
тор любові Бога, — каже священик. 
— Чим більше робити добрих діл, 
поводитися милосердно, давати 
милостиню, тим більше у несподі-
ваний спосіб допомагатиме такій 
людині Господь. У такому способі 
життя людина не відчуватиме зневі-
ри, не матиме потреби скаржитися. 
Однак, жертву потрібно робити ви-
міркувано, аби вона дійсно була 
спрямована на корисну справу, 
треба вміти бачити потребу тих, ко-

му ця допомога потрібна найбіль-
ше. Всі, хто здатен на пожертву, – 
Божі люди”.

 “Доки в світі 
літатиме бджола…
… доти людина буде щасли-

вою”, – так о. Мирослав каже про 
свою улюблену справу – бджільни-
цтво. На його обійсті в Стегниківцях 
біля розлогої черешні встановлено 
шість діючих вуликів. Влітку цього 
року священик планує запустити в 
дію сосновий будиночок з функцією 
бджолиної терапії, який називає 
“Сон на вулику”. “Мій дід теж три-
мав бджоли, але в дитинстві я бо-
явся їх, – каже священик. – У до-
рослому віці розвести бджіл під-
штовхнув сусід, який уже мав сер-
йозну пасіку, саме він подарував 
мені два перші вулики. Тримаю кар-
патських бджіл. Зараз вони повинні 
їсти і грітися, але через занадто те-
плу, як для зими, погоду, вилітають 
з вулика, а це недобре для них”. 

Поруч з домом священика є 
каплиця Матері Божої, яку встано-
вили 2008 року. Раніше ця терито-
рія була смітником. Нині ж завдяки 
творчості і розумному підходу в 
господарюванні, подвір’я і дім 
священика схожі на земний рай. З 
великих вікон відкриваються диво-
вижні краєвиди Стегниківців. У до-
мі багато маленьких і великих 
красивих деталей, дуже затишно і 
комфортно.

На подвір’ї священика є вели-
кий, посаджений ним фруктовий 
сад, п’ять видів винограду, краси-
ва комплексна піч під накриттям, 
яку зробив тато дружини Григорій 
Гавдида.

По сусідству з отцем Миросла-
вом межує недобудована двопо-
верхова школа, її розпочали зводи-
ти на початку незалежності України. 
“Коли я тільки прийшов працювати 
у Стегниківці, тут була ідеальна ас-
фальтована дорога, – каже о. Ми-
рослав Худяк. – На авто з Тернопо-
ля можна було приїхати за 12 хви-
лин, не порушуючи правил дорож-
нього руху. Після відкриття піщаних 
кар’єрів вантажівки знищили шля-
хи. Нині через жахливий стан до-
роги підприємства з вивозу сміття 
відмовляються приїжджати у наше 
село. Від цього страждає насправді 
унікальна екологія, адже наше село 
відгороджене від траси обласного 
значення лісовими смугами, які 
стримують шкідливі викиди від зго-
рання пального. Чого лише вартий 
місцевий ставок і річка! Маю надію 
на новий потенціал Стегниковець 
від об’єднання з Байківцями”.

Атрибути села ●

“Доки в світі літатиме бджола,  
доти людина буде щасливою”

Улюблене заняття о. Мирослава Худяка — бджільництво.

Наша 
сторінка

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

Реєстрація осіб для участі в 
зовнішньому незалежному 
оцінюванні 2016 року трива-
тиме з 1 лютого до 4 березня 
2016 року.

Процедурою реєстрації для 
участі в зовнішньому незалежному 
оцінюванні передбачено виконан-
ня описаних нижче чотирьох послі-
довних дій.

1. Ознайомтесь із правилами 
прийому до обраного вами вищого 
навчального закладу, де вказано 
перелік конкурсних предметів, із 
яких необхідно подати сертифікат 
зовнішнього незалежного оціню-
вання (далі – Сертифікат), поряд-
ком проведення зовнішнього неза-
лежного оцінювання та моніторин-
гу якості освіти, порядком реєстра-
ції осіб для участі в зовнішньому 
незалежному оцінюванні результа-
тів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти.

2. Здійсніть вибір навчальних 
предметів, із яких ви бажаєте про-
йти зовнішнє незалежне оцінюван-
ня.

У 2016 році зовнішнє незалежне 
оцінювання проводитиметься з та-
ких навчальних предметів: україн-
ської мови і літератури, хімії, історії 
України, англійської мови, матема-
тики, німецької мови, біології, 
французької мови, географії, іс-
панської мови, фізики, російської 
мови.

Загальна кількість навчаль-
них предметів, вибраних вами 
для проходження зовнішнього оці-
нювання, не повинна перевищува-
ти чотирьох.

Увага! Для випускників старшої 
школи загальноосвітніх навчальних 
закладів 2016 року результати зо-
внішнього незалежного оцінюван-
ня з української мови і літератури 
(українська мова), математики або 
історії України зараховуються як 
оцінки за державну підсумкову 
атестацію.

3. Підготуйте необхідні для реє-
страції документи та матеріали:

— копію паспорта (сторінки з 
фотокарткою, прізвищем, ім’ям та 
по батькові). У разі відсутності пас-
порта окремі категорії осіб можуть 
подати інший документ;

— дві однакові фотокартки для 
документів розміром 3 х 4 см із зо-
браженням, що відповідає досяг-

нутому віку (фотокартки мають бу-
ти виготовлені на білому або ко-
льоровому фотопапері);

— копію документа про повну 
загальну середню освіту (випус-
кники минулих років) або довідку з 
місця навчання, що підтверджує 
здобуття в січні – серпні 2016 року 
повної загальної середньої освіти 
(учні (слухачі, студенти) професійно-
технічних, вищих навчальних за-
кладів);

— реєстраційну картку, яку мож-
на сформувати самостійно (з 12.00 
години 1 лютого), скориставшись 
спеціальною програмою, розміще-
ною на веб-сайті Українського цен-
тру оцінювання якості освіти, або 
звернувшись за допомогою до 
працівника пункту реєстрації. Ви-
пускники загальноосвітніх навчаль-
них закладів 2016 року можуть 
звернутися за допомогою до осо-
би, відповідальної за реєстрацію в 
навчальному закладі, де навчають-
ся.

Окремі категорії осіб, окрім 
вищезазначених документів, ма-
ють підготувати:

— оригінал висновку про ство-
рення особливих (спеціальних) 
умов для проходження зовнішньо-
го оцінювання, виданого органом 
або закладом охорони здоров’я (у 
разі потреби надають особи з осо-
бливими освітніми потребами);

— копію свідоцтва про зміну 
імені, та/або свідоцтва про шлюб, 
та/або свідоцтва про розірвання 
шлюбу (особи, у документах яких є 
розбіжності в персональних да-
них);

— копію нотаріально засвідче-
ного перекладу українською мо-
вою документів, наданих для реє-
страції (особи, документи яких 
оформлені іноземною мовою).

На копіях документів повинен 
бути напис “Згідно з оригіна-
лом” (без лапок), а також особис-
тий підпис особи, яка реєструєть-
ся, її ініціали та прізвище, дата за-
свідчення копії.

4. Сформуйте комплект реє-
страційних документів та подайте 
його до навчального закладу, в 
якому навчаєтесь (випускники за-
гальноосвітніх навчальних закладів 
поточного навчального року), або 
надішліть до 4 березня 2016 року 
на адресу регіонального центру 
оцінювання якості освіти (далі – 

регіональний центр), зазначену в 
контрольно-інформаційному листі 
(випускники минулих років, учні 
(слухачі, студенти) професійно-
технічних, вищих навчальних за-
кладів). Дата подання реєстрацій-
них документів визначається за 
відтиском штемпеля на поштовому 
конверті.

Випускники минулих років, 
учні (слухачі, студенти) професійно-
технічних, вищих навчальних за-
кладів із числа осіб з неконтрольо-
ваних територій, які не мають мож-
ливості відправити документи по-
штою, повинні в установлений 
строк надіслати скан-копії фото-
картки та реєстраційних докумен-
тів на електронну адресу, зазначе-
ну в контрольно-інформаційному 
листі.

Підтвердженням факту реє-
страції для участі в зовнішньому 
оцінюванні є Сертифікат, який вам 
буде надіслано в індивідуальному 
конверті разом із реєстраційним 
повідомленням учасника зовніш-
нього незалежного оцінювання та 
інформаційним бюлетенем “Зо-
внішнє незалежне оцінювання. 
2016 рік”.

Випускникам загальноосвітніх 
навчальних закладів 2016 року ін-
дивідуальні конверти надсилають-
ся до закладу, де вони навчаються, 
випускникам минулих років та 
учням (слухачам, студентам) 
професійно-технічних, вищих на-
вчальних закладів – за адресою, 
зазначеною в реєстраційній карт-
ці.

Повідомлення про результати 
реєстрації осіб, які не вказали 
адресу в Україні, за якою їм може 
бути надіслана офіційна кореспон-
денція, а також про спосіб отри-
мання оригіналів документів, над-
силається на електронну адресу, 
зазначену під час реєстрації.

Особи, які виявили бажання 
пройти зовнішнє оцінювання, але 
через поважні причини не можуть 
зареєструватися в установленому 
порядку, повинні в межах часу, від-
веденого для реєстрації, особисто 
звернутися до відповідного регіо-
нального центру.

Вам може бути відмовлено в 
реєстрації для участі в зовнішньо-
му оцінюванні, якщо не надасте 
документи, що підтверджують до-
стовірність інформації, зазначеної 

в реєстраційній картці; відповідно 
до вимог законодавства не маєте 
права на реєстрацію для участі в 
зовнішньому незалежному оціню-
ванні; надасте недостовірну інфор-
мацію; надішлете реєстраційні до-
кументи після завершення вста-
новленого строку реєстрації (пере-
реєстрації); неналежним чином 
оформите документи, необхідні 
для реєстрації; неможливо створи-
ти особливі (спеціальні) умови для 
проходження зовнішнього неза-
лежного оцінювання відповідно до 
висновку, виданого закладом або 
органом охорони здоров’я.

Особа, якій відмовлено в реє-
страції, усунувши причини, що ста-
ли підставою для прийняття такого 
рішення, не пізніше 18 березня 
2016 року може надіслати до регі-
онального центру новий комплект 
реєстраційних документів.

Випускники загальноосвітніх на-
вчальних закладів 2016 року пода-
ють реєстраційні документи для 
перереєстрації до закладу, де на-
вчаються. Випускники минулих ро-
ків, учні (слухачі, студенти) 
професійно-технічних, вищих на-
вчальних закладів надсилають до-
кументи для перереєстрації на 
адресу регіонального центру, за-
значену в контрольно-
інформаційному листі.

Внесення змін до реєстрацій-
них даних (1 лютого – 18 берез-
ня 2016 року)

У разі виникнення потреби вне-
сти зміни до персональних даних, 
переліку навчальних предметів то-
що, здійсніть перереєстрацію. Для 
цього потрібно:

— внести зміни до реєстрацій-
ної карти, розміщеної на інформа-
ційній сторінці, роздрукувати реє-
страційну картку та контрольно-
інформаційний лист;

— оформити реєстраційну карт-
ку;

— сформувати комплект доку-
ментів, що має містити:

— реєстраційну картку, сформо-
вану під час перереєстрації;

— отриманий раніше сертифі-
кат, що анулюється (крім осіб, які 
відправляли документи електро-
нною поштою);

— документ, що підтверджує 
зміни персональних даних або ві-
домостей про місце навчання (у 
разі внесення таких змін);

— оригінал висновку про ство-
рення особливих (спеціальних) 
умов для проходження зовнішньо-
го оцінювання, виданого органом 
або закладом охорони здоров’я (у 
разі необхідності внесення змін до 
переліку особливих умов).

Реєстрація осіб для участі в до-
датковій сесії зовнішнього оціню-
вання

1. Окремі категорії осіб, які не 
мають можливості пройти зовніш-
нє оцінювання під час основної 
сесії, можуть у межах часу, відве-
деного на реєстрацію (перереє-
страцію), зареєструватися для 
участі в додатковій сесії зовніш-
нього оцінювання.

Для цього разом із реєстрацій-
ними документами такі особи ма-
ють також подати заяву щодо на-
дання можливості пройти зовнішнє 
оцінювання з певного(-их) 
навчального(-их) предмета(-ів) під 
час додаткової сесії, в якій має бу-
ти вказана причина, що унемож-
ливлює участь в основній сесії, та 
відповідний підтверджуючий доку-
мент.

2. Учасники антитерористичної 
операції, особи, які проживають на 
тимчасово окупованій території 
або в населених пунктах, зазначе-
них у Переліку населених пунктів, 
на території яких органи державної 
влади тимчасово не здійснюють 
свої повноваження, Переліку насе-
лених пунктів, що розташовані на 
лінії зіткнення, та які не мали змоги 
здійснити реєстрацію в основний 
період, можуть зареєструватися в 
додатковий період (19 березня – 
20 травня 2016 року).

Такі особи разом із реєстрацій-
ними документами мають також 
подати заяву щодо надання мож-
ливості пройти зовнішнє оцінюван-
ня під час додаткової сесії та від-
повідний підтверджуючий доку-
мент.

3. Реєстрація осіб, які за рішен-
ням судів перебувають в установах 
пенітенціарної системи України, 
здійснюється відповідно до угоди, 
укладеної між Українським цен-
тром оцінювання якості освіти та 
Державною пенітенціарною служ-
бою України.

За матеріалами Українського 
центру оцінювання якості 

освіти.

Порядок реєстрації на ЗНО-2016

Агрохолдинг “МРІЯ” відзві-
тував перед громадськістю 
про свою соціальну актив-
ність та обсяг податків, 
сплачених протягом 2015 
року. З моменту переходу 
під управління кредиторів у 
лютому 2015 року компанія 
сплатила 192,4 млн грн. по-
даткових відрахувань до 
бюджетів усіх рівнів, що є 
дуже високим показником 
для приватного бізнесу. Зо-
крема, підприємства агро-
холдингу, розташовані в 
Тернопільській області, за-
галом сплатили податків на 
суму 105,86 млн грн. У Тер-
нопільському районі розмір 
податків, сплачених  
агрохолдингом, перевищив 
17,9 млн. грн.

Окрім того, за минулий рік 
“МРІЯ” надала соціальну допо-
могу громадам шести областей 
Західної України, в яких здійснює 
свою діяльність, на загальну су-
му 22 млн. грн. З них 11,11 млн. 
грн. спрямовано на потреби сіль-
ських громад Тернопільської об-
ласті. За ці кошти реалізовано 
соціальні проекти у сферах по-
кращення інфраструктури регіо-
ну, освіти, медицини, духовності, 
благоустрою, культури та спорту, 
надано допомогу бійцям АТО, 
адресну допомогу, закуплено по-
дарунки дітям до свят тощо.

Генеральний директор ком-

панії “МРІЯ Агрохолдинг” Сай-
мон Чернявський заявив: “Наші 
основні партнери – це власники 
земельних паїв, які довірили 
свою землю нам для обробітку. 
Тому соціальна політика “МРІЇ” 
передбачає високий конкурент-
ний рівень соціальної допомоги 
громадам в розмірі 100 грн. за 
кожен гектар землі. Ми запо-
чаткували новий етап в історії 
компанії, засвідчивши не лише 
значну соціальну відповідаль-

ність агрохолдингу, а й високі 
європейські стандарти ведення 
бізнесу. В першу чергу, це про-
зорість, чесність, сплата належ-
них податків державі, офіційні 
працевлаштування та заробітна 
плата усіх членів колективу, 
своєчасна виплата орендної 
плати пайовикам, відповідальне 
ставлення до природних ресур-
сів”.

Серед найбільших соціальних 
проектів, реалізованих на Тер-

нопільщині коштом аг-
рохолдингу “МРІЯ”, – 
ремонт автомобільних 
доріг загальною про-
тяжністю 133,2 км у 12 
районах області. Цей 
проект реалізовувався 
спільно з обласним Ав-
тодором та за сприяння 
Тернопільської ОДА. За 
2,6 млн грн., наданих 
“МРІЄЮ”, було здійсне-
но закупівлю необхідних 
матеріалів для ремонту 
узгоджених відрізків до-
ріг. Окрім того, агро-
холдинг придбав відпо-
відно до запиту Терно-
пільської громадської 
організації “Справа чес-
ті” безпілотний літаль-
ний апарат вартістю 70 
тис. грн. для дальньої 
аеророзвідки в зоні 
АТО. Ще 70 тис. грн. 
компанія сплатила за 
розмитнення та достав-
ку до Тернопільської 

обласної університетської лі-
карні медичного обладнання 
для реабілітації та лікування 
бійців АТО. 

Подбала “МРІЯ” і про школя-
рів – на комп’ютерну техніку та 
газову плиту для школи у с. Сми-
ківці компанія надала близько 15 
тис. грн. благодійної допомоги. 
Найбільшими у Тернопільському 
районі стали інфраструктурні 
проекти, на які загалом “МРІЯ” 

виділила понад 100 тис. грн.  
Найбільша сума коштів, а це 49 
тис. грн. відповідно, була спря-
мована на ремонт дороги у 
с. Чернелів-Руський.

Надзвичайно важливим питан-
ням, особливо для сіл та район-
них центрів, є створення на їх 
території робочих місць. Агро-
холдинг “МРІЯ” – один із най-
більших роботодавців на Терно-
пільщині у сфері сільського гос-
подарства. Кількість працевла-
штованих людей на підприєм-
ствах “МРІЇ” в області становить 
станом на сьогодні 1 083. Окрім 
того, компанія ініціювала ство-
рення ягідного кооперативу за 
участю 30 сімей у Козівському 
районі, на що спрямувала 0,5 
млн. грн.

“Протягом минулого року 
“МРІЯ” виконала всі взяті на себе 
зобов’язання і надалі працюва-
тиме відповідно до міжнародних 
бізнес-стандартів, – зазначає 
Саймон Чернявський. – Соціаль-
ний бюджет компанії на 2016 рік 
уже сформований і буде так са-
мо спрямований на вирішення 
актуальних проблем населених 
пунктів, де агрохолдинг обро-
бляє землі, а також на розвиток 
кооперативного руху. Таким чи-
ном, “МРІЯ Агрохолдинг” робить 
свій внесок у розвиток економіки 
та процвітання держави”.  

Прес-служба компанії 
“МРІЯ Агрохолдинг”.

Агробізнес ●

У 2015 році “МРІЯ” сплатила 192 млн. грн. податків та 
спрямувала 22 млн. грн. на соціальну допомогу громадам



П’ятниця, 12 лютого 2016 року12 Соціум
Від Різдва до Стрітення ●

Учасники вертепу села Смолянка Тернопільського району: 
Максим Кульчицький, Ростислав Гарник, Іван Кульчицький, 
Тарас Курило, Йосип Командірський, Назар Гарник, Дмитро 

Мельник, Михайло Гарник, Микола Антонюк (керівник — 
завідуюча клубом села Смолянка Олена Курило). 

Пам’ять ●

У День пам’яті жертв голо-
домору в НВК “Козівківська 
ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” згадали 
усіх невинно убієнних у 
1932–1933 рр.

 Про трагічні роки  ХХ століття 
розповіла вчитель християнської 
етики Ольга Миколаївне Вовчан-

ська, з історичними фактами та 
спогадами очевидців  виступив 
учитель історії Володимир Григо-
рович Карнаух. 

За душі невинних дітей, до-
рослих, старших людей, які за-
гинули голодною смертю в 30-их 
роках минулого століття учні 
старших класів відмовили молит-

ву “Хресна дорога. Голодомор”. 
На екрані телевізора присутні 
переглядали світлини цього 
страшного етапу в історії нашого 
народу. Найважливіше, що діти 
та вчителі змогли зробити для 
невинно убієнних, – помолитися  
за спасіння їхніх душ. Господи, 
спаси всіх та спаси Україну!

На Хресній дорозі
Учні НВК “Козівська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” вшанували пам’ять  

жертв Голодомору 1932-1933 років.

Добрі справи ●

Цьогоріч Різдвяні свята у 
н а в ч а л ь н о - в и х о в н о м у 
комплексі “Грабовецька 
загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів-дошкільний на-
вчальний заклад” були по-
особливому насичені до-
бротою. Традиційно учні, 
вихованці та педагогічний 
колектив відзначили кожне 
свято  зимового 
календарно-обрядового 
циклу.

З-поміж зимових свят чи не 
найвеселішим та найочікувані-
шим був день Андрія. Старшо-
класники НВК провели україн-
ські вечорниці, де було розкри-

то красу обряду. Це свято на-
родної мудрості та свято укра-
їнської народної пісні, бо які ж 
вечорниці без неї – милої, ве-
селої, дорогої нам з дитинства 
української народної пісні.

Напередодні улюбленого ди-
тячого свята – Дня святого Ми-
колая – учнівсько-педагогічний 
колектив НВК спільно просла-
вив Миколая у молитві, піснях, 
віршах. Загальношкільне дій-
ство відбулося у дружньому ши-
рокому колі. Метою заходу було 
допомогти дітям і дорослим бу-
ти уважними до людей, дякува-
ти Творцеві за дари. Кожна лю-
дина може бути помічником 
Святого Миколая, навчитися 

уважніше ставитися один до од-
ного, дарувати любов, помічати 
довкола себе дива і дякувати 
Богові за те, що Він дає.

Учні-п’ятикласники декілька 
тижнів готували сюрприз для 
шкільної родини і приємно зди-
вували постановкою вертепу, 
самостійно виготовленими кос-
тюмами. Дивовижним вертепом 
та колядками були вражені і жи-
телі села.

Запам’ятається ця зима 
учням НВК і тим, що вони змо-
гли долучилися до акції “Пода-
рунок від Святого Миколая вої-
нам АТО”. Діти щиро поділили-
ся із захисниками України со-
лодощами.

Грабовецькі діти —  
воїнам АТО

Учасники акції “Подарунок від Святого Миколая  
воїнам АТО” — учні НВК “Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

З кожним роком в країні ви-
никає все більше пожеж, на 
яких гинуть та травмуються 
люди, знищується роками 
нажите людське майно.  У 
2015 році в Україні зафік-
совано 78 528 пожеж, на 
яких загинуло 1 905 осіб та 
1281 особа отримала трав-
ми. На території Тернопіль-
ської області у 2015 році 
виникло 1699 пожеж, на 
яких 38 осіб загинуло та 39 
травмовано. Невтішними є 
дані і на території Терно-
пільського району: у 2015 
році виникло 128 пожеж, на 
яких загинуло 4 особи та 1 
травмовано.  В Україні цьо-
горіч виникло 5 535 пожеж, 
на яких загинуло 329 особи 
та 159 травмовано, за ана-
логічний період на терито-
рії області виникло 108 по-
жеж, на яких 9 осіб загину-
ло та 7 травмовано. На те-
риторії Тернопільського ра-
йону станом на сьогодні ви-
никло 10 пожеж, на яких  
1 особа загинула та 2 трав-
мовано.

Основними причинами пожеж 
є необережне поводження із 
вогнем, порушення правил по-
жежної безпеки при експлуатації 
печей, немало пожеж виникає 
через порушення правил пожеж-
ної безпеки при експлуатації 
електромережі та електрообігрі-
вальних приладів.

Тернопільський районний від-
діл УДСНС звертається до меш-
канців краю з проханням дотри-
муватися елементарних правил 
пожежної безпеки:

— вчасно відключайте елек-
троприлади від мережі; 

— не користуйтесь електро-
приладами з ушкодженою ізоля-
цією; 

— не користуйтесь несправ-
ними або саморобними елек-
тричними запобіжниками, періо-
дично перевіряйте стан елек-
тропроводу в будинку, для цього 
запросіть спеціаліста і в разі ви-
явлення недоліків усуньте їх; 

— не можна зв’язувати дроти 

вузлами, прибивати їх цвяхами 
або підвішувати на цвяхи; 

— праски, плитки, електро-
чайники, самовари необхідно 
встановлювати на негорючі під-
ставки якомога далі від шторів, 
фіранок та інших горючих ре-
чей; 

— своєчасно очищуйте димо-
ходи  печей від сажі;

— на печах встановіть проти-
пожежні відступи від горючих 
конструкцій; 

— підлогу з горючих матеріа-
лів під дверцятами печі захистіть 
металевим листом розміром 0,7 
м х 0,5 м; 

— відстань від печей до горю-
чого обладнання дотримуйте не 
менше 0,7 м, а від пічних отворів 
– не менше 1,25 м. 

— на горищах усі димові тру-
би і стіни, в яких проходять ди-
мові канали, відштукатурте та 
побіліть; 

—  золу і шлак, які вигрібають 
з печі, заливайте водою.

Забороняється:
 — залишати печі, які опалю-

ються, без нагляду;
 — користуватися печами, які 

мають тріщини;
 — розміщувати паливо та го-

рючі рідини перед пічним отво-
ром;

 — сушити й складати на пе-
чах одяг, дрова, інші горючі ма-
теріали;

 — здійснювати опалення в 
печах з відкритими дверцятами;

 — використовувати для ди-
мових труб азбестоцементні й 
металеві труби, влаштовувати 
глиноплетені та дерев’яні димо-
ходи;

 — застосовувати для розпа-
лювання печей легкозаймисті рі-
дини та гази.

Пам’ятайте! Тільки особиста 
відповідальність та висока куль-
тура поводження з вогнем збе-
реже вас та ваших рідних від 
великої біди вогню. Якщо ж біда, 
все-таки, сталася, “101” — но-
мер служби порятунку.

Тернопільський РВ УДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Служба 101 ●

Ціною людського 
життя

Плотицька сільська рада оголошує конкурс на оренду примі-
щення в будинку Плотицької сільської ради.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою:  
с. Плотича, вул. Садова, 4, Плотицька сільська рада. 

Довідки за телефонами: 29-66-66, 29-66-89.
 

Плотицький сільський голова О. В. КРАВЕЦЬ.
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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 

ПОСЛУГИ
* 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: встанов-
лення водонагрівачів, пральних 
машин, кондиціонерів,  лічиль-
ників; заміна стояків, водопро-
воду, каналізації, опалення. Пен-
сіонерам 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. 

ВВАжАТИ неДійСнИМ
* втрачену печатку Домамо-

рицької сільської виборчої комісії 
вважати недійсною.

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 ●

Новації ●

Сторінки історії ●

З 1 лютого Укрпошта пропо-
нує клієнтам нову послугу з 
пересилання великовагових 
відправлень — від 30 до 400 
кг, які доставлятимуться на 
палетах між усіма обласними 
центрами України та по місту 
Києву. Доступність, зручність 
та надійність стали для Ук-
рпошти визначальними при 
розробці нової послуги. 

Тарифи на послугу неодмінно 
порадують замовників, оскільки ці-
на за доставку залежить як від 
кількості відправлень, так і виду та 
місця доставки. Для прикладу, як-
що ви замовляєте доставку кахлю 
у коробках або мішків з цементом 
(загальною масою 399 кг) за прин-
ципом “двері-двері” в межах об-
ласного центру до 12 год., то до-
ставка буде здійснена вже на на-
ступний день. При цьому ціна до-
ставки складе 300 грн (без ПДВ). 
Детальніше про терміни доставки 
та тарифи на послугу можна дізна-
тися на сайті Укрпошти. 

Йдучи назустріч клієнтам, які 
будуть пересилати великі обсяги 
відправлень, в Укрпошті створили 
гнучку тарифну політику — чим 

більша кількість відправлень від 
одного клієнта, тим менша ціна на 
доставку кожного відправлення. 

“Сьогодні Укрпошта посилює 
свій вплив на ринку кур’єрських 
послуг України. Ми розробили по-
слугу, в якій врахували всі нюанси, 
які можуть виникнути під час до-
ставки великовагових відправлень, 
включаючи забір та доставку адре-
сату, — наголошує в.о. генераль-
ного директора Укрпошти Ігор Тка-
чук. — Послуга “Відправлення ма-
сою понад 30 кг” стане дуже акту-
альною як для маленьких торгових 
компаній, так і для фізичних осіб. 
Враховуючи лояльні умови для клі-
єнтів та швидкі строки доставки, 
Укрпошта, впевнений, стане гід-
ним партнером для різних катего-
рій клієнтів”. 

Для замовлення послуги вам 
необхідно звернутися до дільниці 
кур’єрської доставки, що знахо-
диться в м. Тернополі, м-н. При-
вокзальний, 4, та залишити заявку. 
Після цього вам зателефонує 
кур’єр та домовиться про зручний 
для вас час подачі автомобіля для 
отримання вантажу. Весь шлях ва-
шого відправлення можна відслід-
кувати на сайті Укрпошти. 

Укрпошта доставляє 
відправлення масою  

понад 30 кг

29 січня українці згадують 
трагічну сторінку нашої істо-
рії, яка 98 років тому сколих-
нула країну — бій під Крута-
ми. Молоді хлопці поклали 
своє життя в боротьбі із зо-
внішнім ворогом. 

Сьогодні ж націоналісти, які ще 
вчора боролися з тим же зовніш-
нім агресором, потерпають від 
внутрішнього ворога, який безпід-
ставно саджає їх у тюрми. Ми не 
повинні залишатись осторонь, 
адже саме зараз, як ніколи раніше, 
вони потребують нашої з вами під-
тримки. Сьогодні настав час захис-
тити їх! 

Отож, з гаслами “Герої! Крути! 
Вас не забути!”, “Волю в’язням ре-

жиму!” кількасот тернополян про-
йшли смолоскипною ходою від 
проспекту Степана Бандери (літа-
ка) до пам’ятника Степану Бандері 
на вул. Соломії Крушельницької, 
саме цим вшановуючи пам’ять за-
гиблих студентів та підтримуючи 
сучасних політв’язнів.

В акції взяли участь активісти 
“Правого сектору”, цивільного кор-
пусу “Азов”, “Молодіжного націо-
налістичного конгресу”, “Самообо-
рони майдану”, “Автомайдану”, во-
лонтери, ВО “Свобода” та небай-
дужі тернополяни. Пам’ятаймо, що 
лише в ЄДНОСТІ ми переможемо!

 
інформаційний відділ “Правого 

сектора” Тернопільщини.

“Волю в’язням 
режиму!”

Різдво Христове завітало до 
кожної української родини, 
зокрема, і у Великобірків-
ський будинок творчості 
школяра, де відбулося різд-
вяне дійство “Розвеселімося 
всі разом нині”, яке відобра-
зило три свята від Святої ве-
чері до Водохреща. 

Дійство проводилося в україн-
ській хаті — залі, де господарі ра-
зом  із наймолодшими вихованця-
ми, що виконували ролі діток (се-
стри Валентина та Юлія Гайдуке-
вич), свічки (Божена Матлах), 
яблучок (Анастасія Кметик та На-
талія Мацелюх), ангелів (Юстина 
Злонкевич та Катерина Климко), 
розвеселялись на Святий вечір 

відтворенням звичаю “Кво-кво на 
Різдво, на Різдвяні свята…”, “Хто 
голосніше прокукурікає” та скла-
данням із пазлів картинок “Діду-
ха”, “Різдвяної зірки” та “Вертепу”. 
Зустрічали господарі  на Святве-
чорі юних колядників Діану Бут-
ковську, Олександру Ваврик, Ва-
дима Жовніра, Семена Кисіля, 
Юрія Потурая, посівальника Дми-
тра Гавраду, та щедрувальників 
Яну Бутковську, Юлію Жук, Роксо-
лану Козак, Оксану Мазур, Анас-
тасію Тиху. Всі, хто  був у хаті-залі, 
раділи разом, зустрічали вертеп, 
який підготували гуртківці — Хрис-
тина Жук, Ростислав Зайчук, Ві-
кторія Кульматицька та Ростислав 
Соколов. Розважальну Маланку 
інсценізували вихованці Велико-

бірківського будинку творчості 
школяра Діана Бутковська, Дми-
тро Бутковський, Олександра Вав-
рик, Ірина Гуйда, Софія Краєв-
ська, Юліта Соколова та керівник 
гуртка “Патріотичний клуб” Ната-
лія Потурай. 

Господарі — директор Велико-
бірківського БТШ Марія Кульчиць-
ка, культорганізатор Соломія 
Злонкевич, керівник гуртка “Папе-
ропластика” Наталія Лисак — час-
тували всіх різдвяним печивом, 
пампушками, яблуками, грушами, 
горіхами та цукерками. Гості, бать-
ки, дідусі та бабусі, які приїхали на 
Різдво з Італії та Іспанії, взяли 
участь у конкурсі “Знання коля-
док”, який проводив Володимир 
Стадник.

Традиції ●

Різдво в українській хаті

У Великобірківському будинку творчості  
школяра шанують українські традиції.

Плотицька сільська рада оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади: державного реєстратора

Вимоги до кандидатів: вища юридична освіта, досвід роботи у 
галузі права не менше трьох років, пройшли протягом року стажу-
вання у державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса, 
завершили навчання щодо роботи з єдиними та державними реє-
страми, що функціонують в системі Міністерства юстиції України, та 
склали іспит із спадкового права у порядку, встановленому Мініс-
терством юстиції України.

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають такі доку-
менти: заяву про участь в конкурсі; заповнену особову картку (фор-
ма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 
4x6; копії документів про освіту; декларацію про майно, доходи, ви-
трати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік; копію 
документа, що посвідчує особу; копію військового квитка для 
військовозобов’язаних.

Загальні вимоги до претендентів на посади: громадянство Укра-
їни; вільне володіння державною мовою. Документи приймаються 
протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про 
проведення конкурсу за адресою: с. Плотича, вул. Садова, 4, Пло-
тицька сільська рада. Довідки за телефонами: 29-66-66, 29-66-89.

Плотицький сільський голова О. В. КРАВеЦЬ.

Василь ЗАТОРСЬКИй, 
завідувач сектору молоді і 

спорту Тернопільської РДА.

У малому залі Тернопільської 
районної державної адміністрації 
відбувся чемпіонат Тернопіль-
ського району з шашок серед ко-
манд сіл, селищ та фізкультурно-
спортивних клубів.

Перше місце посіла команда 
Тернопільського районного тери-
торіального медичного  об`єднання 
(Ростислав Шумський і Надія Гу-
менюк),  друге місце — перша 
команда селища Велика Березо-
виця (Степан Береза і Юлія Про-
ців), третє місце у другої команди 
Великої Березовиці (Юрій Білий і 
Тетяна Люлька), четверте-п’яте 

місця розділили між собою ко-
манди сіл Ангелівка та Великі Гаї. 
Команда-переможець нагородже-
на кубком та грамотою, команди-
призери — грамотами, гравці — 
грамотами та медалями сектору 
молоді та спорту Тернопільської 
РДА. Змагання відбулися під на-
глядом головного судді Зеновія 
Польового. 

Спорт для всіх ●

Перше місце — у команди ТРТМО 

Команда Тернопільського районного територіального медичного об’єднання  
з головним суддею чемпіонату Тернопільського району з шашок Зеновієм Польовим.
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Гороскоп ●

У першій половині тижня вам чудово 
вдасться самопрезентуватись. Тому зна-
йомтеся, спілкуйтеся, домовляйтеся. В осо-
бистому житті хороші перспективи. Вико-
ристовуйте цей час для зміцнення стосунків 
з коханою особою. В другій половині тижня 
зосереджуйтесь на питаннях роботи чи 
кар’єри.  Знаходьте час для відпочинку. 

Ви входите у смугу великих змін, може 
з’явитися людина, з якою вас об’єднають 
спільні інтереси. Збирайте необхідну інфор-
мацію, якщо починати хочете щось нове. У 
другій половині тижня є всі шанси досягну-
ти чогось нового. Вихідні проведіть між 
людьми на природі.

Вдалий час творити і діяти. У першій по-
ловині тижня можна робити покупки, вести 
переговори. Цей час сприятливий для по-
їздок, зустрічей з друзями. У другій полови-
ні тижня можете добре попрацювати, і це 
принесе користь. Складні ситуації у особис-
тому житті вирішаться без великих зусиль. 

На цьому тижні старайтеся відкрито за-
являти про свої інтереси. Займіть активну 
позицію і боріться за своє благополуччя, не 
торкайтеся того, що не на часі, утримайте-
ся від поїздок, все ретельно плануйте. Слід-
куйте за своїм здоров’ям і будьте обережні 
з незнайомими людьми.

Цей тиждень може стати поворотним у 
темі, яка вас найбільше цікавить. Не уни-

кайте вирішення проблем, дійте сміливо. 
Серйозні придбання плануйте на першу 
половину тижня. У другій контролюйте 
всі витрати, навіть незначні, серйозно 
ставтесь до домашнього бюджету. 

Вже від другої половини тижня відчу-
єте впевненість і побачити майбутнє та-
ким, як ви собі плануєте. Але до цього 
потрібно розрахуватися з боргами, впо-
рядкувати справи. У перші половині тиж-
ня можуть загостритись стосунки з парт-
нерами. Дотримуйтесь тактики компро-
місів. 

Перша половина тижня подарує вам 
багато приємних вражень, поєднуйте ви-
конання професійних обов’язків з відпо-
чинком, знаходьте нові знайомства. З 
другої половини тижня з’являться перші 
сигнали до змін. Ви можете почати ро-
боту над декількома справами, якщо це 
обіцяє прибуток.

З’явиться багато роботи, але на вина-
городу сподіваються не доведеться. Як-
що ви повністю зосередитесь на важли-
вому проекті, то можете вирватися з 
конкуренції. Енергії буде достатньо. Не 
допускайте амбітності у другі половині 
тижня, в цей час бажано не ризикувати. 

У вас може з’явитися бажання негай-
но кудись поїхати, але якщо вам дове-
деться залишитися на місці, сконцен-
труйтеся на такій діяльності, яка дає 

нові можливості. Цього тижня можливі 
проблеми з керівництвом, якщо ваші 
творчі натхнення вийдуть за встановлені 
рамки. У вихідні не перевантажуйтесь 
роботою та спілкуванням. 

Не здавайтеся, якщо поставили перед 
собою якусь конкретну мету. Конкуренти 
можуть вести приховану боротьбу і вам 
буде необхідний невеликий відпочинок. 
З другої половини тижня будуть 
з’являтися нові люди в оточенні і нові 
плани. 

У першій половині тижня можете до-
сягти позитивних результатів  у перего-
ворах з впливовими людьми. Від четвер-
га комфортніше будете почуватися, за-
йматися інтелектуальною або творчою 
діяльністю. Коло спілкування краще об-
межити. У вихідні влаштуйте собі новий 
релакс.

Зараз головне — втримати позиції. 
Можуть виникнути фінансові проблеми. 
Доведеться займатися питаннями, які ви 
раніше ігнорували. Тут вам краще покла-
датися на власну інтуїцію, а не поради 
інших. Уникайте великих фінансових 
операцій, щоб не завдати собі шкоди. У 
вихідні бажано розслабитись.  

від Івана Круп'яка з 15 по 21 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 №6 

від 5 лютого 2016 року.

Чоловік після виснажливої суперечки з 
тещею звертається до сина:

— Синку, принеси бабусі крем для губ.
— Який крем?
— Такий у тюбику, на ньому “Момент” 

написано.

Жінка — як інспектор ДАІ: нісенітниць 
наговорить, гроші відбере, настрій зіпсує, 
а ти ще й винен.

Перший пілот каже другому:
— Йди скажи парашутистам, щоб пере-

стали вистрибувати. Ми ще не злетіли.

— Олю, чому, коли тобі дзвонять додо-
му, ти не береш трубки раніше, ніж після 
десяти дзвінків?

— А щоб усі подумали, що в мене вели-
ка квартира.

— Що б ви поміняли, якби могли повер-
нутися в минуле?

— Гривні на долари.

Встала зранку. Доньку треба до садочка 
відвести, а ліньки. Я до чоловіка й кажу:

— Відведи дитину, двадцятку дам.
Тиша. І тут донька:
— Давай п’ятдесят, сама піду.

— Коли ти встиг так полюбити кішок, що 
аж відразу двох собі завів?

— Як тільки дізнався, що в моєї тещі 
алергія на котячу шерсть.

Досвідчений начальник за звуком кла-
віш може визначити, в яку гру грає його 
підлеглий.
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Вітаємо! ●

Традиції ●

Галина ЮРСА. 
Фото Галини ДепутАт.

“В замерзлу шибку 
стука коляда,

А на столі і свічка, і кутя.
Вже сповіщає зіронька на небі, 
Що в яслах народилося Дитя”…

(з вірша Галини Депутат, 
село товстолуг)

Український народ споконвіків 
береже та примножує свої тради-
ції, збагачуючи національну культу-
ру. Сільські вертепи – найколорит-
ніше різдвяне дійство. Кожного ро-
ку вертепи – історії про народжен-
ня Ісуса – спасителя людства, 
сприймаються по-новому, хоч там 
можуть звучати ніби одні і ті самі 
слова, демонструватися відомі 
сцени. Але змінюються люди, об-
ставини. І звичний вертеп звучить 
актуально, пробуджуючи в людях 
почуття любові до Месії, а також 
до багатостраждальної, обпале-
ної війною України, її захисників,  
глибоке  співчуття до тих, хто 
втратив на полі бою або під час 
обстрілів рідних, близьких людей, 
помешкання.

Ніхто так щиро не говорить про 
Бога, як діти. Колись Ісус Христос 
просив старших не боронити ді-
точкам приходити до Нього, бо 
таких є Царство Небесне. Щи-
рість різдвяних колядок, віншу-
вань мали можливість відчути жи-
телі Товстолуга, коли до них у 
помешкання заходили діти із світ-
лою звісткою про народження 
Христа. Були це не звичні коляд-
ники, а щирі посланці із Вифлиє-
му – діти з Вівтарної дружини 
церкви святого Юрія Побідоносця 
села Товстолуг разом із парохом 
села о. Василем Собчуком. 

Спочатку діти показували теа-
тралізоване вертепне дійство, а 
потім вручали односельчанам По-
дяку за те, що кожної неділі та свя-
та відвідують Храм Божий,  дають 
милостиню убогим, підтримують 
один одного у скруті, радіють у 
щасті, гідно виховують християн, 
патріотів України. 

Коли Ісус жив на землі, він гово-
рив людям: “Якщо зробите добро 
навіть найменшому серед  братів 
моїх, те ви мені зробите”. Тому, на-
певне,  діти і адресували ці подяки 
односельчанам від новонародже-
ного Месії. Адже добрі справи кож-
ного – це скарби, які людина за-
робляє собі для Вічності.

Серед тих, хто від Ісуса  дякував 
людям за їхні щирі молитви, за 
збережену християнську віру Юрій 
Ференц, Василь Щавурський, Вілій 
Валяс ( ролі Пастушків), Вікторія 

Тарнавська, Інна Паньке-
вич (Ангели), Юрій Соб-
чук (роль царя Ірода), а 
також Юлія Гоцко, Тетя-
на Кобилянська, Наталя 
Ференц, Тетяна Васусь, 
Юлія, Олександра та На-
таля Саламандри, Ірина 
Стегнович.

У своїх телефонних 
дзвінках на адресу ре-
дакції газети “Поділь-
ське слово” та Терно-
пільської районної раді-
окомпанії “Джерело”  
жителі Товстолуга роз-
повіли про своїх талано-
витих дітей - активних 
учасників усіх заходів, 
що відбуваються в селі. 
Ці діти, як вже сама не 
раз переконувалась, до-
бре володіють мисте-
цтвом поетичного слова, 
гарно співають, танцю-
ють, демонструють теа-
тралізовані дійства. Во-
ни встигають і гарно 
вчитися у школі, і до клу-
бу чи церкви вечорами 
прибігти на репетиції.

Знаю також, що куль-

тура у Товстолузі та Застінці за-
вжди мала хороших меценатів в 
особі місцевих сільськогоспо-
дарських підприємців Наталі та 
Юрія Березовських. Віриться, що 
вони і надалі, а також новоство-
рена Великогаївська об’єднана 
територіальна громада, інші не-
байдужі до розвитку та підтрим-

ки культури люди докладуть мак-
симум зусиль, щоб, зокрема, ка-
пітально відремонтувати клуб у 
Товстолузі, де знаходиться та-
кож і сільська бібліотека. А тала-
новиті діти та їх наставники сто-
рицею у духовному плані віддя-
чать усім, хто створить сприят-
ливі умови для розвою сільських 
обдарувань.

А ще у час новорічних та різд-
вяних свят бажаю діточкам з 
Товстолуга, їх батькам, настав-
никам та вихователям, усім ме-
ценатам культури,  щоб новона-
роджений Ісус, у якого вони так 
щиро вірять та славлять, приніс 
у їхні домівки та нам усім мир, 
спокій та добробут. Христос 
рождається! 

Посланці із Вифлеєму у Товстолузі

 парох села товстолуг о. Василь Собчук, посланці 
з Вифлеєму Юлія Гоцко, Юлія Саламандра та Ірина Стегнович 

принесли благу вість у помешкання односельців.

 посланці з Вифлеєму колядують перед храмом святого Юрія побідоносця у товстолузі.

Наталія ГАЛАЙКО, 
класовод 2 класу  
НВК “Дичківська  

ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

Зима — найромантичніша 
пора року. Взимку ми віримо 
в казку і забуваємо про ре-
альність. Коли на вулиці так 
холодно, наші серця може 
зігріти лише чарівна історія, 
в якій багато добра, радості 
та любові. Десь на землю 
опускаються сніжинки – білі 
метелики зими, а ми з вами 
мандруємо на Близький Схід, 
у місто Багдад.

“Аладдін” — арабська казка, яка 
на мить дає відчути дотик жаркого 
самума і небезпеку піщаної бурі, 
солодкий запах сандалового де-
рева і удари дарбуки, яка загадко-
во кличе усіх до шаленого танцю. 
Серед цієї метушні у вбогій сім’ї 
живе щирий і добрий хлопець, 
який дуже любить свою матусю і 
мріє про краще життя. Він ще не 
знає, що зустріне багато ворогів, 
таких як Джафар, із помічницями 
Аїдою та Дамілою та торговців з 
базару. Але на його шляху трапля-
тимуться і щирі люди, такі, як все-
могутній Джин, Чаклунка Басма і, 
звичайно, Жасмін та її подруги Лу-
лу та Азіль. А тим часом у палаці 

Султан і його дружина насолоджу-
ватимуться співом прекрасної Амі-
ри. І, як би там не було, хороша 
казка завжди закінчується добре. 
Так і в нашій історії. Як сказав Аль-
фред Теннісон: “Дорожче всіх ти-
тулів добре серце”.

Безмежно вдячна своїм любим 

діткам, які, не шкодуючи своїх сил, 
часу і терпіння, невтомно працю-
вали, щоб подарувати всім нам 
шматочок магії в передноворічний 
час. Дякую класному керівнику 6 
класу Мар’яні Олегівні Скляренко, 
яка допомагала в організації свята 
та її діткам, які достойно виконали 

свої ролі в казковій історії. Не по-
кладаючи рук трудилися і батьки, 
працювали над декораціями і  зро-
били все для того, щоб казка ви-
йшла справді арабською. Дякую 
вам усім за підтримку, розуміння і 
добре слово. Знайте, що разом 
— ми сила.

В гостях у казки ●

Запрошення у казковий Багдад 

 учитель 2 класу Наталія Галайко зі своїми вихованцями.

Від усього 
серця вітаємо з 
днем народжен-
ня начальника 
відділу освіти 
Тернопільської 
РДА Василя  
Зеновійовича 
ЦАЛЯ.

Достатку в домі

         Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З повагою — відділ освіти 
тернопільської РДА, 

тернопільський РМК, освітяни 
тернопільського району.

Вітаємо з 
днем наро-
дження на-
ч а л ь н и к а 
відділу осві-
ти Терно-
п і л ь с ь к о ї  
райдержад-
міністраці ї 
Василя Зе-
новійовича 
ЦАЛЯ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

З повагою — колектив 
редакції газети  

“подільське слово”.

Педагогіч-
ний колектив 
Великоглибо-
чецької ЗОШ 
І-ІІІ ст. ім. 
Я. Стецька 
щиро вітає з 
днем наро-
дження ди-
ректора шко-
ли Надію 
Р о м а н і в н у 
тИЩуК.

Зичимо Вам життя прекрасного,

Життя щасливого і яскравого, 

Сонця, що світить безмежно над хатою,

Праці, що робить людину багатою.

Все, що вже пройдено, хай не забудеться,

А що намріяно, — все нехай збудеться.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження педагога-
організатора тетяну Михайлів-
ну ЛЮБАЧІВСЬКу, шкільного бі-
бліотекаря Мар’яну Володими-
рівну ГуДЗЬ, вихователя групи 
продовженого дня Лілію павлів-
ну ЗОРІНу.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті — лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, везіння,

У справах — вічного горіння,

Від душі любові Вам бажаєм

І хай Вам Бог допомагає.

Вітаємо з днем народження 
депутатів Великоберезовицької 
селищної ради Оксану Василів-
ну пІДГРуШНу, Мар’яну Воло-
димирівну ГуДЗЬ, члена вико-
навчого комітету Наталію  
Михайлівну ЧОРНОпИСЬКу.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, виконком.

Колектив CПП “Мричко” щиро 
вітає з днем народження с/г ро-
бітника Віталія Володимирови-
ча ЯЦИШИНА.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів щирих привітань,

Від зірок здійснення бажань!

Від сонця - світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік! 


