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Український солдат  
на чужій війні

  9 стор.

Воїни-афганці Тернопільського району під час відзначення 27-ої річниці виведення радянських 
військ з Афганістану у селі Великі Гаї з головою Тернопільської районної організації Української 

спілки ветеранів Афганістану Василем Брицьким (у центрі). 12 лютого 2016 року.

Тернопільський 
об’єднаний міський 
військовий комісаріат 

за адресою:
 вул. Тролейбусна, 5, 
проводить набір на 
контрактну службу 

чоловіків та жінок 
віком 18-60 років. 

Заробітна 
плата — від 7000 грн. 
Детальна інформація 

за тел. (0352) 43-58-19, 
майор Танасов 

Олександр 
Васильович,  

тел. (097) 263-48-57.

Молоді люди йшли на війну не 
за орденами і медалями. Вони 
йшли виконувати військовий 
обов’язок, вірили, що несуть ви-
зволення приниженим та поне-
воленим, що йдуть не вбивати, а 
захищати життя. Афганська війна 
тривала майже десять років під 
приводом боротьби з повстан-
ськими групами терористів — так 
званими моджахедами (душма-
нами). Вторгнення радянських 
військ до Афганістану мало ідео-
логічний характер —  поширення 

комунізму і допомога соціаліс-
тичній “революції”, однак кому-
ністичні ідеали були чужими для 
більшості афганців. 

Введенню військ передувало 
різке загострення ситуації всере-
дині ісламської держави. В ре-
зультаті перевороту у вересні 
1979 року до влади прийшов 
жорстокий тиран Хафізулла Амін. 
Новий лідер одразу почав зни-
щувати ісламістів, комуністів та 
жорстко чистити лави збройних 
сил. Окрім цього, Амін виступив 

проти СРСР і за цілковиту неза-
лежність Афганістану. Його 
репресивна політика не влашто-
вувала населення. В країні фак-
тично спалахнула громадянська 
війна, що загрожувало комуніс-
тичному режиму. Наприкінці 
грудня 1979 року радянські де-
сантні частини ввійшли в Баграм, 
Кабул та інші великі міста. Бо-
ротьба велася за абсолютний 
політичний контроль над терито-
рією Афганістану. 

Продовження на 3 стор.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

“Із 
Афганістану був тільки один лист: “Не хви-
люйся, тут красиво і спокійно. Багато кві-
тів, цвітуть дерева, співають птахи. Багато 
риби”. Райські кущі, а не війна. Заспокоював 

нас, а то ще, не дай Бог, почнемо клопотатися, щоб його 
звідти забрати. Необстріляні хлопчики. Майже діти. Їх 
кидали у вогонь, а вони приймали це за честь. Ми так їх 
виховали”, — говорить про втрату рідного сина в афган-
ському пеклі героїня книжки Світлани Алексієвич “Цинкові 
хлопчики”.

Оператор 
машинного доїння  

у СТОВ “Дружба” — 
чоловіча професія.
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

За ініціативи депутата Терно-
пільської районної ради Во-
лодимира Перога 7 лютого в 
будинку культури села Со-
борне Тернопільського райо-
ну відбулися сільські збори. 
Участь у зібранні взяли голо-
ва Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександр 
Похилий, керівник Офісу ре-
форм у Тернопільській облас-
ті Віктор Литвинчук, заступ-
ник військового комісара-
начальник відділення комп-
лектування Тернопільського 
ОМВК, майор Олександр Та-
насов, військовий капелан  
о. В’ячеслав, Чернелево-
Руський сільський голова  
Михайло Дручок. Нагадаємо, 
згідно з постановою №3854 
Верховної Ради України, 4 
лютого ц. р. село Жовтневе 
перейменоване на Соборне.

Захід того дня в сільському бу-
динку культури мав інформативний 
характер. Присутніх знайомили з 
перевагами та особливостями 
контрактної служби у Збройних си-
лах України у 2016 році, йшла мова 
про децентралізацію влади та 
адміністративно-територіальну ре-
форму в Україні, власне, щодо 
перспективи об’єднання Соборно-
го з іншими територіальними цен-
трами, також – проблемні питання 
благоустрою, зокрема ремонту 
місцевої дороги, прибирання узбіч, 
кладовища. 

– Цьогоріч працюватимемо над 
покращенням якості дорожнього 
покриття у Соборному, – пообіцяв, 
звертаючись до присутніх, голова 
Тернопільської райдержадміністра-
ції Олександр Похилий та перей-
шов до теми децентралізації влади 
в Україні. – Зміст процесу децен-
тралізації – надати більше повно-
важень селам і селищам, створити 
дієздатні громади. Найважливіший 
момент у цьому процесі – великий 

спектр податків, які залишатимуть-
ся у місцевому бюджеті. У Терно-
пільському районі вже є дві 
об’єднані громади – Байковецька і 
Великогаївська. У них зараз склад-
ний період, формується “карта” 
послідовності дій у нових умовах 
місцевого самоврядування. Часто 
проводимо робочі зустрічі з керів-
ництвом цих громад, оскільки є 
багато негайних для вирішення 
проблемних питань.  Раджу наразі 
зачекати з об’єднанням, зважити 
всі “за” і “проти”, зустрітися з ке-
рівництвом об’єднаних громад чи 
потенційних центрів об’єднання, 
аби дізнатися про їх пропозиції.

Керівник Офісу реформ у  
Тернопільській області Віктор 
Литвинчук розповів про варіанти 
створення об’єднаних територі-
альних громад: “Тернопільщина є 
лідером з впровадження децен-
тралізації в Україні, на території 
області створено 26 об’єднаних 
громад. У цьому немає нічого 

дивного, адже чимало наших зем-
ляків побували в прогресивній 
Європі, де подібний устрій орга-
нів місцевого самоврядування 
уже продемонстрував ефектив-
ність. Насправді, децентралізація 
– останній етап реформи місце-
вого самоврядування та  
територіальної організації влади. 
Якщо ми хочемо, аби влада була 
ефективною, а місцева демокра-
тія розвиненою, то у нас є лише 
один шлях — передати макси-
мальну кількість повноважень, які 
є сьогодні у міністерств і терито-
ріальних підрозділів центральної 
влади, на найближчий до людей 
рівень — рівень територіальних 
громад, під їхню відповідальність, 
наділивши при цьому відповідни-
ми ресурсами”.

— На сьогоднішній день осно-
вним джерелом надходжень у бю-
джет Чернелево-Руської сільської 
ради є плата за землю, так званий 
фіксований сільськогосподар-
ський податок,  який до 2015 року 
не змінювався ще з 1998-го, — за-
значив Чернелево-Руський сіль-
ський голова Михайло Дручок. — 
Раніше у середньому він становив 
6 гривень за гектар. Зараз ситуа-
ція кардинально змінилася, адже 
цей податок зріс у 21 раз. Станом 
на початок року маємо у бюджеті 
150 тисяч гривень вільних залиш-
ків, які плануємо використати на 
встановлення вуличного освітлен-
ня у селах Соборне та Чернелів-
Руський. Основні надходження до 
сільського бюджету очікуємо в 
третьому і четвертому кварталах 
року. За приблизними підрахунка-
ми, сільський бюджет у 2016 р. 
становитиме 450 тис. грн.

— Сьогодні ми почули різні дум-
ки з приводу децентралізації, — за-
значив депутат Тернопільської ра-
йонної ради Володимир Періг, під-
биваючи підсумки зборів. — Маємо 
час на опрацювання інформації та 
створення проекції наступних кро-
ків. Через кілька місяців проведемо 
повторні збори щодо прийняття 
більш конкретних рішень.

Результатам діяльності у 
2015 році, змінам та новаці-
ям податкового законодав-
ства була присвячена 16 
лютого ц. р. прес-
конференція для тернопіль-
ських ЗМІ начальника Го-
ловного управління Держав-
ної фіскальної служби у 
Тернопільській області Ігоря 
Комендата. 

Тенденції зростання податко-
вих надходжень до державного 
та місцевих бюджетів, зазначив 
Ігор Юлійович, позитивні. Порів-
няно з 2014 роком, збільшення 
до загального фонду державного 
бюджету складає 413,1 млн. грн., 
або 32%. Збільшення зафіксова-
не й по основних податках — зо-
крема, з податку на додану вар-
тість приріст складає 152,1 млн. 
грн, або 22%, з акцизного подат-
ку приріст 5,7 млн. грн., або на 
22%. Порівняно з 2014 роком, у 
цілому сплата податку на доходи 
фізичних осіб до зведеного бю-
джету зросла на 262 млн. грн., 
або на 29,3%.

Особливістю періоду 2015 ро-
ку є стала тенденція до збіль-
шення надходжень у місцеві бю-
джети, наголосив Ігор Комендат. 
У січні-грудні минулого року бю-
джети місцевих громад Терно-
пільщини отримали майже півто-
ра мільярда гривень, приріст 
надходжень склав 280,4 млн. 
грн., або 23,3%. Головним чин-
ником росту показника надхо-
джень у місцеві бюджети є норма 
Податкового кодексу про те, що 
60% ПДФО залишається у бю-
джетах об’єднаних територіаль-

них громад, яких на Тернопіль-
щині 26 — найбільше в Україні.

Начальник Головного управ-
ління ДФС у Тернопільській об-
ласті акцентував увагу журналіс-
тів на змінах податкового зако-
нодавства, які набрали чинності 
з 1 січня 2016 року. Доброю но-
виною для роботодавців є вста-
новлена у 2016 році ставка єди-
ного соціального внеску (нараху-
вання на фонд оплати праці) в 
розмірі 22% до всіх видів дохо-
дів, на які раніше нараховувався 
ЄСВ (нагадаємо, до цього часу 
рівень нарахувань на фонд опла-
ти праці складав у межах 40%). 
Паралельно у 2016 році дещо 
зросла ставка податку з доходів 
фізичних осіб — 18% у порівнянні 
з 15% до цього часу. Податкови-
ми змінами на 2016 рік передба-
чено збільшення у півтора-два 
рази акцизних ставок: пиво — 
2,48 грн. за літр, кріплені вина 
— 7,6 грн./л, шампанське — 10,40 
грн./л.

У 2016 році скасовано звіль-
нення від податку на додану вар-
тість операцій із постачання зер-
нових і технічних культур, тобто, 
з 1 січня ц. р. операції із зерно-
вими і технічними культурами об-
кладаються ПДВ у загальному 
порядку. Змінено перерозподіл 
сум ПДВ для аграріїв: за опера-
ціями із зерновими і технічними 
культурами — 85% до держбю-
джету, 15% на спецрахунок; за 
операціями з продукцією тварин-
ництва — 20% до держбюджету, 
80% на спецрахунок; за іншими 
операціями з сільськогосподар-
ськими товарами і послугами — 
50х50%.

На сході села  
у Соборному 

Під час зібрання громади у селі Соборне (зліва направо) депутат Тернопільської 
районної ради Володимир Періг, директор Офісу реформ у Тернопільській 

області Віктор Литвинчук, голова Тернопільської райдержадміністрації  
Олександр Похилий, Чернелево-Руський сільський голова Михайло Дручок.

Громада села Соборне у сільському будинку культури.

Прес-конференції ●

Податкові зміни 
сприяють наповненню 

місцевих бюджетів

Начальник Головного управління Державної фіскальної служби 
у Тернопільській області Ігор Комендат (справа) та начальник 

відділу кумунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській 
області Михайло Манастирський під час прес-конференції. 

Заступник військового 
комісара-начальник відділення 

комплектування 
Тернопільського ОМВК, майор 
Олександр Танасов розповій 

про переваги військової 
служби за контрактом.

Офіційне ●

Про скликання третьої сесії Тернопільської районної ради  
сьомого скликання

1.Скликати третю сесію Тернопільської районної ради сьомого 
скликання 25 лютого  2016 року в приміщенні районної ради.

Сесійне засідання розпочати о 10 годині ранку.
2. На розгляд районної ради внести питання:
— Про звіт Тернопільської районної державної адміністрації “Про 

виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 
району за 2015 рік ”.

— Звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік.
— Про внесення змін до районного бюджету.
— Про програму соціально-економічного та культурного розвитку 

на 2016 рік.
— Інші питання поточної роботи.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від 

Тернопільського району, сільських та селищних голів, керівників від-
ділів та управлінь райдержадміністрації, керівників районних органі-
зацій, установ, промислових і сільськогосподарських підприємств, 
представників політичних партій, громадських організацій, редакто-
рів газети “Подільське слово” та радіокомпанії “Джерело”. 

Голова Тернопільської районної ради Андрій ГАЛАЙКО.

Розпорядження
голови Тернопільської районної ради 

04-од від 15.02.2016 р.
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Український солдат  
на чужій війні

Продовження.
Початок на 1 стор.

Майже щодня приходили рей-
си “чорних тюльпанів”, солдатів 
ховали в  цинкових трунах, які за-
бороняли відкривати. Війна в Аф-
ганістані забрала життя близько  
півтора мільйона солдатів. Через 
горнило афганської війни про-
йшли понад 160 тисяч українців. 
2378 наших солдатів загинули, 
60 вважаються зниклими безвісти. 
Поранення отримали більше 8 ти-
сяч, 4687 повернулися додому ін-
валідами. В Афганістані воювали 
понад 1700 жителів Тернопільщи-
ни, 46 із них загинули, стільки ж 
стали інвалідами, двоє зникли 
безвісти, понад 200 воїнів помер-
ли в мирний час унаслідок пора-
нень, контузій та різних захворю-
вань. Хоча точних цифр не знає 
ніхто…

Війна — це ведення політики 
іншими способами. Метою жор-
стоких і безглуздих воєнних дій в 
Афганістані був не захист рідних 
земель, а геополітичні інтереси 
СРСР. Одним із перших афганську 
війну засудив академік, лауреат 
Нобелівської премії миру Андрій 
Сахаров, який наприкінці 80-их 
років відкрито заявив про те, як 
командування наказувало знищу-
вати ударами з повітря поранених 
радянських солдатів, які були ото-
чені й могли потрапити у полон 
ворога. За це його позбавили всіх 
державних нагород і присудили 
шість років заслання. Лише після 
розпаду СРСР вдалося викрити 
злочини радянської влади, для 
якої людина була “пішаком” у ша-
ховій партії. Багато сторінок кри-
вавого правління тоталітарного 
режиму досі залишаються затем-
неними. Три роки тривало поетап-
не виведення військ з Афганіста-
ну. Останній солдат залишив аф-
ганську землю 15 лютого 
1989 року.

Війни не закінчуються тоді, ко-
ли змовкає зброя. Вони тривають 
у душах її учасників, змінюють 
зсередини. Еріх Марія Ремарк пи-
сав, що хто хоча б один день по-
бував на війні, вже ніколи не змо-
же її забути, все його життя буде 
пов’язане з нею. Воїнам прита-
манне високе почуття патріотиз-
му, військового і людського 
обов’язку. Їх об’єднують міцна 
дружба, честь і мужність побра-
тимства. Сотні тисяч воїнів-
афганців та інших учасників бойо-
вих дій у зарубіжних країнах згур-
товані гаслом “Пам’ятаємо про 
загиблих, піклуємося про живих” в 
організаціях Української спілки ве-
теранів Афганістану. Вони були в 
перших рядах під час Революції 
Гідності, а сьогодні захищають те-
риторіальну цілісність України на 
Донбасі, допомагають передавати 
допомогу українським солдатам 
на передовій, знаходити загиблих, 
визволяти полонених. У результаті 
бойових дій в зоні проведення 
АТО загинуло понад півтори сотні 
афганців. Війна в Афганістані — 
трагедія і звитяга сотень тисяч 
людей, мужність, доблесть і геро-
їзм, кров і біль, душевні страждан-
ня і втрати… Це не лише незагоє-
на рана, біль її учасників, це — за-
стереження на майбутнє.

— За сім років існування нашої 
організації ми втратили вісьмох 
побратимів, — зазначає голова 
Тернопільської районної організа-
ції Української спілки ветеранів 
Афганістану Василь Брицький. — 
Молоді люди, яким не було і 
50 років… Сьогодні в районі про-
живають 84 свідки афганської ві-
йни. Відвідуємо школи, спілкуємо-
ся з дітьми, проводимо “уроки 
мужності”. Підтримуємо одне од-
ного, зустрічаємося, згадуємо ми-
нуле, допомагаємо хлопцям на 
передовій. 

12 лютого в клубі села Великі 
Гаї відбулися урочистості з наго-
ди 27-ої річниці виведення ра-
дянських військ з Афганістану і 
вшанування воїнів-афганців. Цьо-
го дня їх тут зібралися десятки, 
згадали часи, коли довелося за-

зирати в очі смерті. Заступник 
голови Тернопільської РДА Ан-
дрій Колісник і керуючий справа-
ми Тернопільської районної ради 
Богдан Ящик привітали учасників 
бойових дій у Республіці Афга-
ністан, висловили вдячність за 
їхню активну громадську пози-
цію, вручили медалі і грамоти. 
Голова Тернопільської обласної 
організації Української спілки ве-
теранів Афганістану Сергій Лісо-
вий і голова Тернопільської ра-
йонної організації Української 
спілки ветеранів Афганістану Ва-
силь Брицький вручили подяки 
за багаторічну плідну співпрацю, 
вагомий особистий внесок у ви-
рішення питань захисту ветера-
нів війни в Афганістані Велико-
гаївському сільському голові 
об’єднаної територіальної гро-
мади Олегу Кохману, керуючому 
справами Тернопільської район-
ної ради Богдану Ящику і афган-
цю Роману Лотецькому. Зі слова-
ми подяки до афганців звернувся 
і вручив грошові винагороди Ве-
ликогаївський сільський голова 
об’єднаної територіальної гро-
мади Олег Кохман. Завершився 
захід спільним виконанням Дер-
жавного Гімну України.

Патріотичні українські пісні гос-
тям заходу дарували соліст на-
родної аматорської вокальної сту-
дії “Музична скриня” Тернопіль-
ського РБК, лауреат всеукраїн-
ських та міжнародних конкурсів і 
фестивалів Василь Хлистун, соліст 
“Музичної скрині” Павло Шкляр, 
дует у складі Марії Сагаль та Ар-
сена Музичка, ансамбль дівчат 
Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
під керівництвом Марії Яреми. 

Тернополянин, ветеран війни в 
Афганістані Роман Лотецький ви-
конав пісні, народжені на війні. 
Першу пісню Роман написав у де-
сятому класі — про кохання. Після 

Афганістану в його репертуарі 
з’явилися композиції про війну. В 
1987 році Роман Лотецький разом 
із побратимами Ярославом Грин-
чишиним та Іваном Крайниковичем 
заснував групу “Долг”, яка є лауре-
атом всеукраїнських і міжнародних 
конкурсів. У 2004 році “Долг” був 
удостоєний звання народно-
самодіяльного колективу.

— Весною 1984 року я прохо-
див строкову службу в Ашхабаді, 
— ділиться спогадами Роман Ло-
тецький. — У той час, де б не слу-
жив солдат, він у будь-який мо-
мент міг потрапити до Афганіста-
ну. Мене, як і інших молодих хлоп-
ців, через півроку підготовки в 
навчальному підрозділі, відправи-
ли в провінцію Кандагар — справ-
жнє пекло Афганської війни. Не 
можна було зробити жодного 
зайвого кроку, адже все навколо 
було заміновано. Наші позиції по-
стійно обстрілювали. Виконували 
наказ командування — допомага-
ли мирному афганському народу 
боротися з терористами. На війні 
усвідомлюєш вартість життя. Сьо-
годні воєнний конфлікт на терито-
рії України, доводиться зі зброєю 
в руках захищати кордони рідної 
держави. З початку війни на Сході 
разом із хлопцями з Тернопіль-
ської міської і обласної організа-
цій Української спілки ветеранів 
Афганістану відправили на пере-
дову 5 позашляховиків. 22 лютого 
вирушаємо в Мар’їнку з концер-
том і військовою допомогою. Укра-
їнські воїни не втрачають сил і 
надії, розуміють, що кожна війна 
закінчується миром. 

20 березня в Тернопільській 
обласній філармонії Роман  
Лотецький з нагоди свого 50-річчя 
презентує власний сольний аль-
бом, куди увійдуть пісні, написані 
по слідах війни на Донбасі.  
Початок о 17:00. Вхід вільний.

Заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник 
і керуючий справами Тернопільської районної 
ради Богдан Ящик вручають нагороду голові 

Тернопільської районної організації Української 
спілки ветеранів Афганістану Василю Брицькому. 

Виконавець пісень, 
воїн-афганець Роман Лотецький.

Днями у Тернопільській ОДП 
відбувся черговий сеанс теле-
фонного зв’язку – „гаряча” 
лінія. На запитання платників 
податків  відповідала началь-
ник відділу адміністрування 
податку на доходи фізичних 
осіб Людмила Свистун. У ма-
теріалі висвітлені найактуаль-
ніші питання.

— У мене є варіант обміняти 
вантажний автомобіль “фуру” на 
квартиру. Нотаріус сказала пла-
тити податок. Але ж я не продаю 
його?

— Порядок оподаткування опе-
рацій з продажу або обміну об’єктів 
рухомого майна визначений у статті 
173 Податкового кодексу. В ній за-
значено, що дохід у такому випадку 
визначається, виходячи з ціни, за-
значеної в договорі купівлі - прода-
жу  (міни), але не нижче оціночної 
вартості цього об’єкта. Ставка  по-
датку на доходи складає 5 відсотків, 
окрім цього, також сплачується й  
півтора відсотка військового збору. 
Нотаріус посвідчує відповідний до-
говір купівлі – продажу (міни) тільки 
за наявності документа про оцінку 
майна та документа про сплату до 
бюджету сторонами договору міни  
сум податків. Таким чином, тут під 
продажем розуміється будь-який 
перехід права власності на об’єкт 
рухомого майна, крім успадкування 
чи дарування.

— Чи потрібно здавати розра-
хунок 1ДФ, якщо підприємець 
орендує приміщення в юридич-
ної особи і оплачує оренду через 
банк?

— Ні, не потрібно. Розрахунок 
1ДФ призначений для відображен-
ня сум, нарахованих на користь фі-
зичних осіб, та сум утриманого з 
них податку.

— Мама подарувала квартиру 
дочці в кінці 2015 року. В нотарі-
уса заплатила всі податки, а що-
до військового збору сказали 
порадитись в податковій.  Його 
потрібно платити?

— Якщо дарунок отриманий від 
матері, то ні податку на доходи фі-
зичних осіб, ні військового збору 
платити не потрібно, оскільки дохід 
отримано від члена сім’ї першого 
ступеня споріднення. А, відповідно 
до Податкового кодексу, така спад-
щина оподатковується за нульовою 
ставкою, отже, немає бази для на-
рахування військового збору. Суми, 
які ви сплатили у нотаріуса, мабуть, 
були не податком, а платою за но-
таріальні послуги.

— Чи є обов’язковою індекса-
ція зарплати ?

— Індексацію треба проводити 
обов’язково. Це закріплено у ст. 95 
Кодексу законів про працю, а нюан-
си її проведення  розписані в По-
рядку проведення індексації №1078 
від 17.07.03 р.

— Чи подається річна декла-
рація, якщо громадянин отримав 
спадщину від члена сім’ї першо-
го ступеня споріднення?

— Ні, не подається. Це передба-
чено Податковим кодексом.

— У 2015 році громадянин пе-
ребував за кордоном та отриму-
вав офіційно зарплату, з якої 
утримували податок за ставкою 
18%. При заповненні річної де-
кларації про майновий стан і до-
ходи подав відповідні іноземні 
документи про це, однак в по-
датковій зазначили, що потрібно 
доплатити військовий збір. Чи 
правомірно?

— Відповідно до Податкового ко-
дексу України, об’єктом оподатку-
вання військовим збором є доходи, 
визначені ст. 163 цього кодексу:

• загальний місячний (річний) 
оподатковуваний дохід;

• доходи з джерела їх походжен-
ня в Україні, які остаточно оподатко-
вуються під час їх нарахування (ви-
плати, надання);

•іноземні доходи - доходи (при-
буток), отримані з джерел за меж-
ами України.

Отже, іноземні доходи підляга-
ють оподаткуванню військовим збо-
ром за ставкою 1,5% на загальних 
підставах.

— Чи будуть оподатковува-
тись радянські грошові заоща-
дження, які перейшли у спадок 
від бабусі?

— У п. 174.2.1 статті 174 Подат-
кового кодексу України зазначено, 
що  грошові заощадження, поміще-
ні до 2 січня 1992 року в установи 
Ощадбанку СРСР та державного 
страхування СРСР, що діяли на те-
риторії України, а також у державні 
цінні папери (облігації Державної 
цільової безпроцентної  позики  
1990 року, облігації Державної вну-
трішньої виграшної позики 1982 
року, державні казначейські 
зобов’язання СРСР, сертифікати 
Ощадного банку СРСР) та грошові 
заощадження громадян України, 
поміщені в установи Ощадного бан-
ку України та колишнього Укрдерж-
страху протягом 1992 – 1994 років, 
погашення яких не відбулося, у ви-
падках успадкування будь – яким 
спадкоємцем, оподаткуванню не 
підлягають. 

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Якщо міняти “фуру” 
на квартиру

Висловлюю щиру вдячність за професіоналізм та високу якість ро-
боти окулісту Тернопільської обласної університетської лікарні, профе-
сору Київської обласної лікарні Артему Уразову, який оперував мою 
дружину Зою Яківну Кучерук. За чуйність та ефективність медичного 
догляду щиро дякуємо лікуючому лікарю – завідуючій офтальмологіч-
ним відділом Тернопільської обласної університетської лікарні Інні 
Мар’янівні Гребеник. За фінансову допомогу – Тернопільській районній 
раді, лікарям Тернопільського районного територіального медичного 
об’єднання, фахівцям дільничної лікарні смт Великі Бірки, дільничної 
лікарні с. Баворів, Великоглибочецької лікарської амбулаторії, завідую-
чим ФАПами Тернопільського району, працівникам відділення пошто-
вого зв’язку с. Великий Глибочок, сусідам Галині Миколаївні Пасічник, 
Марії Василівні Чабан, Надії Степанівні Романишин. За інформаційну і 
моральну підтримку вдячні священику з с. Великий Глибочок о. Михай-
лу Вінтонюку. Нехай Бог оберігає Вас та посилає міцне здоров’я, ро-
динне тепло, благополуччя, щасливу долю. Велике спасибі Вам за те, 
що вмієте прийти на допомогу в найважливіший момент.

З повагою і вдячністю – Борис Григорович КУЧеРУК,  
с. Великий Глибочок.

Вдячність ●

Виконком Петриківської сільської ради оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування: 
головний бухгалтер-спеціаліст 7-ої категорії.

Вимоги до кандидатів: освіта за спеціальністю, вільне володіння дер-
жавною мовою та комп’ютером. При проведенні конкурсу здійснюється 
іспит кандидатів на заміщення вакантних посад. Особи, які відповідають 
вимогам і бажають узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної ко-
місії такі документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену особову 
картку/форма П-2ДС з відповідними додатками; копії документів про 
освіту, декларацію про майно, доходи та зобов’язання фінансового ха-
рактеру щодо себе та членів сім’ї за 2015 рік; копії першої та другої 
сторінок паспорта громадянина України; дві фотокартки розміром 4x6; 
копію трудової книжки.

Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов 
оплати праці надається в Петриківській сільській раді. Документи при-
ймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про прове-
дення конкурсу за адресою: с. Петриків Тернопільського району Терно-
пільської області, вул. Шептицького, 118А, телефон 49-56-65.

Петриківський сільський голова В. М. КОРОЛЬ.



Програма телепередачП’ятниця, 19 лютого 2016 року

22 лютого
Понеділок 

23 лютого
ВіВторок

24 лютого
середа

25 лютого
ЧетВер

26 лютого
П’ятниця

27 лютого
субота

28 лютого
неділя

Придбати газету 
"Подільське 

слово" можна  
в усіх кіосках 
"торгпреси", 

приватних 
розповсюджувачів   
та усіх відділеннях 

зв'язку 
тернопільського 

району 
та м. тернополя.

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
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Мiграцiйний вектор
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.10 Уряд на зв’язку з громадянами
09.50 Нацiональний вiдбiр до ПКЄ 2016. Фiнал
13.10 Вiкно в Америку
13.50 Казки Лiрника Сашка
14.10 Фiльм-концерт “Тельнюк: 
        Наш Шевченко”
15.20 Х/ф “Залiзна сотня”
17.00 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 “Гостини у Вакербарта”
21.30 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
23.00 Пiдсумки
23.20 Щоденник II зимових
        Юнацьких Олiмпiйських iгор
00.20 Телемагазин

канал “1+1”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
         09.10 “Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
         23.15 ТСН 
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50 “Мiняю жiнку-9”
12.20 “10 хвилин з прем’єр-мiнiстром”
12.30 “Мiняю жiнку”
13.50, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-5”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-2”
20.30 “Секретнi матерiали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00 “ГРОШI”
23.30 “Мiнкульт”
00.00 Комедiя “Жандарм та iнопланетяни”

інтер
06.10 Д/с “Слiдство вели... 
            з Леонiдом Каневським”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
         12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 12.25 Х/ф “Iгри дорослих дiвчат” (1)
12.45, 14.20 “Страх у твоєму домi”
15.00, 16.15 “Жди меня”
18.05, 19.00 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Запитайте в осенi”
22.50 Т/с “Мiсто мрiї-2”
00.55 Х/ф “Джон Рабе” (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 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Про нас”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Європа у фокусi
12.40 “Слiдства. iнфо”
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Небилицi про Iвана”
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 “Погляд зблизька”
22.35 Х/ф “Отаннiй круїз” (2)

ICTV
05.05 М/с “Молода Лiга Справедливостi”
05.50, 19.20 Надзвичайнi новини
06.45 Факти тижня
08.35 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.05 Труба мiстера Сосиски
11.00 Без гальм!
11.35 М i Ж
11.55 Дивитись усiм!
12.15, 13.20 Х/ф “Лiцензiя на вбивство”
12.45, 15.45 Факти. День
15.25, 16.20 Х/ф “Троя” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова
00.05 Х/ф “Легiон” (3)

стб
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.40 Х/ф “Дружина за контрактом” (1)
10.30 “Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
22.35 “Детектор брехнi-9”
23.35 “Один за всiх сезон-5”

ноВий канал
06.00, 07.05 Kids Time
06.02 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.10 Т/с “Друзi”
08.05 Суперiнтуїцiя
10.45 Т/с “Смугасте щастя”
13.30 Х/ф “Пiсля нашої ери” (2)
15.35 Х/ф “Елiзiум: Рай не на Землi” (2)
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор
21.55 Пристрасті за ревізором
00.05 Т/с “Бiблiотекарi” (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 “Столику, накрийся” (1)
12.10 Т/с “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, 22.00 Країна У
20.00 Т/с “Кухня” (1)
20.35 Т/с “Вiсiмдесятi” (2)
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.26, 11.13, 13.13, 15.13, 16.45, 
         17.13, 17.55 Погода. Анонси
10.35 “Назбиране”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
          22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “До народних джерел”
11.25 “Край, в якому я живу”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Iноземна для дiтей”
12.40, 18.30 “Не перший погляд”
13.15 “Загубленi у часi”
13.30 “Мамина школа”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Плекайте мову”
15.20 “7 природних чудес України”
15.30 “Подорожнi замальовки”
16.00 “100 шедеврiв”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Азбука смаку”
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 “Батько одинак” (2)
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
21.00 Х/ф “Роман у листах”
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Морський бiй” (2)

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

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 23.45 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25, 23.30 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/ф “Гостини у Вакербарта”
10.25 XX Мiжнародний турнiр з боротьби
12.30 “План на завтра”
          з Анастасiєю Рiнгiс
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 ДебатиPRO
21.30 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
         16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
        09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.55, 12.20 “Мiняю жiнку”
13.50, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-5”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. 
        Роксолана-2”
20.30 “Секретнi матерiали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00 “Чотири весiлля-5”
00.00 Комедiя “Жандарм i жандарметки”

інтер
05.20, 20.00 “Подробицi”
06.05, 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 в осенi”
13.35, 14.20 “Страх у твоєму домi”
14.55 “Судовi справи”
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу 
        “Стосується кожного”
22.55 Т/с “Мiсто мрiї-2”
00.55 Х/ф “А життя продовжується” (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 “Погляд зблизька”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 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 “Останній мисливець”
17.30 “Школа домашнього 
         комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Межа правди
21.30 “Щоденник для батькiв”
22.35 Х/ф “Радiо Вест” (2)

ICTV
05.20 Т/с “Стрiла” (2)
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Секретний фронт
12.00, 13.20 Т/с “Розвiдники. 
         Останнiй бiй” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф “Голдфiнгер”
15.35, 16.20 Патруль. 
         Самооборона
16.55 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с “Син батька народiв” (2)
23.20 Х/ф “Мовчання ягнят” (3)

стб
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
08.55 “Битва екстрасенсiв. 
         Апокалiпсис”
13.10 “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
18.00 Абзац!
19.00 Т/с “Iкс-файли” (2)
21.10 Х/ф “Фiлософи: 
        Уроки виживання” (2)
23.20 Т/с “Бiблiотекарi” (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 “Рапунцель” (1)
12.10 Т/с “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 Т/с “Кухня” (1)
17.30, 20.35 Т/с “Вiсiмдесятi” (2)
22.00 Країна У
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Arte, viva!”
10.26, 11.13, 13.13, 15.13, 
        16.45, 17.13, 17.55 Погода. Анонси
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 “Азбука смаку”
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 “Золота провiнцiя”
14.00 “Творчий портрет”
14.30 “Легенди Запорiжжя”
14.55, 18.25 “Гуморинка
          на хвилинку”
15.15 “Гра долi”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “Храми Подiлля”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Живе багатство України
18.00 “Замки Тернопiлля”
18.15 “Спiває дует “Писанка”
18.30 “Крiзь призму часу”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “Будьте здоровi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Довженкiвськими стежками”
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 “Дочекатися кохання” (2)
15.30 Глядач як свiдок
17.00 Агенти справедливостi
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
21.00 Х/ф “Наречений”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. Мiсце злочину 
        Майамi” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи наєте ви, що…”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “ФайнаЮкрайна”
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
07.25 Ера будiвництва
07.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.55 ДебатиPRO
11.25 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
15.05 На гостину до Iвана Поповича
15.45 Гра долi
16.20 Д/ф “Зiрка у формi квадрата”
16.55 Д/ф “Вiзит до Кореї”
17.35 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.30 Т/с “Мафiоза” (2)
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки
23.20 Щоденник II зимових 
        Юнацьких Олiмпiйських iгор
23.50 Тепло. Ua

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
        16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
        09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку”
13.50, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-5”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-2”
20.30 “Секретнi матерiали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00 “Одруження наослiп-2”
00.00 Комедiя “Прибульцi”

інтер
05.20, 20.00 “Подробицi”
06.05, 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 в осенi”
13.35, 14.20 “Страх у твоєму домi”
14.55 “Судовi справи”
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу 
         “Стосується кожного”
22.55 Т/с “Мiсто мрiї-2”
01.00 Х/ф “Двоє” (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, 
         22.35 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Межа правди
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 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 “Onuka”, концерт у Києвi
14.00 Х/ф “Заручники честi”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Соло”
21.30 “Музичнi делiкатеси”
22.40 Х/ф “Думки сторiн” (2)

ICTV
05.55 Студiя Вашингтон
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05, 20.20 Секретний фронт
12.05, 13.20 Т/с “Розвiдники.
          Останнiй бiй” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф “Куляста блискавка”
16.30 Патруль. Самооборона
16.55 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
21.25 Т/с “Син батька народiв” (2)
23.25 Х/ф “Операцiя “Арго” (2)

стб
06.55, 16.00 “Все буде добре!”
08.50 “Битва екстрасенсiв. 
          Апокалiпсис”
13.20 “МастерШеф”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55, 22.45 “МастерШеф. Дiти-5”

ноВий канал
03.05, 18.00, 02.40 Абзац!
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
18.00 Абзац!
19.00 Т/с “Iкс-файли” (2)
21.10 Х/ф “Залiзна сутичка” (2)
23.00 Т/с “Бiблiотекарi” (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 “Червона шапка” (1)
12.10 Т/с “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 Т/с “Кухня” (1)
17.30, 20.35 Т/с “Вiсiмдесятi” (2)
22.00 Країна У
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Вони прославили наш край”
10.26, 11.13, 13.13, 15.13, 
         16.45, 17.13, 17.55 Погода. Анонси
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 “Плекайте мову”
15.20 “Замок в Олексi”
15.30 “Час змiн”
16.00 “Смакота”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Мандри Великим Лугом”
17.30 “Дiловий ритм”
18.00 “Косачi в Колодяжному”
18.50 “Тернопiль сьогоднi”
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Надiя є”
21.30 “Фiлософiя життя”
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 “Дочекатися кохання” (2)
15.30 Глядач як свiдок
17.00 Агенти справедливостi
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
21.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв УЄФА
        “Динамо” — “Манчестер Сiтi”
23.50 Подiї дня
00.10 Т/с “C.S.I. Мiсце злочину 
         Майамi” (2)

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

ут 1
06.05 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.40 Свiт online
08.15 Смакота
08.40 Тепло. Ua
09.00 Путiвник прочанина
09.15 Гра долi
09.50 Мистецькi iсторiї
10.25 Спогади
10.50 Твiй дiм
11.50 Д/с “Смачнi подорожi”
13.55 Фольк-music
15.30 Гандбол. Лiга чемпiонiв. ГК “Ла Рiоха”
      (Iспанiя) — ГК “Мотор Запорiжжя” (Україна)
17.25 Чоловiчий клуб. Спорт
18.30 Дорога до Рiо-2016
18.55 Український корт
19.25 Д/ф “Останнi ковбої Тоскани”
20.25 Театральнi сезони
21.00 Новини
21.25 Прем’єр-мiнiстр України 
         А. Яценюк про реформи
21.40 Перша шпальта
22.20 Книга ua
23.00 День Янгола

канал “1+1”
07.00 “Однокласники”
08.00 “Українськi сенсацiї”
09.00 Лотерея “Лото-забава”
09.40 Марiччин кiнозал. Мультфiльм
        “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН
11.00, 12.05 “Свiт навиворiт-5: Iндонезiя”
13.05 “Одруження наослiп-2”
14.25 “Чотири весiлля-5”
15.45 “Мультибарбара”
17.35 Комедiя “Джунглi”
19.20 “10 хвилин з прем’єр-мiнiстром”
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 “Голос країни-6”
23.10 Х/ф “Швидкiсть-2: 
        Круїз пiд контролем”

інтер
06.20 М/с “Фiксiкi” (1)
06.40 “Подробицi”
07.10 Х/ф “Iнтуїцiя” (1)
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.00 Т/с “Повернешся — поговоримо” (1)
15.20, 21.40 Т/с “Острiв непотрiбних
          людей” (2)
20.00 “Подробицi тижня”
21.30 “10 хвилин з прем’єр-міністром”
22.30 Д/ф “Врятувати i зберегти”
23.30 Т/с “Правдива iсторiя 
         про Червонi вiтрила” (1)

TV-4
06.00 Х/ф “Мавпа”
07.30, 15.30, 17.40, 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
08.40 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 “Принц за семи морями”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Сiльський календар”
14.30 Межа правди
16.00 “Щоденник для батькiв”
16.30 “Слiдства.Iнфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.20 “Слiд”
18.00 Нашi вiтання
19.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.30 Мiська рада iнформує
19.40 Хiт-парад
21.00 “Гал-клiп”
21.30 Єдина країна
22.10 Х/ф “Селестiна” (2)
23.45 Час-тайм
00.40 Концерт “Даха Браха”

ICTV
05.00 Т/с “Стрiла” (2)
06.30 Факти
07.00 М/с “Том i Джерi-3”
07.20 Х/ф “Крамер проти Крамера”
09.20 Зiрка YouTube
10.20 Дивитись усiм!
11.50 Без гальм
12.25 М i Ж
12.45 Факти. День
13.05 Труба мiстера Сосиски
13.55 Х/ф “Володар бурi” (2)
16.25 Х/ф “Гра в iмiтацiю” (2)
18.35 10 хвилин 
         з Прем’єр-мiнiстром України
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф “Капiтан Фiлiпс” (2)
22.50 Х/ф “Вовк з Волл-стрiт” (3)

стб
06.00 “ВусоЛапоХвiст”
07.00 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
11.10 “Караоке на Майданi”
12.10 “Україна має талант! Дiти”
15.00, 21.55 “Я соромлюсь свого тiла-3”
17.00, 00.20 “Слiдство ведуть екстрасенси”
19.00 “Битва екстрасенсiв”
20.40 “Один за всiх”
23.15 “Детектор брехнi-9”

ноВий канал
05.20, 07.05 Kids Time
05.22 М/ф “Пiрати: Банда невдах”
07.07 Х/ф “Згадати все” (2)
09.45 Т/с “Пригоди Мерлiна”
13.15 Х/ф “Iнопланетне вторгнення: 
        Битва за Лос-Анджелес” (2)
15.45 Суперiнтуїцiя
17.05 Музична премiя “Юна”
19.10 Х/ф “Все можу” (2)
21.00 Х/ф “Тварина”
22.35 Х/ф “Факультет” (2)
00.35 Х/ф “День, коли Земля зупинилася”

тет
06.00, 10.35 М/ф “Школа монстрiв: 
        Бу Йорк, Бу Йорк” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с “Стiч!” (1)
11.50 М/ф “Атлантида:
         Загублена iмперiя” (1)
13.40 Х/ф “Румпельштiльцхен” (1)
14.50 Х/ф “Король Дроздобород” (1)
16.00 Країна У
23.00 Дайош молодьож!
00.30 Одна за всiх

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Учнiвський щоденник”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Mortimer. Inglish Club”
12.40, 18.30 “Не перший погляд”
13.00 “Поклик таланту “
14.30 “У країнi гурманiв”
14.50 “Мальовниче Тернопiлля”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 Д/ф “Тарас Шевченко. “Заповiт”
15.45 “Думки вголос”
16.00 “Казки запорозькi вiд Санька Сита”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Плекайте мову”
17.00 “Тетерiв”
17.30 “Запрошує Оксана”
18.00 “Назбиране”
18.15 “В об’єктивi ТТБ”
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 “Гра долi”
22.30 “М-хвиля. Квiтка Цiсик”
23.00 Мовлення у цифровому форматi

трк “украЇна”
07.00 Подiї
07.50 Агенти справедливостi
09.45 Т/с “Щоб побачити веселку”
13.35, 20.00 Т/с “Умови контракту” (2)
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
19.40 10 хвилин iз Прем’єр-мiнiстром 
        України
22.45 Х/ф “Я його злiпила” (2)
00.45 Зоряний шлях

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
09.10 М/ф “БагзБаннi” (1)
10.00 М/ф “Мухнемо на Мiсяць” (1)
11.30 Х/ф “Космiчнi воїни” (2)
13.20 “Розсмiши комiка”
14.15 “Орел i Решка”
17.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
19.00 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Супер-8” (2)
23.00 “КВН”

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
          21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20, 23.45 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
07.25 Тепло. Ua
07.35, 23.30 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.15, 18.55 Про головне
09.45 Д/с “Мости мiж свiтами”
10.25 Вiкно в Америку
10.50 Дорога до Рiо-2016
11.30 Вiйна i мир
12.15 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Школа Мерi Поппiнс
14.10 Мультфiльми
14.30 Спогади
15.20 Надвечiр’я. Долi
16.10 Свiтло
16.50 Д/ф “Вiтрильник iз запахом свiтла.
       Михайло Драгоманов, Леся Українка”
17.35 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.25 Т/с “Мафiоза” (2)
20.25 Д/ф “Курс на Баварiю. Майбутнє 
        для молодих iспанцiв”
21.30 Новини. Спорт
21.40 З перших вуст
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.15 5 баксiв.net
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
        16.45, 19.30, 23.15 ТСН
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”
13.50, 14.50 “Сiмейнi мелодрами-5”
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-2”
20.30 “Секретнi матерiали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00, 23.30 “Право на владу-2016”
00.30 Фiльм жаху “Озеро страху-2”

інтер
05.20, 20.00 “Подробицi”
06.05, 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 в осенi”
13.35, 14.20 “Страх у твоєму домi”
14.55 “Судовi справи”
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
22.55 Т/с “Мiсто мрiї-2”
00.55 Х/ф “Кращий захист” (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 “Соло”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Неповторна природа”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Формула здоров’я”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Мою дружину звуть Морiс”
17.30 “Музичнi делiкатеси”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Слiдства. Iнфо”
20.30 Європа у фокусi
21.30 “Школа домашнього комфорту”
22.35 Х/ф “Повiр менi” (2)

ICTV
05.55 Студiя Вашингтон
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Секретний фронт
11.00 Т/с “Розвiдники. Останнiй бiй” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.05 Х/ф “Тiльки для твоїх очей” (2)
15.35, 16.20 Патруль. Самооборона
16.55 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Т/с “Пiд зливою куль” (2)
23.25 Х/ф “12 рокiв рабства” (2)
01.55 Х/ф “Операцiя “Арго” (2)

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Зiркове життя. Жорстокий роман”
09.40 “Врятуйте нашу сiм’ю-5”
12.55 “МастерШеф”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55, 22.45 “Я соромлюсь свого тiла-3”
00.05 “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 Т/с “Iкс-файли” (2)
21.10 Х/ф “Факультет” (2)
23.10 Т/с “Бiблiотекарi” (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 “Бременськi музиканти” (1)
12.10 Т/с “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 Т/с “Кухня” (1)
17.30, 20.35 Т/с “Вiсiмдесятi” (2)
22.00 Країна У
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Фiлософiя життя”
10.26, 11.13, 13.13, 15.13, 16.45, 
         17.13, 17.55 Погода. Анонси
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 “Косачi в Колодяжному”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Фабрика iдей”
15.30 “Спадщина”
16.00 “ПрофStyle”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Храми Подiлля”
17.30 “Сумщина IHKOGNITО”
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, 02.00 Подiї
07.15, 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.10 Ток-шоу “Говорить Україна”
13.15 Х/ф “Роман у листах”
15.30 Глядач як свiдок
17.00 Агенти справедливостi
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
19.45 Футбол. Лiга Європи
          УЄФА Шальке — Шахтар
21.55 Футбол. Лiга Європи 
        УЄФА Порту — Борусiя
00.00 Подiї дня
00.20 Т/с “C.S.I. Мiсце злочину 
         Майамi” (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 “ФайнаЮкрайна”
10.40 “Орел і Решка. Шопінг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
16.20, 20.00 “Орел i Решка”
19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
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
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.50 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Територiя закону
08.35 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.20 Про головне
09.45 Д/с “Мости мiж свiтами”
11.35 Чоловiчий клуб
12.00 Вересень
12.30 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.55 Мультфiльми
14.30 Театральнi сезони
15.20 Вiра. Надiя. Любов
16.10 Д/ф “Олександр Богомолець.
        В опозицiї до смертi”
16.40 Д/ф “Канадськi лiсоруби”
17.40 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.00, 21.25 Спецпроект
        “Кримське питання”
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 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10,
         09.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку”
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 Х/ф “Омен”

інтер
05.20, 20.00 “Подробицi”
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 в осенi”
13.35, 14.20 “Страх у твоєму домi”
14.55 “Судовi справи”
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.30 Х/ф “Iнтуїцiя” (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 “Слiдства. Iнфо”
08.00 Європа у фокусi
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Неповторна природа”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40 “Лiкарська справа в Українi”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Катастрофа”
17.30 “Щоденник для батькiв”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.10 “Погляд зблизька”
20.40 “Слiд”
21.30 “Сад, город, квiтник”
22.35 Х/ф “Листи вбивцi” (2)

ICTV
05.55 Студiя Вашингтон
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Секретний фронт
11.00, 13.20, 21.25 Т/с “Пiд 
         зливою куль” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Х/ф “Вид на вбивство”
16.30 Патруль. Самооборона
16.55 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
23.25 Х/ф “Чорний яструб” (2)

стб
05.50, 18.30, 00.25 Т/с “Коли 
         ми вдома” (1)
07.05 “Зiркове життя. У полонi прокляття”
08.00 Х/ф “Мама мимоволi” (1)
10.35 Х/ф “Холодне серце” (1)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
20.00 Х/ф “Нiколи не забуду тебе” (1)
22.35 Х/ф “Мама напрокат” (1)

ноВий канал
05.40, 07.05 Kids Time
05.42 М/с “Губка Боб — 
        Прямокутнi Штани”
07.07 Т/с “Друзi”
08.00 Серця трьох
16.55 Аферисти в мережах
18.00 Абзац!
19.00 Х/ф “Згадати все” (2)
21.35 Х/ф “Пандорум” (2)
23.45 Т/с “Бiблiотекарi” (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 “Хоробрий кравчик” (1)
12.10 Т/с “Та, що говорить 
        з привидами” (1)
13.50 Панянка-селянка
14.50 Вiталька
16.00 Казки У
17.00 Країна У
18.00 Х/ф “Диявол носить Прада” (1)
20.00 Х/ф “Гарфiлд” (1)
21.20 Х/ф “Пипець” (2)
23.25 Х/ф “Силач Санта-Клаус” (1)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Не перший погляд”
10.26, 11.13, 13.13, 15.13, 16.45,
         17.13, 17.55 Погода. Анонси
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 “Mortimer. Inglish Club”
12.35 “7 чудес України”
12.45 “Тема дня”
13.15 “Армiя нескорених”
13.30 “Що робити?”
14.30 “Храми Подiлля”
14.45 “До народних джерел”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Плекайте мову”
15.20 “Гра долi”
15.30 “Сумщина IHKOGNITО”
16.00 “Український музей 
         декоративного мистецтва”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Музеями Тернопiлля”
17.30 “Cлово має народний депутат”
18.00 “Arte, viva!”
18.30 “Слiд”
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 Х/ф “Наречений”
15.30 Глядач як свiдок
17.00 Агенти справедливостi
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
21.00 Х/ф “Я його злiпила” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. Мiсце злочину
          Майамi” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45 “Розсмiши комiка”
09.40 “Файна Юкрайна”
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.10 “ФайнаЮкрайна”
16.20, 20.00 “Орел i Решка”
18.15 “Розсмiши комiка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 “КВН”

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.25 У просторi буття
07.05 Вертикаль влади
08.10 АгроЕра. Пiдсумки
08.20 Свiт online
08.40 Золотий гусак
09.15 Школа Мерi Поппiнс
09.30 Хочу бути
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.20 М/с “Казки Андерсена.
         Сучасне прочитання”
12.00 5 баксiв.net
13.15 Х/ф “П’ять днiв у Римi”
15.25 Д/ф “Фiлiп Петен”
16.25 Чоловiчий клуб
16.55 Баскетбол. Кубок України. Фiнал
19.00, 21.25 Всесвiтня серiя боксу. 
       Україна — Куба
21.00 Новини
22.00 Д/ф “Поверни менi iм’я”
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 День Янгола

канал “1+1”
06.00 “Гроші”
06.50, 19.30 ТСН
07.50 “Свiтське життя”
08.50 Т/с “Хазяйка “
13.00 “Вечiрнiй Київ”
15.40, 21.15 “Вечiрнiй квартал”
17.35 “Розсмiши комiка”
18.30 “Розсмiши комiка-7”
20.15 “Українськi сенсацiї”
23.15 Х/ф “Хоробре серце”

інтер
05.45 “Жди меня”
08.00 Х/ф “Добрi намiри” (1)
09.30 Т/с “Два капiтани” (1)
18.25, 20.30 Т/с “Повернешся —
         поговоримо” (1)
20.00 “Подробицi”
22.50 Х/ф “Гувернантка” (2)
00.50 Х/ф “Про нього” (2)

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 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Х/ф “Мавпа”
09.00 Час-Tайм
09.30, 23.30 “Євромакс”
10.00 “Слiдства. iнфо”
10.30 “Блага звiстка” з Р. Реннером
11.30 “Сад, город, квiтник”
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Ледi-казка”
14.30 “Щоденник для батькiв”
15.00 Х/ф “Принц за семи морями”
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 “Соло”
21.00 Концерт “Даха Браха”
22.00 Х/ф “Мiй дикий Захiд” (2)
00.10 Час-Тайм

ICTV
05.55 Факти
06.15 Х/ф “Вид на вбивство”
08.45 Секретний фронт
09.40 Антизомбi
10.35 Дiстало!
11.35 Громадянська оборона
12.30, 13.00 Iнсайдер
12.45 Факти. День
13.40 Х/ф “Живi вогнi”
16.05 Х/ф “Чорний яструб” (2)
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф “Гра в iмiтацiю” (2)
22.15 Х/ф “Володар бурi” (2)
00.45 Х/ф “Крамер проти Крамера”

стб
06.05 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на Майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
10.10 Х/ф “Нiколи не забуду тебе” (1)
12.10 Х/ф “Мама напрокат” (1)
14.05 “МастерШеф. Дiти-5”
19.00 “Україна має талант! Дiти”
21.40 Х/ф “Кохання пiд наглядом” (2)
23.35 Т/с “Коли ми вдома” (1)

ноВий канал
05.15, 07.10 Kids Time
05.17 Х/ф “Зачарована Елла”
07.12 Аферисти в мережах
09.15 Ревiзор
12.15 Страстi за ревiзором
14.25 Т/с “Iкс-файли”
20.00 Х/ф “Iнопланетне вторгнення: 
       Битва за Лос-Анджелес” (2)
22.15 Х/ф “День, коли 
        Земля зупинилася”
00.15 Х/ф “Пандорум” (2)

тет
06.00 М/с “Смiшарики. Новi пригоди” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с “Стiч!” (1)
11.00 М/ф “Атлантида: 
         Загублена iмперiя” (1)
12.55 Х/ф “Силач Санта-Клаус” (1)
14.45, 22.05 Х/ф “Бунтарка” (1)
16.40 Х/ф “Диявол носить Прада” (1)
18.40 Х/ф “Гарфiлд” (1)
20.00 Х/ф “Пипець” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Arte, viva!”
10.35 “Музеями Тернопiлля”
10.50, 16.50 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спiває Валерiй Кириченко”
11.30 “У країнi Мультляндiї”
12.30 “Mortimer. Inglish Club”
12.35 “Столицi свiту”
12.50 Д/ф “Тарас Шевченко. “Заповiт”
13.30 “На часi”
14.30 “Слiд”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 “Бачу серцем”
15.30 “Абетка здоров’я”
16.00 “Словами малечi про цiкавi речi”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “Учнiвський щоденник”
17.15 “Степовики”
17.30 “Мiй квiтучий краю”
18.00 “Не перший погляд”
18.30 “У пошуках легенд”
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, 21.15 Х/ф “Сонцестояння” (2)
12.10, 15.20 Т/с “Процес”
16.45, 19.40 Т/с “Щоб побачити веселку”
23.25 Реальна мiстика

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
09.00 “Мультфiльми вiд Ворнер” (1)
11.10 М/ф “БагзБаннi” (1)
12.00 М/ф “Мухнемо на Мiсяць” (1)
13.45 Х/ф “Космiчнi воїни” (2)
15.25 Х/ф “Бруднi танці-2. 
         Гавайські ночі” (1)
17.10 “Розсмiши комiка”
18.15 “Орел i Решка”
21.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
23.00 Х/ф “Iдеальний самець” (1)

4-13



5 П’ятниця, 19 лютого 2016 року Актуально!
Вірш з конверта ●

Христина ФІЛЬ.

Я знову тут. Я знову з вами.
Сьогодні є і вчора був.
Я завжди з вами, тату й мамо,
Про сестру й брата не забув.
Я з вами поруч, не покину!
Не плачте лиш за мною ви.
Бо я є там, де до загину
Молились люди із землі.
Зі мною поряд браття мої,
Що йшли до бою пліч-о-пліч.
Згадайте їх у храмі Божім.
Вони зі мною полягли.
Не плачте, рідні, бо я з вами!
Не плачте, друзі, й вся рідня.
Я янголом таким яскравим
Являтимуся вам у снах.
Чи голубом з блакиті неба…
Таким, яких я полюбив,
Коли на рідній Батьківщині
Останні дні свої прожив.
Згадайте всі мене в молитві.
Всміхніться щиро й уявіть,
Як я би був із вами нині
І не закінчилась ця мить.

28 січня 2016 р. минув рік.
Пам’ятаємо і сумуємо…

Пам’яті Героя України  
Дмитра Заплітного

Дмитро Заплітний, 30 листопада 2014 року,  
село Нікішине Шахтарського району, Донецької області.

12 лютого у приміщенні 
Торгово-Промислової Палати 
відбувся восьмий позачерго-
вий з’їзд Аграрної партії 
України, в якому взяли участь 
майже тридцять партійців з 
Тернопільщини на чолі з го-
ловою обласної організації 
АПУ Іваном Чайківським. Під 
час роботи з’їзду ухвалено 
низку важливих рішень щодо 
її подальшої діяльності, зо-
крема, про участь Аграрної 
партії у місцевих виборах до 
районних рад у місті Києві, 
внесено необхідні технічні 
зміни до Статуту, а також об-
говорено значущі соціально-
економічні процеси в країні. 

Восьмий позачерговий з’їзд ви-
рішив, що Аграрна партія України 
братиме участь у виборах до ра-
йонних рад у місті Києві, а також 
запропонує свою кандидатуру на 
посаду міського голови Кривого 
Рогу. 

“Переконаний, що вибори від-
будуться, і Аграрна партія України 
візьме в них участь. Ми націлені на 
перемогу, — зазначив, виступаючи 
перед делегатами, з’їзду голова 
Аграрної партії України Віталій 
Скоцик. — І пояснення цьому про-
сте. Ми не позиціонуємо себе як 
галузева партія чи лише партія 
українського села. Ми – партія 
всього українського народу. На 
останніх виборах серед наших кан-
дидатів було близько 30% аграріїв. 
70% — це лікарі, службовці, освітя-
ни, представники всіх професійних 
кіл українського суспільства. Ми 
стали третіми за загальною кількіс-
тю міських голів. Тому ми  маємо 
гарні шанси на перемогу”.

Віталій Скоцик окреслив пер-
спективи Аграрної партії на на-
ступних виборах. “Перед місцеви-
ми виборами нас у рейтингах зо-
всім не було. Сьогодні нам дають 

1,7-2,2%, хоча за підсумками ви-
борів ми набрали майже 8%. Але 
навіть така увага говорить про те, 
що нас побачили. Це основа, з 
якою можна рухатися. Ми провели 
дві звітно-виборчі конференції. 
Тернопільська і Херсонська області 
отримали нове керівництво. Ми 
інтенсивно готуємо партію до пар-
ламентських виборів. 30% на цих 
виборах виглядає більш, ніж ре-
ально”.

Під час з’їзду було анонсовано 
розвиток міжнародної співпраці. 
Уже з лютого партійна делегація 
АПУ працюватиме у Європейсько-
му парламенті. На початку березня 
заплановано візит до Польщі, потім 
до Великої Британії, у березні пла-
нується візит до США.

У своєму виступі голова Аграр-
ної партії України  також наголосив 
на процесі децентралізації, який, 
на його думку, повинен починатися 
з наповнення бюджету. “Сьогод-
нішня децентралізація — це робота 
без чіткого розуміння мети. На моє 
переконання, якщо б децентралі-
зація відбувалася справді проду-
мано від початку Незалежності, 
можливо, ми б не мали тих про-
блем, які маємо зараз на Сході і в 
Криму”. 

Водночас він наголосив на по-
требі термінових структурних змін 
в економіці країни на фоні проце-
сів, що відбуваються у світовій еко-
номічній системі. “Орієнтація уряду 
на збільшення експорту сировини 
була хибною. У нас немає плану, 
зате маємо абсолютний рекорд 
девальвації національної валюти”,  
— сказав Віталій Скоцик. Він під-
креслив потребу швидкої перебу-
дови економіки на виробництво з 
високою доданою вартістю. 

У стратегії партії, яку предметно 
обговорювали делегати з’їзду, мо-
ва йшла про комплексний розви-
ток держави у всіх галузях і сфе-
рах. Тож цілком логічно на форумі 

звучали тривожні слова про потре-
бу розвивати культуру та духо-
вність відомого  українського ком-
позитора, члена Політичної ради 
Аграрної партії України Олексан-
дра Злотника. На значенні спорту 
для виховання здорової нації на-
голосила заслужений майстер 
спорту, олімпійська чемпіонка зі 
спортивної гімнастики, член Полі-
тради АПУ Стела Захарова. А голо-
вний офтальмолог Міністерства 
охорони здоров’я, член Політради 
Аграрної партії України Сергій Ри-
ков оприлюднив ідею створення 
спільної робочої групи медиків, які 
присутні у лавах АПУ, для поліп-
шення медичного обслуговування 
громадян. 

Під час з’їзду відбулось урочис-
те вручення партійних квитків но-
вим членам Аграрної партії Украї-
ни. Серед тих, хто їх отримав на 
всеукраїнському форумі,  були ве-
теран хліборобської ниви, керівник 
фермерського господарства “Ко-
валь” Гусятинського району Воло-
димир Коваль і молодий аграрій зі 
Зборівщини, директор підприєм-
ства “Агропродсервіс–Ярчівці” Ва-
силь Гамрач.

Коментуючи підсумки роботи 
з’їзду Аграрної партії України, го-
лова її Тернопільської обласної 
організації Іван Чайківський наго-
лосив на тому, що ця енергійна 
молода сила, яка об’єднує тисячі 
українських хліборобів-патріотів, 
сьогодні активно впливає на полі-
тичні процеси і готова реальними 
справами поліпшити життя україн-
ців як у селі, так і в місті. А за ве-
ликим рахунком Аграрна партія на 
ділі реалізовує тезу В’ячеслава Ли-
пинського, яка стала своєрідним 
девізом усієї партії і, по-суті, скла-
дає основу її ідеології: “Ніхто нам 
не збудує держави, коли ми самі її 
собі не збудуємо”.  

Тарас БОГДАНЮК.

Політикум ●

Аграрні партійці визначили 
курс на перемогу

З початку 2016 року на те-
риторії Тернопільського ра-
йону виявлено 2 вибухоне-
безпечні предмети часів 
минулих воєн, на території 
області  ця цифра добігає 
до 20 боєприпасів. 

Зі сходженням снігів, настан-
ням весни збільшується ймовір-
ність виявлення небезпечних 
знахідок. Часто це пов’язано з 
активізацією сільськогосподар-
ських та будівельних робіт.

Аби не трапилося біди, Терно-
пільський РВ управління ДСНС 

України у Тернопільській області 
нагадує: якщо ви виявили пред-
мет, який зовні нагадує боєпри-
пас, або є підозрілим, не торкай-
теся його. Ступінь його небезпе-
ки можуть визначати лише про-
фесійні піротехніки. Саме вони й 
приймають рішення про дальшу 
долю підозрілих предметів. Міс-
це виявлення небезпечної зна-
хідки необхідно обгородити та 
організувати його охорону. Слід 
припинити будь-які сільськогос-
подарські чи інші роботи на цій 
ділянці. Про підозрілий предмет 
негайно повідомити рятувальни-

кам за номером телефону “101”. 
Дзвінки з мобільного на короткий 
номер є безкоштовними.

У нагоді також можуть стати 
працівники Національної поліції 
та представники органів місце-
вого самоврядування, які мають 
відповідні інструкції з цивільного 
захисту населення в умовах ви-
никнення надзвичайних ситуа-
цій.

 
Тернопільський РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Служба 101 ●

Обережно: вибухонебезпечні предмети!

Чернелево-Руська сільська рада Тернопільського району (за 
адресою: с. Соборне, вул. Л. Українки, 27)  проводить конкурс суб’єктів 
оціночної діяльності на проведення експертної оцінки земельної ділянки 
площею 0,0594 га – землі  житлової та громадської забудови (для будів-
ництва та обслуговування  цеху з виготовлення хлібобулочних та конди-
терських виробів) за адресою: вул. Михалевича, 44, с. Чернелів-Руський.

Заяви про участь у конкурсі подаються в Чернелево-Руську сільську 
раду протягом місяця з дня опублікування оголошення. Детальніше те-
лефоном 29-33-36. 

Чернелево-Руський сільський голова М. І. ДРУЧОК.

1. Інвестор (замовник):  ФОП 
Боднар Ігор Теодорович, с. Чисти-
лів, Тернопільський район, Терно-
пільська область. Тел: (067) 934-
20-42.

2. Місце розташування май-
данчика будівництва: ділянка 
розташована за межами населе-
ного пункту на території Чистилів-
ської сільської ради, Тернопіль-
ського р-ну, Тернопільської облас-
ті.

3. Характеристика діяльності 
об’єкта: будівництво стаціонарно-
го автомобільного газозаправного 
пункту (АГЗП) на території існуючої 
АЗС за межами населеного пункту 
на території Чистилівської сіль-
ської ради, Тернопільського райо-
ну, Тернопільської області

Технічні і технологічні дані: На 
існуючій АЗС наявні три підзем-
них резервуари ємністю 20+20+15 
м3, для бензину марок  А-92, 
А-95, дизельного пального та ди-
зельного пального євро. Проек-
том передбачається влаштувати 
один надземний резервуар 
об’ємом 10 м3 (надземний мо-
дуль) для скраплених вуглевод-
невих газів (пропан-бутан). За-
гальна ємність резервуарного 
парку 65м3. 

Режим роботи АЗС — цілодо-
бовий. Термін експлуатації бу-
динку АЗС з пунктом сервісного 
обслуговування водіїв та пасажи-
рів 60 років. Термін експлуатації 
резервуарів 40 років. Рік введен-
ня в експлуатацію АЗС 2001 р. 
Рік введення в експлуатацію 
АГЗП  2016 р.

При проектуванні АГЗП засто-
сована сучасна технологічна схе-
ма заправлення автотранспорту з 
використанням надійного сучас-
ного обладнання, забезпеченого 
системою автоматичного обліку, 
контролю та сигналізації. Облад-
нання, яке буде використовува-
тись, відноситься до найбільш 
екологічно безпечного в даний 
час на європейському ринку та 
пройшло державні випробування 
і допущено до застосування на 
Україні.

У відповідності з постановою 
Кабінету Міністрів України від 
28 серпня 2013 року № 808 АЗС з 
АГЗП внесено до переліку видів ді-
яльності  та об’єктів, що станов-
лять підвищену екологічну небез-
пеку. Транскордонний вплив від-
сутній.

4. Соціально-економічна не-
обхідність проектованої діяль-
ності: покращення умов забезпе-
чення населення і підприємств 
якісним скрапленим вуглеводне-
вим газом, забезпечення населен-
ня більш дешевим видом пально-
го, створення додаткових робочих 
місць, надходження в місцевий 
бюджет та держбюджет.

5. Потреби в ресурсах при 
будівництві і експлуатації:

земельних —  0,19 га перебуває 
в оренді згідно з договором орен-
ди землі  № 111 від 20.10.08 р., та 
додаткової угоди  про поновлення 
договору оренди землі від 20.10.08 
р. та внесення змін до нього  № 4 
від 06.02.14 р.; 

сировинних - привозна сирови-
на, 3640 м3 на рік,  в т.ч. бензин 
980 м3 на рік, дизпаливо 1260 м3 
на рік , СВГ — 1400 м3 на рік.

енергетичних — 10 кВт;
водних — існ.
трудових –  3 працюючих. 
6. Транспортне забезпечення 

(при будівництві і експлуатації): 
при будівництві — забезпечує 

замовник.
при експлуатації — немає;
7. Екологічні та інші обме-

ження планованої діяльності: 
фонове забруднення, розмір СЗЗ, 
гранично допустимі концентрації 
забруднюючих речовин в атмос-
ферному повітрі населених пунк-
тів.

8. Необхідна еколого-
інженерна підготовка території.

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

геологічне середовище — не-
має;

повітряне середовище — вики-
ди парів бензину, вуглеводнів 
фракції С12-С19 , оксиду вуглецю, 
діоксиду азоту, діоксиду сірки, па-
рів бутану та пропану;

клімат і мікроклімат — немає;
водне середовище — утворення 

господарських, побутових та зли-
вових стоків;

ґрунт — у випадку аварії ;
рослинний і тваринний світ, за-

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

навколишнє соціальне середо-
вище – вивчається через механізм 
публікації в ЗМІ;

навколишнє техногенне 
середовище — немає.

10. Відходи виробництва і 
можливість їх повторного вико-
ристання, утилізації, знешко-
дження чи безпечного похован-
ня: передбачається вивезення 
осаду і вловлених нафтопродуктів 
на утилізацію ліцензійною органі-
зацією. Тверді побутові відходи  
вивозяться згідно з договором, на 
діючий полігон побутових відходів.

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

12. Участь громадськості:  
публікація у ЗМІ.

Свої зауваження та пропозиції 
необхідно направляти у місячний 
термін до Чистилівської сільської 
ради за адресою: 47704 Терно-
пільська обл., Тернопільський р-н, 
с. Чистилів, вул. Галицька, буд. 52, 
тел.: 0352) 29-67-48,  або до за-
мовника проекту (адреса та кон-
тактний телефон вище).

Оголошення ●

Заява про наміри

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального госпо-
дарства України запрошує цен-
тральні та місцеві органи вико-
навчої влади, органи місцевого 
самоврядування, державні та 
комунальні підприємства (вклю-
чаючи підприємства, державна 
чи комунальна частка в яких 
більше 50%) надати пропозиції 
щодо участі у проекті “Програма 
розвитку муніципальної інфра-
структури України”.

Передбачено залучення 400 
мільйонів євро для модернізації 
інфраструктури житлово-

комунального господарства Укра-
їни у сферах:

•теплопостачання
•водопостачання та водовід-

ведення
•енергоефективність будівель
•зовнішнє освітлення населе-

них пунктів
•поводження з побутовими 

відходами.
Нагадаємо, 3 лютого Верховна 

Рада України ратифікувала Фі-
нансову угоду (проект “Програма 
розвитку муніципальної інфра-
структури України”) між Україною 
та Європейським інвестиційним 
банком.

Партнерство ●

Мінрегіон запрошує  
до участі у проекті “Програма 

розвитку муніципальної 
інфраструктури України”



П’ятниця, 19 лютого 2016 року6 Соціум
Людина і її справа ●

ПП “Укр-Петроль” (Волинська область, м. Володимир-Волинський, 
вул. Ковельська, 10. інвестує будівництво складу нафти і нафтопродуктів у  
с. Острів, вул. Промислова, 5а Тернопільського району, Тернопільської об-
ласті.

Мета і необхідність реалізації робочого проекту “Будівництво складу на-
фти і нафтопродуктів в с. Острів, вул. Промислова, 5а Тернопільського 
району, Тернопільської області” пов’язані з покращенням умов забезпечен-
ня населення і підприємств якісним скрапленим вуглеводневим газом, 
створення додаткових робочих місць, забезпечення населення більш де-
шевим видом пального, надходження в державний та місцевий бюджети.

Робочий проект розроблений у відповідності з діючими нормами, пра-
вилами, інструкціями, державними стандартами, у тому числі з нормами і 
правилами для приміщень з вибухонебезпечними зонами та пожежонебез-
печними зонами, безпечна експлуатація яких забезпечується при дотри-
манні передбачених проектом заходів.

При проектуванні нафтобази застосована сучасна технологічна схема 
зливу та відвантаження нафтопродуктів з використанням надійного сучас-
ного обладнання, забезпеченого системою автоматичного обліку, контро-
лю та сигналізації. Обладнання, яке буде використовуватись, відноситься 
до найбільш екологічно безпечного в даний час на європейському ринку та 
пройшло державні випробування і допущено до застосування на Україні. 

На нафтобазі передбачено десять підземних резервуарів ємністю по 
176м3, для бензину марок  А-92, А-95, А-95 преміум та дизельного паль-
ного. Два пристрої для зливу з залізничних цистерн та два пристрої для 
наливу в автомобільні цистерни. Загальна ємність резервуарного парку 
1760м3

Режим роботи нафтобази — цілодобовий. Термін експлуатації оператор-
ної 60 років. Термін експлуатації резервуарів 40 років. Господарсько-
побутові стоки відсутні,  передбачено біотуалет.

Зовнішня мережа дощової каналізації з місць локальних забруднень, за-
безпечує самоплинне відведення дощових і талих вод з мість зливу та роз-
дачі ПММ, та з площадок тимчасового зберігання автотранспорту для 
очистки на сепаратор нафтопродуктів, очисні споруди стічних вод компанії 
“Стандартпарк”, які сертифіковані в Україні. Очищені води відводяться в 
резервуар-накопичувач об’ємом 50м3. Вода з резервуара-накопичувача 
використовується на полив території або вивозиться автоцистернами.

Безпосереднього та прямого впливу на водні об’єкти скиду стічних вод, 
не передбачається.

Водопостачання передбачено привозною водою. Передбачається ви-
везення осаду і вловлених нафтопродуктів на утилізацію, відповідно до до-
говору. Тверді побутові відходи  вивозяться згідно договору, на діючий 
полігон побутових відходів. 

Перелік забруднюючих речовин які викидаються  
в атмосферне повітря при експлуатації нафтобази

Оцінка розрахункового рівня забруднення атмосферного повітря, про-
ведена згідно з Державними санітарними правилами охорони атмосфер-
ного повітря, свідчить, що рівень забруднення — допустимий, а ступінь 
його небезпечності — безпечний. В режимі нормальної  технологічної екс-
плуатації об’єкта вплив на навколишнє природнє середовище не переви-
щує ГДК і негативних екологічних наслідків діяльності не виникне.

Свої зауваження та пропозиції необхідно направляти у місячний термін 
до Острівської сільської ради за адресою: 47728 Тернопільська обл., Тер-
нопільський район, с. Острів, вул. Кордуби, буд. 63, тел.: (0352) 29-18-75,  
або до замовника проекту.    

Види відходів Величина, г/с Величина, т/рік Клас
небезпеки

Оксид вуглецю 0,00163 0,0021 4
Діоксид азоту 0,00141 0,00186 3
Діоксид сірки 0,00019 0,00025 3
Сажа 0,000175 0,00022 3
Двоокис вуглецю 0,1436 0,1887 4
Бензин 0,368 9,9729 4

Вуглеводні гранич-
ні (С

12
-С

19
)

0,00048 0,003 4

Разом: 0,515 10,169

Заява про екологічні наслідки
Оголошення ●

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора. 

Про підприємця з Підгоро-
днього, депутата Тернопіль-
ської районної ради від пар-
тії “Громадянська позиція” 
Ігоря Хомка справедливо 
говорять, що він створив се-
бе сам. Якщо народна му-
дрість каже, що кожен чоло-
вік має дати життя синові, 
посадити сад та побудувати 
помешкання, Ігор Хомко цей 
план вже давно перевико-
нав. Більше того, він засну-
вав столярний цех, побуду-
вав у Підгородньому 
торгово-ресторанний комп-
лекс “Три бажання”, ство-
рив більше 15 нових робо-
чих місць, що в час масово-
го безробіття, тим більше, 
сільського, багато значить. 
Окрім всього іншого, під-
приємець займається про-
світницькою роботою в сфе-
рі розумної економії, енер-
гозбереження, охорони до-
вкілля, садівництва, поліп-
шення здоров’я українців то-
що. Причому робить це щиро. 
Хороші ідеї, власні напрацю-
вання віддає людям безко-
штовно.

“Чому бідні?”
Ігоря Хомка, як багатьох не-

байдужих громадян нашої держа-
ви, турбує, здавалось би, баналь-
не питання: “Чому ми такі багаті і 
одночасно такі бідні?”. Багаті на 
землю, ресурси, талановитих лю-
дей, а не можемо на своїй землі 
дати собі ради. З цього приводу 
підприємець згадує часи, коли 
виходив журнал “Наука і життя”. 
Там, крім всього іншого, в тому 
числі висвітлення глобальних тем, 
була, на перший погляд, непри-
мітна рубрика “Маленькі хитро-
щі”, де народні умільці, сільські 
винахідники пропонували само-
робні пристрої, що полегшити со-
бі життя, економно використову-
ючи час та матеріали. І хто б, ви 
думали, цим ефективно скорис-
тався? Японці та китайці. Вони 
перехоплювали ці ідеї, запатенто-
вували в себе як власні винаходи, 
а потім у вигляді пристроїв поста-
чали на наш та інші ринки, збага-
чуючи себе і свою країну. 

Хороший приклад швидкого 
підняття економіки спостерігаємо 
у післявоєнній мілітаристській 
Японії. Країна була у великій кри-
зі, навколо панувала розруха, го-
лод. Було кинуто клич збиратися, 
висувати ідеї та допомагати один 
одному, а заодно країні, виходити 
з біди. Щось подібне маємо нині 
в Україні, констатує Ігор Хомко, 
на сході йде неоголошена війна, а 
криза у нас швидше духовна, ніж 
матеріальна. Народ бідніє, бо 
збільшено ціни на газ, теплопос-
тачання, воду. А чому бідніє? Бо 
навчився все витрачати необду-
мано, не вміє рахувати та розум-
но економити.

Дармове  
тепло від сонця

Кожен, напевне, пам’ятає милі 
сцени дитинства, коли влітку на 
сільське  подвір’я виносили оцин-
ковану балію або ночви, наливали 
води, яка дуже скоро на сонці на-
грівалась. Тоді в цій воді прали бі-
лизну, її використовували для ін-
ших господарських потреб або для 
купання. Це була справжня радість 
для дітвори!

“Сонячна енергія у нашій дер-
жаві, слава Богу, поки що не опо-
датковується, — усміхається Ігор 
Хомко, — тому її можна використа-
ти, щоб зменшити витрати газу, 
дров  та електроенергії для підігрі-
ву води. Я, наприклад, для свого 
торгово-ресторанного комплексу 
підігріваю за літо близько 180 тонн 
води до температури 50-60 граду-
сів за рахунок сонця. В Україні спо-
стерігається в останні роки поте-
пління, тож моя проста установка 

починає працювати ще з травня, 
або й раніше, коли температура 
повітря сягає 20 градусів і може 
продовжуватись до вересня-
жовтня. Тоді кількість нагрітої за 
рахунок сонця води сягає  до 300 
тонн”.

Принцип дії сонячного колек-
тора коментує Ігор Хомко. “Со-
нячний колектор – це профільна 
труба 60х40х2, з’єднана в бата-
рею профільною трубою 100х100. 
Таких батарей я зробив чотири, 
з’єднавши їх в одну, яку розміс-
тив під дахом гаража.  Під бата-
рею прилаштував екран і все по-
малював у чорний колір. Гараж 
(чи інше господарське приміщен-
ня) заздалегідь будувався таким 
чином, щоб він був умовно гер-
метичним, тобто з нього не вихо-
дило тепло. Це кожен господар 
зробить по-своєму. Замість по-
крівельного матеріалу (бляха, ши-
фер) я використав склопакети. 
Під таким дахом в сонячний день 
температура сягає 70-80 граду-
сів. У мене цей колектор працює 
за рахунок таймера приблизно 
півгодини. Вода в батареї нагрі-
вається, тоді таймер вмикає елек-
тронасос, і хвилин 10 вода пере-
качується у баки-накопичувачі. А 
з них вода йде по колу на догрі-
вання. Система безпосередньо 
під’єднана до водогону. 

 У в жовтні, коли температура у 
цьому приміщенні 30-35 градусів, 
зливаю воду, відкручую верхні і 
нижні дводюймові заглушки й про-
тягом двох годин висушую бата-
рею зсередини, щоб вона не заір-
жавіла. Витратив на цю систему, 
включаючи два баки – накопичува-
чі гарячої води, ємністю одна тонна 
кожен, по сьогоднішньому курсу 
близько тисячі доларів США. Цього 
літа плануємо працювати над со-
нячними колекторами для індивіду-
альних будинків. Дехто зауважить, 
що подібні сонячні колектори вже є 
у продажу. Тож бери, купуй та 
встановлюй. Але вони дуже дорогі. 
А подібний колектор, лише у змен-
шеному вигляді, використовуючи 
одну батарею, може зробити кож-
ний мужчина, у якого, як у нас ка-
жуть в Галичині “не дві ліві руки”. 
Гадаю, 200 літрів і більше дармо-
вої, нагрітої до 60 градусів води на 

добу вистачить для середнього 
господарського будинку”.

Обходиться  
без дорогих  
та шкідливих 
кондиціонерів

Біля торгово-ресторанного 
центру “Три бажання” (здоров’я, 
щастя, кохання), що у Підгоро-
дньому поблизу Тернополя, ве-
лика територія. Колега Ігоря 
Хомка, тернополянин Володимир 
Михайлович Пострільоний якось 
запитав його: 

— А що ти будеш тут розміщу-
вати?

— Як що, — не зрозумів запи-
тання Ігор Ярославович, — звісно 
ж, тут будуть паркуватися авто-
мобілі.

— А під землею що буде?
— Земля.
Тоді колега подав йому добру 

ідею комунікацій під землею, з 
допомогою яких можна буде по-
давати у приміщення чисте пові-
тря, чим Ігор Хомко успішно ско-

ристався. І нині він обходиться без 
кондиціонерів, які негативно сприй-
маються людиною. Адже суть кон-
диціонера – насичене вуглекисло-
тою, іншими випарами та газами 
повітря перепускати через себе і 
подавати знову у приміщення. Ця 
ж система природна – чисте пові-
тря подається, використане вихо-
дить назовні і бере участь у при-
родному обміні. До того ж, конди-
ціонери дорогі, потребують догля-
ду, ремонту, швидко зношуються.   

Підземну  установку щодо по-
дання чистого повітря до примі-
щень бачимо на кресленні. ЇЇ дію 
Ігор Хомко коментує так: “Наша 
система охолодження і очищення 
повітря діє шляхом нагнітання те-
плого зовнішнього повітря в так 
звану велику батарею площею 
300 квадратних метрів, розміщену  
під землею на глибині 2-2,5 ме-
тра. Повітря, що проходить по 
трубопроводах, охолоджується 
приблизно на 8-9 градусів. Якщо 
надворі 27 градусів тепла і більше, 
то на виході ми маємо приблизно 
19-20 градусів. У чому полягає 
ефект цієї установки? Повітря з 
двору  іде по трубопроводах і че-
рез вентиляційні отвори у стелі 
м’яко “падає” вниз, бо воно важче 
за тепле. А тепле, видихане людь-
ми, які перебувають у бенкетній чи 
танцювальній залі, забирається 
витяжною системою. Таку систему 
обслуговує один вентилятор з 
електродвигуном 2,2 кВт”. 

Розгалуження труб під землею, 
запевняє Ігор Хомко та його до-
брий приятель, технік-конструктор 
Володимир Пострільоний, служи-
тиме  господарю 100 і більше років 
без ремонту. Ця система обі-
йшлась Ігорю Хомку за вартістю у 
2 кондиціонери. А йому для зали 
потрібно було б 7-8. 

Побувавши на сільських при-
ватних підприємствах, які засну-
вав депутат Тернопільської район-
ної ради Ігор Хомко, ще раз пере-
коналась, що людська думка, фан-
тазія – невичерпні. Важливо, щоб 
вони служили для людини, зокре-
ма, і для держави загалом. Тоді це 
буде в нас Україна, про яку так усі 
мріють. І створена вона буде на-
шими руками.

Ігор Хомко:  
“Криза у нас швидше  

духовна, ніж матеріальна”

Депутат Тернопільської районної 
ради від партії “Громадянська 

позиція” Ігор Хомко.

Накопичувачі гарячої води, що нагрівається сонячним 
колектором, який Ігор Хомко сконструював на даху приміщення. 

Відділ Держгеокадастру у Тернопільському районі оголошує 
конкурс на  заміщення вакантної посади завідувача сектору землеу-
строю та ринку земель.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, освіта вища землев-
порядна, вища юридична, стаж роботи в земельній службі не менше 
3-ох років. До заяви додаються такі документи: заповнену особову 
картку з обліку кадрів(форма П-2ДС) з додатками; копії документа про 
освіту, трудової книжки та паспорта громадянина України (1-ї та 2-ї 
сторінок); декларацію про доходи; 2 фото 4х6 см.

Документи подаються протягом 30 календарних днів із дня оголо-
шення конкурсу за адресою: м. Тернопіль, вул. Кривоноса,10. Телефон: 
53-56-31, 53-56-22.

Анонс ●

Відтепер читачі газети  
“Подільське слово” можуть 
оформити передплату нашого 
видання в електронній версії.

Для цього необхідно надісла-
ти на електронну адресу редак-
ції: podilske_slovo@ukr.net ін-
формацію про себе (прізвище, 
ім’я, по батькові або назва орга-
нізації чи підприємства, контак-
тний телефон,  вказати електро-

нну адресу для направлення ра-
хунку на оплату вартості перед-
плати електронної версії газети). 
За допомогою мобільного теле-
фону,  комп’ютера чи планшета 
читайте газету в будь-який зруч-
ний для Вас час і в будь-якому 
місці.

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

Передплачуйте газету  
“Подільське слово”  
в електронній версії

Чекаємо вас у відділеннях 
поштового зв’язку

З метою та забезпечення широкого загалу споживачів періодич-
ними друкованими виданнями, споживачі мають змогу оформити 
передплату  на улюблені видання в усіх операційних залах поштам-
тів, центрів і відділень поштового зв’язку, у пунктах приймання пе-
редплати, а також безпосередньо листоношею на доставній дільниці 
(удома або в офісі юридичної установи). Звертаємо увагу, що перед-
плату на періодичні видання можна оформити не тільки з січня, а й 
з наступних місяців 2016 року, відповідно до періодичності виходу 
видання з друку. Чекаємо вас у відділеннях поштового зв’язку та 
сподіваємося, що ви станете нашими постійними клієнтами. 

Адміністрація ТД УДППЗ “Укрпошта”.
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Фотофакт  ●

Традиції ●

З 18-річчям щиро вітаємо Оленку ГОЦКО із села Лозова 
Тернопільського району. 

Хай щастя сьогодні зорею світить,

Вісімнадцять – найкраща пора,

Для тебе – усі найчарівніші квіти,

Ласкаві, ніжні і добрі слова,

Хай юність й краса твої процвітають,

А доля успіх безцінний несе,

Теплом і любов’ю зажди очі сяють,

Й задумане здійсниться все!

З любов’ю — батьки Тамара і Дмитро, брат Павло.

Вітаємо з 80-річчям Марію Костянтинівну БУЧОК із села  
Лозова Тернопільського району.

Хай цвіт життя повік не одцвітає,

Нехай добро до Вас щоднини прибуває.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Сіяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос з небес благословляє

На щедрі щастям, многії літа!

З любов’ю і повагою — діти, внуки, рідні сестри,  
вся родина.

Колектив територіального центру соціального обслуговування (надання соціаль-
них послуг) Тернопільського району щиро вітає з ювілеєм соціального робітника  
с. Лозова Ольгу Степанівну ДЯЧУН.

Для Вас сьогодні радість квітне

Й тепло безмежне у душі,

Сьогодні справжнє свято світле,

Для Вас і Вашої сім’ї!

Нехай же кожен день дарує

Вам незабутні відчуття,

І у душі завжди панують

Любов та радість від життя!

громада
Об’єднана Видання Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

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

№5

Вид на масив Русанівка села Байківці

Урок мужності, присвячений 98-ій річниці подвигу Героїв Крут “Бій під Крутами!  
Волі народної дзвін” відбувся у Стегниківській ЗОШ І-ІІ ст. Захід підготували і прове-
ли дев’ятикласники (класний керівник: Василь Степанович Бутрин) та вчитель історії, 
директор школи Богдана Дмитрівна Чикало. Учасниками уроку були учні 5-9 класів. 

Присутнім демонстрували короткометражний фільм “Лист без конверта” з циклу 
українських документальних фільмів “Невідома Україна”, створених 

Національною кінематикою України (спадкоємницею кіностудії “Київнаукфільм”)  
у 1994-1996 роках. Над серіалом працювали 68 режисерів і 50 операторів. 

З нагоди відзначення Дня Соборності України в Стегниківській ЗОШ 
І-ІІ ст. відбувся виховний захід “Колядуй нині, Україно, колядуй нині 

воєдино! Разом Захід зі Сходом, колядуймо всім народом!”. 
Урочистості підготували учні 5, 6, 8, 9 класів під керівництвом 

класного керівника 8-го класу Оксани Ярославівни Заяць. Під час 
заходу звучали колядки на сучасний манер про єдність України.

15 лютого з нагоди 27-ої річниці виведення радянських військ з Афганістану 
воїн-афганець, директор ТОВ “Вікторія” с. Байківці Богдан Заполух поклав квіти 

до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам у Тернополі.
 

Фото Ярослава БАЧИНСЬКОГО.

Громадські обговорення
Байковецька сільська рада проводить 

громадське обговорення містобудівних 
документацій “Детальних планів територій 
в с. Байківці”: житлової забудови по вул. 
Комерційна масиву “Приміський” в с. Бай-
ківці Тернопільського району Тернопіль-
ської області; житлової забудови по вул. 
Приміська масиву “Приміський” в с. Бай-
ківці. Громадське слухання відбудеться 22 
березня 2016 р. о 15.00 год. у приміщенні 
Байковецької сільської ради за адресою: 
вул. С. Стрільців 43, с. Байківці, Терно-
пільський р-н, Тернопільська обл.

Анонс 
23 лютого 2016 року о 15:00 у примі-

щенні будинку культури с. Байківці відбу-
деться п’ята сесія Байковецької сільської 
ради. Згідно з розпорядженням №16  
Байковецької сільської ради від 11 лютого 
ц.р., на розгляд сесії винесено питання 
про внесення змін до сільського бюджету, 
про затвердження генерального плану  
с. Лозова, затвердження статуту кому-
нального господарства, затвердження рі-
шення виконавчого комітету, складання 
проекту землеустрою та його затвер-
дження, розгляд заяв, різне.

З нагоди вшанування Дня Героїв Не-
бесної Сотні 20 лютого о 18.00 в селі 
Стегниківці розпочнеться похід зі свічками 
від каплиці Божої Матері до церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці.

Мовою цифр
Станом на початок лютого 2016 року в 

Байковецькій сільській раді об’єднаної те-
риторіальної громади зареєстровано 6028 
осіб: у селі Байківці проживає 2 268   
мешканців, в с. Шляхтинці – 832 жителі, в 
Гаях Гречинських – 621 особа, у с. Лозова 
– 656 осіб, в с. Курники – 375 осіб, у Стег-
никівцях – 602 особи, в с. Дубівці – 674 
особи.

Яка вода в джерелі  
у Гаях Гречинських?

За інформацією офіційного сайту Держ-
санепідслужби у Тернопільській області,  
результати моніторингу якості питної води 
за санітарно-хімічними та бактеріологіч-
ними показниками із джерела в с. Гаї Гре-
чинські показали, що вода непридатна 
для споживання. За словами фахівців, 
пиття з цієї водойми може призвести до 
виникнення гострих інфекційних захворю-
вань.

День за днем  ●

У лютому 2016 року на другому поверсі будинку культури с. Байківці  
розпочалися ремонтні роботи з облаштування сесійної зали Байковецької  

сільської ради об’єднаної територіальної громади. 
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Сайт села Байківці http://bajkivci.org/

(П’єр Беранже, французький поет-демократ)

“Здоров’я — мудрих гонорар”

Ювілеї ●

Соломія 
ДМИТРІЄВСЬКА. 

Фото автора.

16 лютого 80-ий 
день народжен-
ня відзначила 
жителька села 
Лозова Марія 
Костянтинівна 
Бучок. Світле 
обличчя, добра 
посмішка, кра-
сивий погляд її 
блакитних очей 
сповнений щи-
рістю, лагідніс-
тю, підкресле-
ний мудрістю 
років.

Марія Бучок наро-
дилася 16 лютого 
1936 року в Польщі, 
у селі Велика Верхо-
мля. Батьки Марії 
Костянтинівни були 
звичайними селяна-
ми. Пані Марія була 
найстаршою з шести 
дітей. У дитинстві во-
на часто піднімалася 
в гори, де жив її ді-
дусь, і який мав куз-
ню. Назавжди запам’яталися жін-
ці чистий, як сльоза, струмок, 
рибки в ньому, як вільні птахи 
літають попід небесами. 

— У мого діда було багато гу-
сей, — пригадує історію з дитин-
ства Марія Бучок. — Одного разу 
над його хатою ключем проліта-
ли журавлі, враз осіли на дідо-
вому подвір’ї, там, де паслись 
гуси. Через певний час знову зді-
йнялися у небо. Тоді одна із ді-
дусевих гусей полетіла з журав-
лями. Згодом, граючись біля ді-
дової хати, я побачила той самий 
ключ лелек. Першою була наша 
гуска, вона спустилась на 
подвір’я, а решета за нею. Це 
було загадковим і незабутнім мо-
ментом. 

Коли Марії Костянтинівні ви-
повнилося 9 років, на дворі сто-
яв 1945-ий рік. У родинну до-
мівку зайшов поляк і сказав, що 
через годину-дві приїде віз, 
треба забиралися з хати. “Я бу-
ла мала, злякалася, у розпачі 
питала: куди ми поїдемо?”, – і 
досі хвилюється, згадуючи цей 
сумний час пані Марія. Тоді її 
сім’ю та інших жителів села зі-
брали на місцевій залізничній 
станції, де під відкритим небом 
тримали два тижні. Їсти було 
нічого. Як пригадує жінка, поля-
ки у них кидали квасолею, а во-
ни збирали і їли її. Через дея-
кий час всіх відправили у Воро-
шиловград (нині Луганськ 
–ред.), їхали потягом два міся-
ці. Сім’ю пані Марії поселили в 
так званий амбар у селі Підгір-
не на Луганщині. «На вигляд на-
ше житло було, наче хата, але 
без стін. Там народилась моя 
молодша сестра Ольга, – роз-
повіла Марія Бучок. – Жити в 
цій місцевості було некомфорт-
но: у Польщі наш будинок був 
серед мальовничих гір, а тут – 
суцільні болота».  

Згодом Марія Бучок з роди-
ною проживала у Донецьку, пізні-
ше переїхали в Львівську об-
ласть, в місто Рудки. Певний час 
жили і в Дрогобичі. “Невеличкий, 

але свій перший будиночок в 
Україні нам дали у селі Колбає-
вичі Львівської області, – прига-
дала Марія Бучок. – Батько об-
лаштував там кухню, вітальню, 
затишну дитячу кімнату, посте-
лив підлогу, встановив нові вікна. 
У Колбаєвичах ми жили десять 
років. Батьки працювали у кол-
госпі. У перший клас я ходила за 
3,5 кілометри – в місто Рудки. 
Згодом вчилася у своєму селі, 
але з 5 по 7 клас навчалась зно-
ву в Рудках. Випускний був у 7 
класі. У 1956 році пішла працю-
вати за маму в колгосп. У Колба-
євичах життя було не простим: 
корінні люди непривітно стави-
лися до нас, приїжджих», – за-
значила пані Марія. Після цього 
сім’я Ігнатовичів (дівоче прізви-
ще Марії Бучок – ред.) переїхала 
жити у село Бісковичі на Львів-
щині. «Тут жити було веселіше, 
односельці поводилися дружно, 
підтримували, – розповіла пані 
Марія. – В окремі дні молодь по-
чала збиратися на танці. Після 
роботи і я туди ходила». Марія 
Бучок у той час працювала в по-
лі. 

З чоловіком Миколою позна-
йомилася на роботі в колгоспі. 
15 лютого 1959 року молода па-
ра стала на весільний рушник, 
весілля відбулося в Бісковичах. У 
березні того ж року молода сім’я 
переїхала в село Лозова Терно-
пільського району. Микола Бучок 
працював на бетонному заводі в 
Тернополі, дружина доглядала за 
свинями в Лозовій. У подружжя 
Бучок народилось четверо дітей 
Володимир, Микола, Роман та 
Наталія. Мають внуків Андрія, Ва-
силя, Івана, Павла, Марію, Свя-
тослава, Марію, правнучку Вікто-
рію. На жаль, 2007 року чоловік 
пані Марії перейшов за межу ві-
чності. 

Нині Марія Бучок мріє відвіда-
ти рідні землі у Польщі, пройтись 
залюбленими стежинами дитин-
ства. З нагоди 80-річчя бажаємо 
Марії Костянтинівні здійснити за-
думане, триматися здоровою і 
радісною.

Вісімдесята зима 
Марії Бучок

Марія Костянтинівна Бучок  
із с. Лозова днями відзначила 80-ий  

день народження.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

1 лютого 2016 року Шлях-
тинецька амбулаторія за-
гальної практики сімейної 
медицини зареєстрована 
на балансі Байковецької 
сільської ради об’єднаної 
територіальної громади. З 
цього часу амбулаторія об-
слуговує села Байківці, 
Шляхтинці, Гаї Гречинські, 
Лозову, Курники, Стегни-
ківці, Дубівці.

Як зазначив завідуючий 
Шляхтинецькою амбулаторі-
єю загальної практики сімей-
ної медицини Володимир Ма-
щак, за рахунок бюджету Бай-
ковецької сільської ради днями 
закупили в амбулаторію меди-
каментів на 4 тисячі гривень, на 
таку ж суму придбали необхідні 
матеріали у кабінет лаборанта і 
стоматологу. “Наразі маємо все 
необхідне для надання невід-
кладної медичної допомоги, — 
сказав Володимир Іванович. — 
Є машина марки “Жигулі”, аби 
дістатися на виклик чи для тер-
мінового транспортування хво-
рих у сидячому положенні. В 

недалекому майбутньому плану-
ємо встановити обладнання для 
біохімічного аналізатору крові. 
Він недешевий – від 60 до 70 
тисяч гривень, але дасть мож-
ливість чітко діагностувати за-
хворювання внутрішніх органів”. 
За словами Володимира Маща-
ка, рівень захворювання на го-
стрі респіраторні вірусні інфек-
ції на його дільниці знижується, 
але зовсім недавно були дні, ко-
ли на прийом до лікаря прихо-
дили понад тридцять осіб, вод-
ночас було понад 20 викликів 
додому за добу. У ці дні лікар 
працював до 22.00 год. Нині, 
каже, викликів менше, але люди 
все ще хворіють на ГРВІ. 

Володимир Мащак народився 
і живе в Тернополі. 2003-го року 
закінчив навчання з лікувальної 
справи в Тернопільському дер-
жавному медичному університе-
ті ім. І. Горбачевського, у 2004 
році пройшов інтернатуру за 
спеціальністю “Терапія”. Взимку 
2005 р. розпочав роботу ліка-
рем в Ігровицькій амбулаторії 
загальної практики сімейної ме-
дицини, де працював 6 років. З 
2009 року – завідуючий Шляхти-
нецькою амбулаторією загаль-
ної практики сімейної медици-
ни.

Акушер, лаборант Наталія 
Крет працює у Шляхтинецькій 
амбулаторії з 1993 року, свого 
часу закінчила Кременецьке ме-
дичне училище. Наталія Мирос-
лавівна розповіла, що останніми 
роками в Гаях Гречинських і 
Шляхтинцях спостерігається 
більша народжуваність, нині на 
обліку є семеро вагітних. Аку-
шер  періодично вимірює у них 
артеріальний тиск, діаметр жи-
вота, вагу тіла, перевіряє на на-
явність набряків, робить загаль-
ний аналіз сечі, слідкує за рів-

нем гемоглобіну. Решту необ-
хідного огляду вагітні отримують 
в жіночій консультації у поліклі-
ніках Тернополя. Також у Шлях-
тинецькій амбулаторії є можли-
вість зробити загальний аналіз 
крові, виміряти цукор в крові. З 
приладів у кабінеті лаборанта є 
два мікроскопи, центрифуга. “У 
Байковецькій сільській раді обі-
цяють придбати для нашої ам-
булаторії біохімічний аналізатор 
крові, який виключає можли-
вість похибок через людський 
фактор протягом усього проце-
су проведення дослідження, від-
так, перейдемо на якісно новий 
рівень медичного обслуговуван-
ня”, — зазначила Наталія Крет.

Стоматолог Шляхтинецької 
амбулаторії загальної практи-
ки сімейної медицини Марія 
Дребот надає медичні послуги 
у форматі змішаного прийому: 
лікування чи видалення зубів. 
Днями за рахунок бюджету Бай-
ковецької сільської ради отри-
мали препарати для знеболен-
ня, матеріали для стоматологіч-
ного лікування, універсальні де-
зінфікуючі засоби, згідно з пред-
ставленим амбулаторією спис-
ком необхідного. Лікувати зуби 
сюди приходять мешканці до-
вколишніх сіл, які входять в Бай-
ковецьку об’єднану територі-
альну громаду, відповідно, для 
них послуги в стоматологічному 
кабінеті безкоштовні. Марія Зі-
новіївна працює на 0,75 ставки 
заробітної плати, тому її робо-
чий день складає 4,5 год: з 8.00 
до 12.30 год. щоденно, крім ви-
хідних. “Останніми роками 
здоров’я зубів у моїх пацієнтів 
покращало, — каже стоматолог, 
— Це пов’язано з тим, що в сус-
пільстві зросла культура догля-
ду за собою, люди вчасно звер-
таються за лікуванням”. Щоб не 
мати проблем із зубами, Марія 
Зіновіївна рекомендує щопівро-
ку приходити на обстеження ро-
тової порожнини і, звісно, чис-
тити зуби двічі на день: зранку 
для краси, а ввечері – для 
здоров’я. 

Марія Гоцко працює фель-
дшером Шляхтинецької амбу-
латорії загальної практики сі-
мейної медицини рік, родом з 
с. Лозова. Закінчила Тернопіль-
ський приватний медичний ко-

ледж за спеціальністю “Акушер-
ська справа”. Робочий графік 
фельдшера: з 9.00 до 17.00 год, 
в літній час з 8.00 год. “Наразі в 
основному працюю з дітьми, 
проводжу щеплення для зміц-
нення імунітету, — розповіла про 
робочі будні Марія Зіновіївна. — 
Зараз дітям до 10 і до 14 років 
вводимо вакцину від невиліков-
ної хвороби — поліомієліту. Піз-
ніше таке вакцинування будемо 
робити для дітей до 14 років”.  

Оксана Матковська –  
медсестра загальної практи-
ки сімейної медицини, прово-
дить  фізіотерапевтичні про-
цедури. За словами Оксани 
Михайлівни, у фізіотерапевтич-
ному кабінеті амбулаторії ро-
блять інгаляції, УВЧ — лікуваль-

ний метод, де діючим фактором 
є змінне електричне поле уль-
трависокої частоти, електрофо-
рез, ультразвукова терапія, дар-
сонвалізація, лампи “Соллюкс”. 
Тут лікують верхні дихальні шля-
хи, артрит, варикозне розши-
рення вен. 

Оксана Михайлівна закінчила 
Кременецьке медичне училище 
за спеціальністю “акушера”. 
Перше місце роботи – акушер 
ФАПу у с. Скоморохи. З 1985 р. 
працювала у ФАПі с. Шляхтинці, 
в 1988 році тут відкрили амбу-
латорію, де Оксана Матковська 
працює дотепер. 

Атрибути села ●

Будні та перспективи 
амбулаторії у Шляхтинцях

Завідуючий Шляхтинецькою амбулаторією загальної  
практики сімейної медицини Володимир Мащак.

Акушер, лаборант  
Наталія Крет.

Медсестра  
Оксана Матковська.

Фельдшер Марія Гоцко.

Стоматолог Марія Дребот.
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“Працьовитість — душа будь-якої справи і запорука добробуту” 

Тваринництво ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Сьогодні лише п’ять в осно-
вному середніх агропідпри-
ємств різних форм влас-
ності і господарювання у 
Тернопільському районі за-
ймаються молочним ско-
тарством. Практично не об-
тяжують себе цими нелег-
кими щоденними і виснаж-
ливими клопотами і про-
блемами цієї галузі фер-
мерські господарства та 
крупні підприємства. При-
чина, на перший погляд, 
банальна: поки тваринни-
цтво стане прибутковим, то 
й рак на горі свисне. 

Не хочеться дорікати  земле-
робам та  приватним власникам 
орендованих багатотисячних зе-
мельних наділів. Бо, незважаючи 
на погодні катаклізми, надзви-
чайну дорожнечу посівного су-
перелітного матеріалу, мінераль-
них добрив, препаратів захисту 
рослин від хвороб та шкідників, 
пального, податки та нарахуван-
ня на фонд оплати праці, —  
рослинництво було і залишаєть-
ся провідною галуззю сільгосп-
виробників. 

У Тернопільській області ви-
робництво м’яса сільгосппідпри-
ємствами складає 41 відсоток, 
молока — 12,7%, яєць — 48,7 %. 
В основному молоко — а це біль-
ше 80% — виробляється в осо-
бистих селянських господар-
ствах. За підсумками 2015 року 
агролідером з  виробництва мо-
лочної сировини стало СТОВ 
“Дружба” (директор — Наталія 
Янкевич, головний зоотехнік — 
Зіновій Гоцко). Вироблено 11 
997 центнерів молока, що на 
1277 цнт більше, ніж минулоріч, 
м’яса — 676 цнт, приплід великої 
рогатої худоби склав 260 тварин. 
Надій від однієї корови — 4799 кг 
молока. Якщо раніше у Лозовій 
утримували понад сто дійних ко-
рів, то станом на 1 січня ц. р. на 
фермі доглядають 250 корів ви-
сокопродуктивної української 
чорно-рябої породи, що стано-
вить третину молочного стада в 
спецгоспах з виробництва моло-
ка у Тернопільському районі.

Днями у ранкову пору мені до-
велося побувати в лозівському 
молочно-товарному комплексі, 
розмовляти зі спеціалістами, 
операторами машинного доїння, 
трактористами, їздовими, підсо-
бними робітниками. Працьовиті і 
відданні своїй роботі люди, які не 
знають ні вихідних, ні святкових 
днів. Середня зарплата тварин-
ників — до 3 тисяч гривень що-
місячно. Здивувався не лише то-
му факту, що на місцевій фермі 
працює тваринниками три сім’ї  
Майловських, Рудих і Марит, але 
й те, що тут дояр — чоловіча про-
фесія, якою професійно володі-
ють Юрій Рудий, Володимир 
Майловський, Григорій Марит.

— Хоч здавна вважається, що 
доїти корову — жіноче заняття, 
втім, наші чоловіки працюють не 
гірше, — каже головний зоотехнік 
Зіновій Гоцко. 

Добре слово похвали заслу-
жили за багаторічну працю до-
ярки Галина Майловська, Наталія 
Марит, Марія Курач, Наталя 
Оборська, Галина Гуцал, лабо-
рант Володимир Івахів, їздовий 
Ігор Шуль.

Молоко, як кажуть, у корови 
під язиком, і лише повноцінні, 
збалансовані, згідно з раціонами 
годівлі тварин, корми можуть за-
безпечувати стабільні надої. То-
му, за словами директора СТОВ 
“Дружба” Наталії Янкевич, до 
кормовиробництва особливий 
підхід. Багаторічні трави сіють на 
45 гектарах, а однорічні на 100 
га, кукурудзи на силос – 95 гек-
тарів. На зиму для годівлі великої 
рогатої худоби припасли 50 тонн 
сіна, 300 тонн корножу з качанів  
кукурудзи, соняшникову макуху, 
чималу кількість грубих, сокови-

тих і концентрованих кормів. У 
господарстві на час “зелених 
жнив” працює спеціальний ви-
робничий підрозділ, який очолює 
головний агроном Михайло Миц.

Селекційна і племінна робота 
— наріжний камінь у тваринниць-
кій галузі, нарощуванні високо-
продуктивного молочного стада, 
яке торік було оновлено на 25 

відсотків телицями. У минулому 
році від ста корів отримали по 80 
телят — досить високий показ-
ник. Головний ветеринарний лі-
кар Ярослав Шуль у цій важливій 
галузі працює з 1974 року, одра-
зу ж після закінчення Бучацького 
радгосп-технікуму, спеціаліст, 
яких ще треба пошукати. 

А ось за генетичним матеріа-
лом нині треба їхати аж на Жито-
мирщину, де в селі Оліївка зна-
ходиться ПРАТ “Українська гене-
тична компанія”. На жаль, потуж-
не і сучасне Тернопільське 
облплемоб’єднання розібрали й 
розікрали до нитки. Спеціалістів 
розігнали. А тепер за генетичним 
матеріалом для великої рогатої 
худоби в сільгосппідприємствах 
області та й для особистих се-
лянських господарств треба їха-
ти за тридев’ять земель. Все 
молочне стадо у Лозовій поділе-
но на три фази: високоудійні, 
середньоудійні та низькоудійні. 
Окремо виділено сухостій. Щоб 
збалансувати раціон та поживу 

для цих груп ко-
рів, купили кор-
мозмішувач, який 
обслуговує трак-
торист Андрій 
Климів, наванта-
жує корми трак-
торист Андрій 
Мацюх.

Будівництво, 
реконструкція та 
механізація тру-
домістких проце-
сів тваринницько-
го містечка в 
СТОВ “Дружба” 
не зупиняться за 
будь-якої пори 
року. В це госпо-
дарство вклада-
ють чималі фінан-
си, людський і 
матеріальний ре-
сурс. Два тварин-
ницьких примі-
щення уже пере-
крито, частково 
замінено вікна, 
двері. Є бетонні 
канави для вида-
лення гною, до-
поміжні механіз-
ми. Повністю від-
ремонтовано два 

корівники. Пере-
крито навіс для сі-

на обсягом понад 100 тонн. Бла-
гоустроюється територія,  під’їзні 
шляхи. Обладнали меблями, при-
ладами для визначення якості і 
аналізу молока кабінет лаборан-
та, головного зоотехніка. Змон-
товано в короткі терміни два мо-
локопроводи на 200 і 100 корів. 
Увесь процес доїння тварин ав-

томатизовано. На часі – завер-
шення побутових кімнат для тва-
ринників та усіх фермерських 
працівників, щоб було там чисто 
і затишно.

Окремо про партнерські сто-
сунки. Тут також можна повчити-
ся багатьом аграріям. Уже бага-
то років СТОВ “Дружба”  реалі-
зує сировину на ПРАТ “Терно-
пільський молокозавод”. Ніколи 
партнери в особі директора під-
приємства Віталія Ковальчука не 
підводили виробників. А, навпа-
ки, надають різносторонню до-
помогу, матеріальну, фінансову, 
технічну, консультативну під-
тримку. Спеціалісти молокоза-

воду встановили, змонтували та 
обслуговують два холодильники, 
один з них передали господар-
ству в оренду, другий придба-
ний за власні кошти господар-
ства. Перш за все, це позначи-
лося на якості і сортності, гаран-
товано відповідний час зберіган-
ня. ПРАТ “Тернопільський моло-
козавод” своїми молоковозами 
транспортує сировину до місця 
переробки. У зимовий час, згід-
но з укладеним договором, за 
один кілограм молока оплачують 
6 грн. 20 коп. Оплату проводять 
вчасно і щомісячно. Технологи 
заводу часто бувають на фермі 
СТОВ “Дружба”, надають необ-
хідні поради і консультації щодо 
якості і зберігання сировини, а 
також раціону годівлі тварин.

Корми до приміщень постійно 
завозять механізатори  
Андрій Климів, Олег Логін, їздо-
вий Ігор Шуль, допомагає їм На-
зар Кисіль. Завжди при ділі по-
бачиш електрика Романа Пал-
чинського, також тішить те, що 
приходять молоді кадри,  
зокрема ветлікар Дмитро Мель-
ник.

Небагато потрібно, щоб тва-
ринництво, а особливо молочне 
скотарство розвивалося у нашій 
державі. Для цього є усі пере-
думови: родючі чорноземи, за-
пашні сіножаті і луки, працьови-
ті селянські руки, що не знають 
втоми, досвідчені спеціалісти, 
далекоглядні керівники, що жи-
вуть не лише нинішніми прибут-
ками, але й завтрашнім днем 
господарства, населеного пунк-
ту, інтересами громади. Бо зно-
ву будемо їсти, пити білоруське 
і польське сухе молоко, м’ясо, 
ковбаси, шукати вівці на дале-
ких полонинах Карпат, “рибали-
ти” у приватних ставках. Гор-
дімся та шануймо вітчизняне, а 
адреса чистого екологічного 
молока — с. Лозова Тернопіль-
ського району.

Оператор машинного доїння  
у СТОВ “Дружба” — чоловіча професія

Працівники СТОВ “Дружба” (зліва направо): лаборант Володимир Івахів, оператор машинного 
доїння Юрій Рудий, головний зоотехнік Зіновій Гоцко, оператори машинного доїння Галина 
і Володимир Майловські, їздовий Ігор Шуль, оператор машинного доїння Григорій Марит.

 Головний зоотехнік СТОВ “Дружба”  
Зіновій Гоцко у робочому кабінеті.

Лаборант СТОВ “Дружба” Володимир Івахів.

У СТОВ “Дружба” доглядають 250 корів високопродуктивної української чорно-рябої породи.
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Талановита молодь ●

(Джексон Браун, американський музикант)

“Інколи серце бачить те, що очам не видно”

Вітаємо! ●

Інгредієнти: 
50 г дріжджів; 
70 г цукру;
0,5 л молока або води;
1 яйце; 
30 г ванільного цукру;
250 г маргарину;
1 склянка борошна; 
1 чайна ложка погашеної оцтом 

соди. 
Спосіб приготування
Суміш №1: дріжджі, цукор, моло-

ко (або воду) розмішати і поставити 
в тепле місце, щоб підійшло. Суміш 
№2: збити яйце, ванільний цукор, і дрібку солі з м’яким, але не розтопле-
ним маргарином. Змішати борошно із содою, додати суміш №1, потім 
поступово суміш №2. Замісити тісто. Борошна додавати стільки, щоб ви-
йшло м’яке та еластичне тісто, яке не липне до рук. Поділити тісто на 
кілька частин. Розкатуємо кожну з них завтовшки 0,5 сантиметра у формі 
паляниці. Розрізати розкатане тісто на 4-6 частин. З ширшого боку ви-
класти по чайній ложці варення і загорнути тісто трубочкою.

Рогалики випікати за температури 180 градусів впродовж 35 хвилин. 

Перевірені рецепти ●

Рогалики з повидлом

Інгредієнти:
10 картоплин;
100 грамів вершкового масла;
5 столових ложок натертого 

твердого сиру;
1 столова ложка сметани;
4 зубці часнику;
зелень петрушки;
сіль, чорний мелений перець 

за смаком;
2 столові ложки соняшникової 

або оливкової олії. 
Спосіб приготування
Картоплю в мундирях добре промити, розрізати на половинки, ви-

класти в каструлю, залити водою, посолити і варити до готовності. 
Викласти картоплю на змащене олією деко розрізаною стороною до-
верху, на кожен шматок викласти по ложці часникового соусу: зміша-
ти м’яке вершкове масло, натертий сир, сметану, подрібнений час-
ник і порізану петрушку, приперчити. Картоплю під соусом поставити 
на 15 хвилин у духовку, розігріту до 200 градусів.

Олеся БУДНИК, с. Лозова.

Картопля під 
часниковим соусом

Колектив Байковецької сільської ради щиро 
вітає з днем народження керівника центру со-
ціальних програм і заходів у справах дітей, мо-
лоді, жінок і сім’ї Людмилу Василівну КУЛИК.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Багатим, щедрим, наче хлібна нива, 

Чарівним, як мелодія в піснях.

І хай найкращі наші привітання 

У серці залишають добрий слід,

Любові, радості, здоров’я і дерзання,

Добра і щастя на багато літ!

Вітання з днем народження надсилаємо депу-
тату Байковецької сільської ради об’єднаної те-
риторіальної громади Роману Васильовичу 
ТЕЛЕПУ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань,

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

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

Дорогу дружину, турботливу маму та люблячу бабусю Людмилу 
Василівну КУЛИК щиросердечно вітаємо з днем народження! 

Наша славна і рідна, найкраща у світі,

З Тобою нам завжди затишно й світло.

Ти — гарна господиня і мама чудова,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом.

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тільки треба,

А Матінка Божа — цариця свята —

Дарує щасливі і довгі літа.

З любов’ю — чоловік Анатолій, донька 
Олена з чоловіком Миколою, син 

Віталій з дружиною Аллою, онуки Юрій,  
Роман, Максим і Давидко.

Соломія ТКАЧУК.

“В спортивному тілі – твор-
чий дух”, – саме так можна 
сказати про студента  
Тернопільського національ-
ного  економічного універ-
ситету, лозівчанина Олега 
Галіяша. Адже за спортив-
ною статурою та перемога-
ми в численних всеукраїн-
ських змаганнях криється 
тонка творча натура. За по-
кликом душі Олег Галіяш – 
художник. 

Талант до малювання Олег 
виявив у шкільні роки, але не 
надавав цьому особливої уваги. 
На першому місці для нього, як і 
для кожного хлопця, був спорт, 
адже хотілося бути мужнім і 
сильним. Відтак, першим захо-
пленням юнака стала легка  
атлетика. 

— Під час спортивних змагань 
штовхав ядро, метав диск і мо-
лот, – розповідає Олег. — З все-
українських турнірів ніколи не 

повертався без перемоги. 
На той час я був єдиним 
спортсменом з метання 
диску і молота, який пред-
ставляв Тернопільську  
область. На жаль, через 
великі навантаження на 
хребет мені довелося за-
лишити цей вид спорту. 

Втім, назавжди залиши-
ти улюблену справу в Оле-
га й гадки не було. Почав 
займатися волейболом, 
брав участь у районних 
змаганнях. Його і досі кли-
чуть грати в команди.  
Однак, сьогодні всі зусил-
ля Олег спрямовує на здо-
буття вищої освіти. У вільні 
хвилини береться за спра-
ву душі – малює. Ретельно 
вималювані штрихи  
портретів захоплюють  
реалістичністю та глиби-
ною характеру. 

Малюнки, які Олег ви-
кладає в інтернет, знайшли 
своїх поціновувачів. 
З’явилося чимало бажаю-

чих замовити у нього портрет. 
Хлопець не відмовляє нікому, бо 
кожна творча робота – ще один 
крок до вдосконалення.

— Для виконання замовлення 
мені необхідно від чотирьох до 
шести годин, — ділиться секре-
тами “художньої кухні” Олег Га-
ліяш. – Звичайно, це залежить 
від розміру портрета і кількості 
зображуваних осіб. Але, коли 
займаюся улюбленою справою, 
не помічаю, як плине час. Від 
цього отримую масу задоволен-
ня.

У вільний від навчання час 
Олег викладає на папері зобра-
ження персонажів з відомих кі-
нофільмів. Авторські твори за-
любки дарує рідним і друзям. І 
хоча рисунком сьогодні важко 
заробити на життя, Олег Галіяш 
впевнений що хобі, яке дає до-
датковий заробіток, не зава-
дить.

Щиро вітаємо з днем народження члена вико-
навчого комітету Байковецької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади Володимира 
Онуфрійовича ЛУЧКЕВИЧА.

Хай роки не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій.

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

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

В спортивному тілі – 
творчий дух

Художник із с. Лозова 
Олег Галіяш.

Перший портрет на замовлення,  
який олівцем виконав Олег Галіяш.

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.

День Святого Валентина або 
День закоханих – свято  
найкращого почуття, яке 
окрилює, дає сили і натхнен-
ня, радість і захоплення, від-
значають 14 лютого. Урочис-
тості з нагоди цієї події від-
булися і в Лозівській ЗОШ 
І-ІІІ ст.–ДНЗ. 

У тематично прикрашеній акто-
вій залі зібралося багато глядачів, 
серед них – учні і вчителі. Ведучі 
заходу – учениця 9 класу Юлія 
Климів та семикласник Денис Са-
ланський – розповіли присутнім 
історію походження свята, а після 

цього оголосили конкурси серед 
учнів. Відтак, на сцені змагалися 
п’ять пар. Щоб обрати найкращих, 
за хлопцями і дівчатами спостері-
гало журі у складі заступника ди-
ректора з виховної роботи Марії 
Петрівни Процик, вчителя зару-
біжної літератури Наталії Богда-
нівни Прус, вчителя музики Світ-
лани Петрівни Ягнійчук, вчителя 
математики Олени Сергіївни Бу-
чок. 

Конкурсанти розповідали про 
себе, говорили компліменти своїм 
супутницям, запрошували на по-
бачення, користуючись лише мімі-
кою і жестами, відповідали на під-
ступні питання, співали і навіть 
освідчувались у коханні. 

В результаті конкурсів пред-
ставники журі вручили кожній 
парі грамоту: у номінації “Найви-
гадливіша пара” перемогли  
Євгенія Дзендзель і Віталій Крет, 
“Найгарнішою” стала пара номер 
два – Олександр Кошулинський і 
Юлія Лемега, “Найромантичніші” 
– Анатолій Кошулинський і Тетя-
на Гриньків, пара під номером 
три Андріана Алексеєва і Максим 
Скрипник були “Найідеальнішою 
парою”. У номінації “Глядацькі 
симпатії” найкращими стали Со-
фія Бучок і Назар Рудий. 

Сценарій заходу до Дня Вален-
тина у Лозівській ЗОШ І-ІІІ ст.–
ДНЗ підготувала президент шкіль-
ного парламенту Юлія Климів.

Конкурси  ●

Де любов, там життя

Учасники свята з нагоди Дня Валентина  
в Лозівській ЗОШ І-ІІІ ст.–ДНЗ, 12 лютого 2016 року.
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Позиція ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Нещодавно прочитав “Час 
second-hand” Світлани Алек-
сієвич, яка торік у жовтні 
отримала Нобелівську премі-
єю з літератури “за багато-
голосу творчість — пам’ятник 
стражданню і мужності в наш 
час”. Ця книжка змушує гля-
нути на історію ХХ століття 
під іншим кутом зору, відвер-
тіше.

Народилася Світлана Алексіє-
вич 31 травня 1948 року в Івано-
Франківську, де служив її батько, 
в сім’ї вчителів — білоруса та 
українки. Згодом сім’я перебра-
лася до Білорусі. Там Світлана 
закінчила факультет журналісти-
ки. Після приходу до влади Олек-
сандра Лукашенка, до режиму 
якого письменниця перебуває в 
опозиції, книжки Нобелівської ла-
уреатки перестали публікувати в 
білоруських державних видавни-
цтвах. Тривалий час письменниця 
жила в Італії, Франції, Швеції, Ні-
меччині. 

Світлану Алексієвич — першо-
го професійного журналіста, яко-
му дали “Нобеля” з літератури, 
— називають блискучим май-
стром художньо-документальної 
прози. Жанр своїх творів пись-
менниця визначає як “роман го-
лосів”. Скомбінувати цитати зі 
свідчень очевидців так, щоб ви-
кликати якнайсильніші пережи-
вання читача, — один з її голо-
вних художніх прийомів. У центрі 
кожної книжки — резонансні події 
або процеси, без яких неможли-
во уявити історію Східної Євро-
пи, радянського і пострадянсько-
го простору: Друга світова війна, 
Чорнобильська катастрофа, Аф-
ганська війна, перебудова, крах 
СРСР. Світлана Алексієвич пише 
не історію фактів, а “історію по-
чуттів”, особистостей, які вили-
вають себе зсередини.

Для написання “Цинкових хлоп-
чиків” письменниця особисто від-
відала Афганістан, зустрічалася з 
колишніми учасниками бойових 
дій, з матерями загиблих воїнів. 
Для написання книжки “У війни не 
жіноче обличчя” розшукувала 
учасниць Другої світової війни, за-
писувала їхні свідчення, які цілко-
вито відрізняються від свідчень 
чоловіків. Книжка “Останні свідки 
(сто недитячих оповідей)” — роз-
повіді “дітей війни”. У книзі “Чор-
нобильська молитва. Хроніка май-
бутнього” Світлана Алексієвич 
опублікувала історії людей, які по-
страждали від аварії на Чорно-
бильській АЕС. 

“Час second-hand (кінець чер-
воної людини)” — наразі остання 
книжка авторки, своєрідна збірка 
сповідей, енциклопедія “червоно-
го життя”, спроба наздогнати іс-
торію з “голосів, які зникають”. 
Авторка пише про “homo soveticus” 
— людський тип, який виник уна-
слідок спроб радянської системи 
переробити психологію людини. 
Ці люди не зникли разом із СРСР, 
який пішов на дно, як легендарна 
Атлантида, вони залишилися жити 
в цьому ж просторі, пережили 
складні 1990-ті. Хтось із них роз-
чарувався в минулому, інші вважа-
ють, що теперішні часи ще гірші. 
Дехто не вписався в інтер’єр но-
вого часу, не зміг забути моло-
дість — налаштованість на вічність. 
Нова реальність по-іншому розпо-
ділила ролі. Всі вони травмовані 
радянською дійсністю, незалежно 
від ставлення до комуністичних 
ідеалів.

“Комунізм мав божевільний 
план — переробити “стару” люди-
ну, — зазначено у передмові до 
книжки. — І це здійснилося… мо-
же, лише це і здійснилося. За сім-
десят із гаком років у лабораторії 
марксизму-ленінізму створили 
окремий людський тип — “homo 
soveticus”. Хтось вважає, що це 
трагічний персонаж, а хтось нази-
ває його “совком”. Мені здається, 
я знаю цю людину, вона добре 
мені знайома, я з нею поруч, пліч-
о-пліч, прожила чимало років. Во-
на — це я. Це мої знайомі, друзі, 
батьки”. 

Крізь призму людських пере-
живань Світлана Алексієвич пока-
зує “чорну магію” “червоної ідеї”, 
реставрує радянську свідомість, 
показує, як жив соціалізм у люд-
ській душі, коли людей залізною 

рукою заганяли в щастя. Речі, які 
раніше мали сакральне значення, 
з розпадом псевдоімперії стали 
музейними експонатами, непо-
требом. Разом з уламками СРСР 
пішло на дно життя, спрагле мрій, 
надій, сподівань. Нові реалії — як 
декорації з чужого життя.

Водночас люди, виховані ре-
жимом, утомилися від червоного 
— від закривавлених ідей комуніз-
му, тюрем, таборів, втомилися 
боятися, жити, ніби метелики в 
цементі. Народ — це не плем’я, 
яке поклоняється вождю. Це на-
самперед особистості, які чинять 
опір системі — великій рибині, 
яка поїдає мальків. Істина, яку 
важливо зрозуміти, особливо за-
раз, коли над нами нависає при-
вид СРСР. 

“Час секонд-хенд” — це мій діа-
гноз нам, діагноз тому, що ми 
зробили за 20 років, нашому зло-
чинному романтизмові та, як за-
раз вважаю, нашій мовчанці, на-
шій теперішній німоті й мовчанню 
еліти”, — зазначає письменниця. 
Почитайте книжки Світлани Алек-
сієвич — озирніться в минуле.

Цитати з книжки Світлани Алек-
сієвич “Час second-hand (кінець 
червоної людини)”:

*Велика ідея потребує крові.
*Наше… радянське життя… це 

була спроба альтернативної цивілі-
зації, якщо хочете. Якщо з пафо-
сом…

*Купили про всяк випадок квіти. 
Не будуть же стріляти в людей із 
квітами.

*Вичерпую із себе радянськість 
відрами.

*Який сенс змінювати уряд, як-
що ми самі не змінюємося?

*Натовп ніколи нічого не вирі-
шує, вирішують особистості.

*Армія — це тюрма, в якій тер-
мін відбувають за конституцією.

*Командир просив: “Тільки не 
стріляйтеся. Людей списати лег-
ше, ніж патрони”.

*Як запалає вода, як її погаси-
ти? — кажуть абхазці. Так вони ка-
жуть про війну…

*Війна — це коли жити хочеть-
ся.

*Загалом ми люди війни: або 
воювали, або готувалися до війни.

*У нього, якщо наймешся пра-
цювати — не вкрадеш, не поспиш. 
Фашист!

*Росія змінювалася й ненавиді-
ла себе за те, що змінювалася. 
“Непорушний Монгол”, — писав 
про Росію Маркс.

*Ми вірили, що завтра — бук-
вально завтра — почнеться свобо-
да. Почнеться з нічого, з наших 
бажань. 

*Свобода нашій людині — як 
мавпі окуляри. Ніхто не знає, що з 
нею робити.

*…людська правда — це цвях, 
на який кожен вішає свого капелю-
ха.

*Комуніст — це той, хто Маркса 
читав, а антикомуніст — це той, хто 
його зрозумів.

*Ми виросли в країні, де гроші, 
можна сказати, були відсутні.

*Тридцять сьомий рік… Двоє 
старих більшовиків у камері. Один 
каже: “Ні, не доживемо ми до ко-
мунізму, але наші діти…”. Другий: 
“Бідолашні наші діти!”.

*А зараз часу на почуття ні в ко-
го немає — всі гроші заробляють.

*Ніхто не хотів гарно вмирати, 
всі хотіли гарно жити.

*Нас взяли не танками та раке-
тами, а зруйнували те, в чому ми 
були найсильнішими. Наш дух.

*Уся перебудова звідти… Із Хру-
щовської відлиги.

*Людей не рахували, а патрони 
рахували. Нормально…

*У Другій світовій війні ми пере-
могли. Третю світову програли.

*Не тільки народ, а й лідери жи-
ли за “залізною завісою”. Всі жили, 
як в акваріумі.

*Тільки радянська людина може 
зрозуміти радянську людину.

*Нормальні люди виходять з 
моди.

*Комунізм — як сухий закон: 
ідея гарна, але не працює.

*Для нової крові немає ані сил, 
ані якогось божевілля.

*Життя складалося з героїв… 
жертв і катів… Інших людей не бу-
ло.

*Слово було вчинком. Встати на 
зборах і сказати правду — вчинок, 
тому що небезпечно.

*Замість Висоцького — Кірко-
ров. Попса. І цим усе сказано.

*Нас виховували як молодих во-
їнів у давній Спарті: якщо Батьків-
щина накаже, на їжака сядемо.

*…пам’ятаю, як люди ходили з 
мішками радянських грошей по-
рожніми крамницями…

*Купив на одній вулиці пляшку 
мінеральної води й продав її на 
іншій — це бізнес.

*На останній жовтневій демон-
страції нам ще роздали плакати й 
портрети вождів, але для нас це 
вже було, наче карнавал для бра-
зильців.

*Ми ще не перехворіли на кому-
нізм.

*За один день ти міг стати міль-
йонером або отримати кулю в чо-
ло.

*Війна — це болото, легко влізти 
й важко вилізти.

*Нас рятує кількість отриманої 
любові, це наш запас міцності.

*…все наше лихо в тому, що в 
нас кати та жертви — ті самі лю-
ди.

*Був готовий застрелитися. Всі 
за тих часів так жили. Тут була рів-
ність.

*Минуле для одних — скриня 
м’яса й бочка крові, для інших — 
велика епоха.

*Одні б’ють, інші брешуть у га-
зетах, треті арештовують, виносять 
вироки. Дуже мало потрібно для 
запуску сталінської машини.

*Певний час росіян скрізь люби-
ли, а тепер знову бояться. А вам не 
страшно?

*Демократія — кумедне слово в 
Росії. Путін-демократ — найкорот-
ший анекдот.

*Маленькі ґвинтики системи. 
Бити — не бити, вирішують не во-
ни, але б’ють вони.

*Народ — це стадо. Стадо анти-
лоп. А влада — левиця. Левиця ви-
бирає зі стада жертву й убиває її.

*З одного боку, система нищи-
ла людину, а з іншого, — люди не 
жаліли одне одного.

*Від усякого болю один у нас 
засіб — терплячість.

*Тепер уже ні в що не вірять. Ані 
в домовика, ані в комунізм.

*…мені шкода не себе — мені 
шкода всього того, що ми люби-
ли.

*Прибрати невгодного керівни-
ка — не найбільша проблема. А ось 
що робити далі? 

*Анекдот про “совка”: злий, як 
собака, а мовчить, як риба.

*Пережили перебудову, пере-
живемо й революцію.

*Людина повинна за всіх часів 
обирати: свобода або добробут і 
гаразди в житті, свобода зі страж-
данням або щастя без свободи. І 
більшість людей іде другою доро-
гою. 

“Материк СРСР”,  
або Кінець “червоної людини”

Лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року,  
білоруська письменниця та журналістка Світлана Алексієвич. 

Шкільний меридіан ●

Кожна людина у свій час бу-
ла учнем. І байдуже, скільки 
років тому це було, все од-
но перша вчителька, клас-
ний керівник завжди згаду-
ються з подякою. Зі слова-
ми вдячності 6 лютого заві-
тали до мене здорові, весе-
лі, щасливі учні 10-Б класу 
Острівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, які закінчили школу у 
2006 році. 10 років тому ви-
йшли вони у самостійне 
життя, сповнене радості і 
смутку, перемог і поразок. 
Цікаво було зустрітися і по-
говорити про минуле і сьо-
годення. Кожен вибрав свою 
стежину, якою крокує  
зараз. 

За ці роки багато чого зміни-
лося, стали вони дорослими, 
здобули професії, про які мріяли, 
створили сім’ї, виховують дітей, 
деякі працюють за кордоном. Я в 
цей день слухала і раділа за сво-
їх вихованців: вони знайшли своє 
місце в житті. Та для всіх без ви-
нятку в серцях залишилися добрі 
спогади про вчителів, школу і мої 
слова-настанови: “Будьте завжди 

людьми з великої букви”. Я всіх 
їх розуміла і завжди старалася 
допомогти.

Згадали учні, що міцні знання, 
які здобули в школі і мої поради 
давали їм сили у досягненні ме-
ти. Я із задоволенням вела своїх 
випускників сходинками любові 
та доброти, запалювала в їх сер-
цях вогник віри в справедли-
вість.

Своїм дорогим випускникам 
2006 року хочу побажати 
здоров’я, благополуччя, не зупи-
нятися на досягнутому, а удоско-
налюватися, щоб мати змогу ра-
діти успіхам. Не забувати одні 
одних, бо всі ми одна сім’я. Щи-
ро дякую усім за матеріальну до-
помогу, яку ви мені надали.

Дорогі мої! Будьте уважними 
один до одного, знаходьте в тих, 
хто поруч із вами, душі прекрасні 
поривання, шануйте людей, які 
здатні віддавати тепло своїх сер-
дець іншим, адже життя радісно 
цвіте під зливою тепла.

 
З повагою та любов’ю 

класний керівник — Любомира 
Михайлівна ЯРЕМА.

Душі прекрасні поривання

Випускники Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. 2006 року випуску.
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ПРОДАМ
* молоду добру корову, з тре-

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

* картоплю. Тел.  (096) 134-
43-68. 

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

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

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

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

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к. с.), трактори 

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

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. 
Пенсіонерам та учасникам Ве-

ликої Вітчизняної війни — зниж-
ки. Тел. (097)14-86-723. 

* цифрова відеозйомка  
(весілля, хрестини, перший 

дзвоник, випускний вечір, юві-
лей), тел.: 095-64-03-266, 096-
36-17-373.

* фотозйомка урочистих  

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

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова",  
треба заповнити купон і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год.  

Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

Рубрики:
1. Куплю
2. Продам
3. Послуги
4. Вважати недійсним

Справи приватні ●

Цікаві зустрічі ●

Сьогодні гість рубрики “Ціка-
ві зустрічі” — вчитель фізич-
ної культури і предмету “За-
хист Вітчизни” НВК “Велико-
бірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназія імені Степана Балея” 
Сергій Касіян. У 27 років він 
уже здобув з учнями більше 
тридцяти відзнак та нагород 
у змаганнях різних рівнів.

— Сергію, звідки у Тебе 
захоплення спортом?

— Народився я в сім’ї медиків. 
Однак майбутню професію вирі-
шив поєднати зі спортом, а не з 
медициною. У школі через пробле-
ми зі здоров’ям на уроках фізкуль-
тури займався у спецгрупі, де на-
вантаження були менші. Попри це 
я активно брав участь у змаганнях. 
В одинадцятому класі отримав по-
хвальний лист за успіхи у фізкуль-
турі, тоді ж мені було присвоєно 
ІІ юнацький розряд із баскетболу. 
За направленням 
вступив на факуль-
тет фізичного вихо-
вання Тернопіль-
ського педагогічного 
національного уні-
верситету імені Во-
лодимира Гнатюка. 
З листопада 
2009 року працюю у 
Великобірківській 
школі-гімназії. Захо-
плення спортом я 
перейняв від дідуся 
Тараса Михайловича 
Лящинського. Свого 
часу він грав на по-
зиції воротаря за ко-
манду Дичкова, ре-
гулярно відвідував 
матчі великобірків-
ської команди. 

— Пам’ятаєш, як 
проводив перший 
урок?

— Звісно. Хвилю-
вався, адже був один 
у полі воїн. Доводи-
лося знаходити під-
хід до кожного учня. 
Однак адаптувався 
досить швидко. До-
помагали вчителі, які навчали ме-
не, коли я був школярем. Багатьох 
дітей знаю особисто, адже живу з 
ними в одному селищі. Продовжив 
розвивати в учнях навики, які за-
клали в них мої попередники. Торік 
наприкінці грудня на районних 
змаганнях із футзалу в Дичкові на-
ші школярі стали переможцями, а 
нещодавно здобули друге місце на 
обласному етапі. Крім цього, в квіт-
ні нас чекають фінальні поєдинки 
чемпіонату з футболу серед за-
гальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів 
Тернопільського району, де нам 
протистоятимуть “міцні горішки”.

— Завдяки чому вдається мо-
тивувати школярів, налаштову-
вати на перемоги?

— Перш за все, вчитель має бу-
ти другом учня. Педагог повинен 
мати максимум авторитету і міні-
мум влади. Стараюся не сварити 
дітей, не чинити психологічного 
тиску. Розумію, що результат при-
ходить із часом, після наполегли-
вої роботи, і не всі діти можуть 
досягати спортивних висот. 

Морально-вольові якості зміню-
ються залежно від віку, тому до 
кожного треба знаходити інший 
підхід.

—  Як виникла ідея створити у 
Великобірківській школі-гімназії 
гурток із волейболу, керівником 
якого Ти є?

— Спочатку я керував гуртком 
“Юний рятувальник”, який мало хто 
відвідував. Згодом на педагогічній 
раді було прийняте рішення пере-
форматувати його у гурток із во-
лейболу, який вже функціонує біль-
ше двох років. Зараз у гуртку 
займаються 18 учнів — хлопці і 
дівчата. Щопонеділка та щочетвер-
га проводимо тренування — від-
працьовуємо тактику і стратегію 
гри. Відвідуємо матчі жіночої во-
лейбольної команди “Галичанка”, 
де стараємося підгледіти щось для 
тренувального процесу. Влітку 
майже щодня тренуємося на во-
лейбольному майданчику. Завдяки 

підтримці старшої волейбольної 
команди Великих Бірок “Вікторія”, 
в якій я граю, Великобірківської 
селищної ради, жителю селища 
Петру Николину маємо 16 волей-
больних м’ячів. Я працюю трене-
ром із волейболу в Тернопільській 
районній ДЮСШ, тому часто залу-
чаю великобірківських школярів до 
змагань на високому рівні. 5-6 ви-
хованців мого гуртка грають у скла-
ді команди Тернопільського району 
в чемпіонаті дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл Тернопільщини з 
волейболу. Крім цього, започатку-
вав на базі школи спортивний клуб 
“Чемпіон” з армреслінгу, де займа-
ються як хлопці, так і дівчата.

— Хто допомагає в роботі?
— Займатися в гуртку до мене 

приходять випускники школи, які 
можуть дати влучну підказку. Реа-
лізовувати задумане допомагає 
моя колега Юлія Радецька. Цікаво, 
що раніше я проводив уроки в кла-
сі, де навчалася Юля. Сьогодні ми 
працюємо в тандемі — обмінюємо-
ся досвідом. Навчати — означає 

вчитися, тому можу дечому навчи-
тися і в своїх вихованців.

— Якими видами спорту ціка-
вишся?

— Зараз найпопулярнішим ви-
дом спорту є футбол. Займався 
футболом у Тернопільській ра-
йонній ДЮСШ під керівництвом 
Василя Заторського, який сьо-
годні очолює сектор молоді і 
спорту Тернопільської РДА. Тоді 
встиг зіграти на всеукраїнському 
рівні проти однолітків із київської 
“Оболоні” в Гусятині. Деякий час 
грав за молодшу футбольну ко-
манду Великих Бірок. Однак фут-
бол мені не дуже імпонує. В уні-
верситеті не любив гімнастики. 
Як риба у воді, почуваюся у во-
лейболі та баскетболі. Пильно 
стежу за американською Націо-
нальною баскетбольною асоціа-
цією. Вболіваю за “Лос-Анджелес 
Лейкерс”, у складі якої виступає 
мій улюбленець Кобі Браянт. По-
добаються більярд, біатлон, на-
стільний теніс. 

— Маєш хобі?

— Люблю рибалити. В дитин-
стві ні світ ні зоря ходили з діду-
сем на річку ловити рибу. Зараз 
на це не вистачає часу. Захоплю-
юся мотоспортом. Це в мене від 
батька, який мав “Мінська”, за 
яким пильнував, як за малою ди-
тиною. В мене є байкерська жи-
летка ручної роботи, на якій зо-
лотими нитками вишито “Фізрук”. 
Торік улітку через соцмережі зі-
брав у Тернопільському районі 
охочих узяти участь у байкерсько-
му зльоті на фестивалі “Файне 
місто”. З того часу в мене 
з’явилося багато нових друзів, з 
якими підтримую тісні контакти. 
Зараз збираю гроші на новенько-
го мотоцикла. Звук мотора для 
мене — велика радість. Обожнюю 
слухати музику. Музика — це ві-
тамін, який треба приймати що-
дня. Під настрій можу слухати все 
— від медитаційних японських ет-
нічних мелодій до рокових компо-
зицій. Відновив у школі музичний 
супровід уроків фізкультури. Це 
активізує школярів. Телевізора 
вже півроку не дивлюсь, адже там 
здебільшого пропагують брехню і 
насильство. Натомість захопився 
літературою. Замовляю поштою у 
видавництві “Свічадо” духовну лі-
тературу, яка стимулює до життя 
і рятує від стресів.

— На Твою думку, в чому 
ключ до успіху?

— Ключ до успіху — у само-
вдосконаленні і терпінні. Після 
смерті дідуся почав задумуватися 
над сенсом життя, розставляти 
життєві пріоритети. Кинув курити, 
повністю відмовився від алкоголю. 
Щонеділі відвідую богослужіння, 
хочу почути від отця духовну на-
станову. Молитва допомагає опа-
нувати себе. Давньокитайський 
мислитель Конфуцій сказав: “Як-
що ваш план на рік — садіть рис. 
Якщо на десятиліття — садіть де-
рева. Якщо ваш план на все життя 
— вчіть дітей”. Діти — моя сім’я. 
Вони мотивують мене підкорюва-
ти щоразу нові вершини. Вірні 
друзі, надійні колеги — ось запо-
рука успіху.

 
Спілкувався Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Сергій Касіян:  
“Ключ до успіху — у самовдосконаленні”

Учитель фізичної культури і предмету “Захист Вітчизни” 
НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея” 

Сергій Касіян разом зі своїми вихованцями здобув 
більше 30 нагород і відзнак у змаганнях різних рівнів. 

Переможці районних змагань із футзалу — великобірківські школярі 
з тренером Сергієм Касіяном (праворуч), методистом 

Тернопільського РМК Анатолієм Івасюком (ліворуч) і директором 
Тернопільської районної ДЮСШ Олександром Шумом.

* У 2015 році підприємствами 
Тернопільського району реалізо-
вано промислової продукції (то-
варів, послуг) на 796,2 млн. грн., 
що становить 6,7% загального 
обсягу реалізованої промислової 
продукції по області. Реалізація 
промислової продукції на одну 
особу населення в 2015 р. в ра-
йоні становила 11991,3 грн. (у 
2014р. – 8333,1 грн.).

* За попередніми даними, в 
2015 році сільськогосподарськи-
ми підприємствами Тернопіль-
ського району зібрано зернових 
та зернобобових культур (у вазі 
після доробки) 1097,4 тис. ц (на 
22,1% менше в порівнянні з 2014 
р.), цукрових буряків (фабрич-
них) – 880,6 тис. ц (на 28,1% 
менше), сої – 110,1 тис. ц (на 
10,0% більше), ріпаку – 63,2 тис. 
ц (на 1,1% менше), соняшнику на 
зерно – 42,4 тис. ц (у 4,2 разу 
більше), овочів – 34,3 тис. ц (на 
48,2% менше), картоплі – 7,2 
тис. ц (на 6,6% менше). Станом 
на 1 січня 2016 р. загальне 
поголів’я свиней в сільськогос-
подарських підприємствах ста-
новило 78,8 тис. голів (на 28,6% 
більше, ніж на 1 січня 2015 р.), 
великої рогатої худоби – 2,1 тис. 
голів (на 4,7% менше), в т. ч. ко-
рів – 0,8 тис. голів (на 11,1% 
менше). 

* У 2015 році підприємствами 
Тернопільського району викона-
но будівельних робіт на суму 
171,5 млн. грн., що становить 
18,1% загального обсягу в об-
ласті.

* У 2015 році підприємствами 
автомобільного транспорту (з 
урахуванням вантажних переве-
зень, виконаних фізичними 
особами-підприємцями) переве-
зено 207,0 тис. т вантажів, що на 
22,1% більше, ніж у 2014 р. Ви-
конано вантажооборот у обсязі 
88,7 млн. ткм, або 98,0% обсягу 
2014 р. Послугами пасажирсько-
го транспорту скористалися 
2209,7 тис. пасажирів, що на 
0,2% менше, ніж у 2014 р. Вико-
нано пасажирооборот у обсязі 
40,0 млн. пас. км (на 2,7% біль-
ше).

* Обсяг експорту товарів Тер-
нопільського району у січні–
листопаді 2015 р. становив 134,1 
млн. дол. США, імпорту – 128,8 
млн. дол. Порівняно з січнем–
листопадом 2014 р. експорт 
зменшився на 18,9%, імпорт – на 
12,5%. Позитивне сальдо зо-
внішньої торгівлі товарами ста-
новило 5,3 млн. дол. (у січні–
листопаді 2014 р. також позитив-
не – 18,1 млн. дол.).

* Упродовж 2015 р. загальна 
сума заборгованості з виплати 
заробітної плати на підприєм-
ствах Тернопільського району 
зменшилась на 92,6%, або на 
1559,8 тис. грн., і на 1 січня 
2016 р. становила 125,0 тис. 
грн.

* Чисельність населення в 
Тернопільському районі, за оцін-
кою, на 1 грудня 2015 р. стано-
вила 67218 осіб, у т. ч. у міських 
поселеннях – 11560 осіб та сіль-
ській місцевості – 55658 осіб. 
Упродовж січня–листопада 2015 
р. чисельність населення збіль-
шилася на 582 особи.

Головне управління 
статистики  

у Тернопільській області.

Статистична панорама ●
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Галина ЮРСА. 
Фото з архіву родини  

Дмитра ДЕРЛИЦІ.

Українська молодь дуже по-
любила  День святого Вален-
тина. У багатьох у цей час 
піднесений настрій, закохані 
дарують одне одному вален-
тинки – милі зізнання у вели-
кому почутті, квіти, солодощі. 
А мені чомусь до душі припав 
вислів колишнього заступни-
ка голови Тернопільської ра-
йонної ради, директора До-
маморицької школи (нині, на 
жаль, покійного) Степана 
Демборинського. Коли 
йшлось про свято закоханих, 
він казав: «Це день для по-
старших людей, які забули, 
що таке кохання. Хто дійсно 
кохає, для того день закоха-
них щодня». 

Коли мені зателефонували з Ба-
ворова і розповіли цю зворушливу 
історію кохання, народженого на 
війні, була вкрай схвильована і на-
решті зрозуміла вислів «мурашки 
по спині». 

Дмитро Дерлиця – один із ба-
гатьох наших гарних українських 
хлопців. Народився у селі Баво-
рів. Змалку зрозумів ціну хлібо-
робської праці, бо батько не раз 
брав його на жнива, чим малий 
Дмитрик гордився. Навчався у 
Баворівській десятирічці. Дуже 
любив свою першу учительку 
(таких зараз називають «педагог 
від Бога», а діти, правда, поміж 
себе кликали її «драйвова») Ніну 
Петрівну Драюк. Коли треба було 
з учнями рахувати, вона рахува-
ла. Треба було твір писати, вона 
писала. А якщо передбачалось у 
футбол з хлопцями грати, вона і 
тут показувала добрий приклад. 
З нею всім і завжди було весело 
й цікаво. А ще Дмитро добрим 
словом згадує Зиновія Івановича 
Тимчишина. Цей педагог мав 
гарний від природи голос. Він 
просто закохав у мистецтво співу 
малого Дмитруся.  А ще подоба-
лось малювання.

Після закінчення середньої 
школи вступив до Тернопільсько-
го професійно-технічного учили-
ща №4, де здобував мирну про-
фесію муляр – штукатур. Навчан-
ня перервала повістка до війська, 
а у серпні 2014 року Дмитро Дер-
лиця першим був мобілізований у 
зону проведення антитерорис-
тичної операції. Бойові навчання 
проходив впродовж двох місяців у 
Бердичеві. А потім для рядового 
піхотинця Дмитра Дерлиці розпо-
чалися військові будні. Хлопець 
виконував бойові завдання ко-
мандирів, стояв на блок-постах 
під Ізюмом, Артемівськом. Це в 
42 кілометрах від Дебальцево Лу-
ганської області. Більше року 
Дмитро відчував на собі трагічний 
подих війни, але донині вдячний 
Господу, бо беріг його та бойових 
побратимів, що не знає гіркоти 
втрати товаришів. Дмитро Дерли-
ця, чесно виконавши свій 
обов’язок захисника східних кор-
донів України,  повернувся у рід-
не село.

А ще війна, як це може не дивно 
звучати, подарувала йому дружи-
ну. Якби не бойові дії, хлопець ні-

коли не познайомився б саме з 
цією дівчиною, яка стала його до-
лею. 

Вперше Дмитро побачив Юлю у 
випускному платті 25 травня 2015 
року в селі Олексіївка Луганської 
області. Йшла війна, село обстрі-
лювали сепаратисти, але продо-
вжувалось звичне життя. Люди 
одружувались, народжувались ді-
ти, учні навчались та закінчували 
школу. Яка б не була жорстока ві-
йна,  плину життя їй не зупинити. 
Молоді люди нині не стверджують, 
що це було кохання з першого по-
гляду, проте Дмитро і Юля  все ж 
виділили одне одного з-поміж ін-
ших. Бо коли  волею обставин во-
ни зустрілися вдруге, дівчина ска-
зала своїй матері: «А я знаю цього 
хлопця».  Далі – усе, як у стрічці 
про кохання. Ніби випадково зу-
стрічались, про щось  несуттєве 
розмовляли. Могли спілкуватися і 
більше, та дівчина не поспішала 
давати Дмитру номер свого мо-
більного. 

Юля зрозуміла, що покохала, 
що не може жити без Дмитра ли-
ше через кілька місяців після їх 
першої зустрічі. Це було влітку 
2015-го. Воїн закінчив чергування 
на блокпосту і йшов на відпочинок. 
По дорозі зустрів Юлю, яка разом 
з мамою поверталась з гостини. 
Хлопець запропонував жінкам про-
вести їх додому. Потім  мати дівчи-
ни запросила Дмитра на чай. Юля 

згадує, що у цей вечір вони з Дми-
тром танцювали у неї вдома під 
дуже ніжну повільну мелодію, за-
писану у хлопця на мобільному. 
Тоді, напевне, і почали зароджува-
тись серйозні почуття. Закохані, як 
була можливість, телефонували 
одне одному. З тривогою сприйня-
ла дівчина повідомлення, що Дми-
тра перебазовують до Дніпропе-
тровська і несказанно зраділа, до-
відавшись, що хлопець залишаєть-
ся, що зможе його хоч не часто, як 
би того хотілося, але бачити. 

Згодом Юлю повідомили, що 
коханого разом з побратимами 
перекидають до гарячої точки – 
хутірця Трохізбенки, що в 500 ме-
трах від зони активних бойових 
дій. Дівчина страждала, що не мо-

же спілкуватися з Дмитром по мо-
більному. Так тривали довгі два 
тижні. А коли вони закінчились, то 
Дмитро не йшов, а, ніби відірвав-
шись від землі, летів на крилах з 
оберемком квітів для дівчини. Три 
дні перед тим Юля відзначила  
день народження. І найдорожчим 
подарунком  для іменинниці стало 
те, що Дмитро повернувся живим 
і що, як раніше, кохає.

Юля майже по хвилинах 
пам’ятає всі зустрічі з україн-
ським воїном Дмитром Дерлицею 
з Баворова. Молода жінка розпо-
відає про почуття, народжені ві-
йною  із захопленням, як про 
щось неземне. Любляча пара  ко-
лись  і тепер усвідомлює, що їхні 
почуття, як і життя, могли обірва-
тись будь-якої миті. Адже вони 

були у зоні бойових дій. Село, де 
жила Юля, обстрілювали. Та ко-
хання — поза війною. Дмитро ка-
же, що любов Юлії оберігала йо-
го, напевне, більше від бронежи-
лета. Щиро вірю йому, бо не раз 
це чула від наших українських за-
хисників.

Нині Дмитро і Юля взяли шлюб 
та проживають у рідному селі мо-
лодого. Дівчина зізнається, що 
спочатку ніяково себе почувала в 
новій обстановці, але, відчувши до-
броту та приязнь рідних коханого 
та усіх баворівчан, вже призвичаї-
лась і щаслива під мирним небом.

Вірю, що про це кохання, наро-
джене на війні, ще напишуть вірші, 
знімуть хороший фільм. А я тішусь, 
що перша розповіла людям про ці 
чисті почуття.

Невигадані історії ●

Наречена з війни

Дмитро Дерлиця (у другому ряду другий справа) з побратимами у зоні АТО.

Юля та Дмитро Дерлиці у день весілля.

Інгредієнти: 
М’ясо 1 кг, цибуля ріпчаста 5-7 

шт., морква 3 шт., яблука 2 шт., 
лимон 1/2 шт., картопля 2 кг, олія 
150 грамів, часник 1 шт., петрушка  
за смаком, приправи за смаком 
(мелений червоний солодкий пе-
рець, хмелі-сунелі, чорний перець 
горошком), сіль — за смаком.

Кількість порцій: 5-6 
Як приготувати шурпу 
М’ясо ріжемо шматочками і ви-

мочуємо у холодній воді 40 хвилин 
разом з скибочками лимона. Тим 
часом півкільцями нарізуємо дві 
цибулини. Зливаємо воду з м’яса. 

Додаємо цибулю, перець горо-
шком, сіль за смаком, по одній 
столовій ложці хмелі-сунелі і чер-
воного меленого солодкого пер-
цю. Ретельно все перемішуємо 
руками. Маринуємо м’ясо 40 
хвилин. У нагрітий над вогнем 
казан вливаємо 150 грамів рос-
линного масла. Кладемо м’ясо в 
казан, відразу ж гарненько пере-
мішуючи, щоб не пригоріло. Ку-
биками нарізуємо залишки цибу-
лі. Як тільки на м’ясі з’явиться 
піджарена скоринка, додаємо ци-
булю, перемішуємо і смажимо ще 
5 хвилин. Додаємо в казан наріза-

ну брусочками моркву. Пе-
ремішуємо і тушкуємо ще 10 
хвилин. Заливаємо м’ясо з 
овочами водою майже до-
верху. Тим часом очищуємо 
картоплю. Крупну — ріжемо 
навпіл. Нарізуємо часник 
тонкими пластинками, два 
яблука ріжемо часточками, 
дрібно ріжемо петрушку. Все 
змішуємо і присипаємо чер-
воним меленим солодким 
перцем. Кладемо в казан карто-
плю і перемішуємо. Через 5 хви-
лин додаємо часник, яблука і зе-
лень. Перемішуємо і варимо до 

повної готовності картоплі, при-
близно 20 хвилин. Сіль за смаком. 
Готову шурпу зніміть з вогню і дай-
те їй настоятися 15 хвилин під 
кришкою.

Смачного! ●

Шурпа мисливська

Краса, як кажуть, вимагає 
жертв. Але їх можна уникнути 
або, хоча б, спростити, виді-
ливши лише 15 хв на день. 
Для правильного догляду за 
шкірою потрібно знати, який 
її тип і, відповідно, який до-
гляд за нею необхідний. Ми 
повинні пам’ятати: краса на-
шого тіла — це результат що-
денної праці.

Крок 1. Умиватися потрібно ге-
лем для вмивання чи молочком, 
при цьому наносити їх на шкіру 
легкими масажними рухами. Такий 
своєрідний масаж збуджує струк-
туру шкіри, покращує циркуляцію 
крові. До того ж, гель зволожує і 
якоюсь мірою омолоджує, адже од-
ночасно знімається верхній шар 
мертвих клітин.

Після масажу треба вмитися зви-
чайною водою, можна використову-
вати також відвари трав. Для чутли-
вої шкіри — відвар ромашки, м’яти, 
календули. Для проблемної шкіри 
можна заварювати кору дуба або 
череду. Лаванду корисно викорис-
товувати для будь-якого типу шкіри. 
Вона зволожує, регенерує, освіжає 
та є хорошим антисептиком.

Усі відвари повинні бути кімнат-
ної температури.

Крок 2. Зволожити шкіру тоні-
ком, коли шкіра трохи підсохне 
(але не висохне!). Тонік надає шкірі 
свіжості і бадьорості, врівноважує 
кислотно-лужний баланс. А завдя-
ки створенню тоненької плівки шкі-
ра весь день захищена від зовніш-
ніх подразнень. Також тонік дозво-
ляє переходити до наступного кро-
ку — зволоження за допомогою 
денного крему. Саме він допома-
гає крему глибше проникати в шар 
шкіри. Тонік потрібно потримати на 
обличчі близько 3 хв. (наприклад, 
під час чищення зубів).

Крок 3. Нанести на шкіру об-
личчя (можна й на шию і зону де-
кольте) денний крем на 10 хв. 
Можна використовувати денні кре-
ми з SPF фільтром або необхідно 
додатково наносити засоби захис-
ту від сонця.

Крок 4. Зробити макіяж.
Крок 5. Очистити шкіру обличчя 

від макіяжу і нанести нічний крем. 
Процес очищення обличчя можна 
робити ввечері, прийшовши додо-
му, в іншому разі — перед сном, 
але не пізніше 22 год.

Крім щоденного догляду, 1-2 
рази на тиждень бажано робити 
зволожувальні, очищувальні, скра-
бові, пілінгові маски, які додатково 
зволожують, очищають пори, зні-
мають верхній шар мертвих клітин 
шкіри.

Корисно зранку замість умиван-
ня протирати шкіру обличчя і шиї 
кубиками льоду, приготованого з 
настою ромашки чи петрушки.

Такі легкі кроки згодом стануть 
звичкою і дадуть найбажаніше для 
нашої шкіри — бадьорість, свіжість, 
чистоту, молодість. А ви почувати-
метесь по-справжньому красивими 
і щасливими. Головне — зробити 
перший крок, побороти лінощі.

Дзеркало ●

Салон краси 
в домашніх 

умовах

• Щоб вмістити багато страв 
на невеликому столі, ставте на-
їдки у два яруси, використову-
ючи посуд з довгою ніжкою-
підставкою.

• Щоб нарізаний сир не за-
сихав в холодильнику, просто 
намастіть його вершковим мас-
лом.

• Якщо розпекти сковорідку 
разом із сіллю, їжа при готу-
ванні не буде прилипати.

• Якщо хочете замаскувати 
вади дерев’яних меблів, на-
тріть їх очищеним волоським 
горіхом.

Ради-поради ●
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Гороскоп ●

Дехто може опинитися у невизначе-
ному становищі. Необдумані звинува-
чення якісь плітки можуть стати на зава-
ді здійсненню ваших планів. Хтось може 
посваритися зі своєю пасією, а хтось 
може познайомитись і до кінця тижня 
розчаруватися в ній. Постарайтеся нічо-
го не обіцяти. Цей тиждень не буде 
сприятливим для зміни роботи.

Знайдіть час, щоб зустрітися з потріб-
ними людьми. Ці зустрічі передбачають-
ся досить вдалими, що дозволять вам 
впевнено дивитися у завтрашній день. 
Розширюйте свої позиції на роботі. 
впроваджуйте щось нове. У вихідні дехто 
непогано відпочине за чийсь рахунок.

На роботі і в побуті можливі пробле-
ми, які можуть вплинути на загальний 
стан, настрій і навіть здоров’я. Але це 
явище тимчасове. Зима завершується, 
будьте готові до весняного настрою. 
Старайтеся не приймати спонтанних рі-
шень і не гарячкувати. 

Будьте вдячні долі за те, що тепер мо-
жете реалізувати свої плани. Більше 
уваги приділяйте собі, власним пробле-
мам, плануйте майбутнє. Якщо зараз 
хтось опиниться у незвичайній ситуації і 
декому морально важко, то знайте: час 
гнітючий і непевний минає. Будьте уваж-
ні на дорозі.

Проявляйте пильність та обережність. 
Не очікуйте шансів, які ще недавно були 

у вас, особливо у комерційному плані. 
Триває час, коли потрібно змиритися з 
усім, що є, і в жодному разі не йти на-
перекір долі. Вміло маніпулюйте своїми 
бажаннями, і вам все буде вдаватися. 
Старайтеся поступливими.

Отримаєте довгоочікувані і бажані ре-
зультати. Декому доведеться докласти 
зусиль, щоб подолати незначні трудно-
щі. Можете допускати ризик і діяти на-
віть там, де не завжди впевнені. Тиждень 
обіцяє несподівані прибутки. Дозвольте 
себе любити більше, ніж колись.

Дуже насичений різноманітними спра-
вами тиждень. Зможете багато встигну-
ти і чимало зробити. Сподівайтесь на 
підтримку оточуючих і друзів. До вас по-
вернуться колишні компаньйони і ви по-
новому візьметесь за справи. У декого 
з’явиться нове захоплення і голова піде 
обертом.

 
Цей час досить сприятливий для по-

чинань, окрім понеділка. Будьте ощад-
ливі з фінансами, бо можливі неперед-
бачувані витрати. Приділіть більше ува-
ги своїй кар’єрі. Хтось може сподівати-
ся на підвищення службового станови-
ща, покращення умов праці або зарпла-
ти. Знайдіть час для відпочинку у вихід-
ні.

Досить серйозно ставтесь до ділових 
зустрічей — вони передуватимуть май-
бутнім переговорам. Оперативно вирі-
шуйте справи, які затягнулися. У перші 
дні тижня, а саме у вівторок використо-

вуйте свої зв’язки, щоб уникнути про-
блем. Ближче до вихідних приготуйтеся 
займатися домашніми клопотами.

Несподівано можете зробити повний 
переворот у своєму житті. Ваші плани 
кардинально зміняться. Фінансове ста-
новище суттєво поліпшиться, а впевне-
ність у собі буде достатньою. Більшість у 
вихідні може сподіватися на сюрпризи 
долі.

Дуже сприятливий тиждень, особливо 
для вирішення приватних справ. Можете 
несподівано отримати нову роботу, або 
підвищення по службі. У кінці тижня очі-
куйте пропозицій. Молоді можуть розра-
ховувати на зміцнення стосунків. Можли-
ві непогані прибутки. Обережно в гро-
мадському транспорті з початку тижня.

Не можна назвати цей тиждень при-
ємним тільки тому, що декому доведеть-
ся завершувати і залагоджувати непри-
ємності недалекого минулого. Окрім то-
го, хтось може нагадати про колишні 
борги. Не сподівайтеся на доброго по-
кровителя у складних ситуація. Розрахо-
вуйте на себе. Емоційної стабільності 
дотримуйтесь наприкінці тижня.

від Івана Круп'яка з 22 по 28 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 №7 

від 12 лютого 2016 року.

— Коханий, коли ми одружимося, я ді-
литиму з тобою всі твої тривоги й турбо-
ти.

— Але, мила, в мене немає жодних 
турбот і тривог.

— Я ж кажу — коли ми одружимося.

— Татку, а де Африка?
— Не знаю, мама прибирала.

Депутат К. вніс кілька поправок в  
обличчя депутата С.

— Синку, в коридорі щось упало.
— То мій одяг, мамо…
— Чому ж так сильно гримнуло?
— А я не встиг з нього вилізти…

Грізний ураган “Антоніна” зруйнував 
ущент квартиру свого чоловіка.

Відчинила шафу — звідти на мене ви-
валилося все, що “нема що вдягнути”.

Вирішила зібратися з думками. Жодна 
думка на збори не прийшла.

— Люба, давай влаштуємо один одно-
му гарні вихідні?

— Звичайно, любий.
— Тоді до понеділка. 

Краса потребує жертв. Я — краса, він 
— жертва.

Добре бути стюардесою: всі чоловіки 
вже відсортовані за класами. 



16 сторінкаП’ятниця, 19 лютого 2016 року

Вітаємо! ●Традиції ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Доброю традицією стало 
проведення у приміщенні 
навчально-виховного комп-
лексу “Дичківська загально-
освітня школа І-ІІ ступенів-
дошкільний навчальний за-
клад” спартакіади педаго-
гічних працівників загально-
освітніх навчальних закладів 
Тернопільського району, яку 
щорічно організовують від-
діл освіти, сектор молоді і 
спорту Тернопільської рай-
держадміністрації та Терно-
пільська районна організація 
профспілки працівників осві-
ти. Нещодавно сюди 
з’їхалися близько 30 вчите-
лів фізичної культури, щоб 
помірятися силами у швид-
кості та витривалості, обмі-
нятися досвідом.

Найвищих спортивних досяг-
нень учасникам ігор побажали за-
відувач сектору молоді і спорту 
Тернопільської РДА Василь За-
торський, методист Тернопіль-
ського районного методичного 
кабінету Анатолій Івасюк, голова 
Тернопільської районної органі-
зації профспілки працівників осві-
ти Ігор Ракочий, директор 
НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенів-
ДНЗ” Андрій Романюк. Директор 
Тернопільської районної ДЮСШ 
Олександр Шум ознайомив з 

умовами проведення змагань.
За зональним принципом 

фізкультурників поділили на дві 
команди — “Північну”, яку очо-
лив учитель фізичної культури 
Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Володимир Мричко, та “Півден-
ну” (капітан — учитель фізичної 
культури Байковецької ЗОШ І-ІІ 
ступенів і Шляхтинецької ЗОШ 
І-ІІ ступенів імені Олександра 
Барвінського Руслан Касарда). 

“Північники” святкували пере-
могу у змаганнях із волейболу 
та баскетболу, в міні-футболі та 
настільному тенісі не було рів-
них команді “Півдня”. В загаль-
нокомандному заліку перше 
місце здобули освітяни з “Пів-
ночі”, друге — з “Півдня”. 
Команду-переможця нагоро-
джено кубком. Грамотами від-
значено команди в окремих ви-
дах спорту.

Учні Смиковецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів шанують українські 
традиції. Цієї зими школярі взяли участь у театралізованій виставі, яку підготували вчитель 

початкових класів Тетяна Слівінська і вчитель музики Наталія Грицан. На сцені місцевого клубу 
діти відтворили родинну атмосферу Різдва з веселою колядою, щирим віншуванням і смачною 

кутею. Наприкінці заходу учні отримали з рук Смиковецького сільського голови Володимира 
Сидяги і директора Смиковецької школи Ігоря Матвіїшина солодкі подарунки.

Спортивні новини ●

І “Південь”, і “Північ”

Учасники спартакіади працівників освіти Тернопільського району з завідувачем сектору молоді  
і спорту Тернопільської РДА Василем Заторським, головою Тернопільської районної організації 
профспілки працівників освіти Ігорем Ракочим, директором НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” 

Андрієм Романюком, методистом Тернопільського РМК Анатолієм Івасюком.

Завідувач сектору молоді і спорту Тернопільської РДА Василь 
Заторський і методист Тернопільського РМК Анатолій Івасюк 

вручають кубок директору Дичківської школи Андрію Романюку.

Найсердечні-
ші вітання з  
4 5 - р і ч ч я м  
В а л е н т и н і  
А н т о н і в н і  
РАДЕЦЬКІЙ, яка 
живе в селі Ступ-
ки Тернопіль-
ського району. 
Щиро звичемо 
нашій дорогенькій іменинниці міц-
ного здоров’я, великого людського 
щастя, родинного благополуччя, 
радості й добра на многії літа.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

З повагою і любов’ю — рідні.

Вітаємо з 60-річчям жителя  
с. Жовтневе Тернопільського 
району Мирослава Петровича 
МИРУЦЬКОГО.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

З повагою і любов’ю — 
дружина Ірина, дочки Лілія і 

Ольга, син Михайло, невістка 
Марія, зять Руслан, онуки 
Соломійка, Яна, Вероніка.

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає 
з днем народження вчителя по-
чаткових класів Оксану  
Олегівну ДІЛЬНУ та вчителя- 
пенсіонера Марію Ярославівну 
ТРИГУБИШИН.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

А добро не оминає хату,

Як не обминає світ весна.

З ювілеєм щиро вітаємо дирек-
тора відділення компанії “Агро-
продсервіс” Івана Михайловича 
ЛАЦЯ.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В душі — лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, терпіння,

У справах — вічного горіння,

У серці — ніжності весни,

В сім’ї — любові й теплоти.

З повагою — депутатський 
корпус, члени виконкому 

Буцнівської сільської ради.

Колектив Ігровицької ЗОШ І-ІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
вчителя англійської мови Галину  
Орестівну ОЛІХОВСЬКУ.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

Вітаємо з днем народження до-
рогого похресника Іванка  
ПИТУЛАЯ з с. Лозова Тернопіль-
ського району.

Любий синочку, наша Ти втіхо,

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху.

Щоб радість і щастя Тебе обняли,

Щоб ангели Божі Тебе берегли!

З любов’ю — хресний тато 
Андрій з сім’єю.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу бібліотекою-філією с. Жов-
тневе Тернопільського району  
Ірину Степанівну ГРИЦАЙ.

Хай Бог пошле літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг,

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг.

З повагою — працівники ФАПу 
с. Жовтневе.

Колектив НВК “Грабовецька за-
гальноосвітня школа І-ІІ ступенів-
ДНЗ” щиро вітає з 50-річчям учите-
ля трудового навчання Юрія Зіно-
війовича ТОМЧИШИНА, з днем 
народження вчителя фізичної куль-
тури Петра Васильовича РОГА-
ТИНСЬКОГО, кочегара паливної 
Богдана Михайловича ЖЕРУХУ.

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  за-
відуючу клубом с. Довжанка Гали-
ну Миколаївну МИХАЙЛИШИН. 
Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
оптимістичного настрою. Нехай ко-
жен день Вашого життя буде світ-
лим і сонячним, дарує лише при-
ємні події — успіхи в роботі, душев-
ний комфорт, шану і авторитет.

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 — працівники відділу 
культури РДА, районного 

будинку культури, 
профспілковий комітет 

працівників культури 
Тернопільського району.

Вітаємо з днем народження 
провідного методиста Тернопіль-
ської центральної районної бібліо-
теки, голову  профспілки  праців-
ників  культури  району Любу  
Григорівну БИК.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для Вас — усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

Бажаєм Вам життя прожити

Без сліз, без горя, без біди,

Нехай воно щасливим буде

Сьогодні, завтра і завжди!

З повагою — працівники відділу 
культури РДА, районного 

будинку культури, 
профспілковий комітет 

працівників культури 
Тернопільського району, 

Тернопільської центральної 
районної бібліотеки.

Колектив CПП “Мричко” щиро 
вітає з днем народження сторожа 
Євгена Івановича ДЕРЛИЦЮ.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов. 

Хай Вас обминають невдачі і грози, 

Хай тільки від радості з’являються сльози, 

Ми Вам посилаєм ці вдячні слова, 

А Бог хай дарує многії літа!

Вітаємо з днем народження 
стоматологів ТРТМО Івана Ми-
хайловича ТРАЧА, Марію Зіно-
віївну ДРЕБОТ, отоларинголога 
Андрія Павловича БРУТКА, ліка-
рів загальної практики-сімейної 
медицини Людмилу Миколаївну 
СЕРДЮК, Галину Олегівну  
БОДНАР, медсестер Марію Іва-
нівну ОЛЕНИН, Наталію Зенові-
ївну АМБІЦЬКУ, Марію Петрівну 
ГУЦАЛ, фельдшера невідкладної 
медичної допомоги Ольгу Орес-
тівну ГУЛЬДУ, молодших медсес-
тер Мирославу Степанівну  
СИДЯГУ, медичного реєстратора 
Ігровицької АЗПСМ Лесю Мико-
лаївну ДЕЙНЕКУ, молодшу мед-
сестру ФАПу с. Домаморич  
Світлану Петрівну СВОРІНЬ, мо-
лодшу медсестру с. Смолянка 
Оксану Орестівну ХАМУТУ, мед-
сестру Настасівської АЗПСМ  
Надію Михайлівну КУРІЦУ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
вчителя хімії та основ здоров’я 
Ірину Романівну МІЛЯН.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань!

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
Почапинського сільського голову 
Марію Степанівну ПАЛИГУ.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!


