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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  

інформацію 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

Головний агроном ПП “Агрон” Володимир Новосад (зліва) з трактористами  
Володимиром Балабаном та Володимиром Депутатом працюють на підживленні озимини.

6 стор. 

    14 стор.

Жінки і дівчата  
з Великих Гаїв 

наліпили для бійців 
АТО 25 відер 

вареників.

У Мишковицькій 
школі відкрили 
Галерею Слави.

    6 стор.

Юрій Федуник:  
“У місцевій раді 
один депутат – 
сила велика”.
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Колегія ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

23 лютого голова Тернопіль-
ської РДА Олександр  
Похилий провів колегію  
Тернопільської районної  
державної адміністрації. 

У роботі колегії взяли участь 
голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко, перший за-
ступник голови Тернопільської 
РДА Володимир Осядач, заступ-
ник голови Тернопільської РДА 
Андрій Колісник, начальник управ-
ління регіонального економічного 
розвитку департаменту економіч-
ного розвитку, інвестиційної ді-
яльності і міжнародного співробіт-
ництва Тернопільської ОДА Ната-
лія Онищук, заступник начальника 
організаційного відділу апарату 
Тернопільської ОДА Мирослав 
Якимів, начальник фінансового 
управління Тернопільської РДА 
Світлана Марчук, начальник Тер-
нопільської ОДПІ Петро Якимчук, 
начальник районного відділу На-
ціональної поліції Петро Гукалюк, 
Великогаївський сільський голова 
об’єднаної територіальної грома-
ди Олег Кохман.

Голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко і голова Тер-
нопільської РДА Олександр Похи-
лий перед початком колегії наго-
родили грамотою за багаторічну 
сумлінну працю, особистий внесок 

у розвиток біатлону та з нагоди 
присвоєння почесного звання “За-
служений тренер України з біатло-
ну” тренера-викладача з біатлону 
Тернопільської районної ДЮСШ 
Миколу Опанасюка.

Перший заступник голови  
Тернопільської РДА Володимир 
Осядач доповів про підсумки ви-
конання програми соціально-
економічного та культурного роз-
витку і бюджету району за 2015 
рік. За інформацією Володимира 
Осядача, програма соціально-
економічного розвитку з реаліза-
ції промислової продукції за ми-
нулий рік виконана на 137,3%. 
Обсяг реалізованої промислової 
продукції склав 796 мільйонів  
220 тисяч 600 гривень. Обсяги 
роздрібного товарообороту під-
приємств торгівлі та ресторанно-
го господарства склали 430 міль-
йонів 100 тисяч гривень. 

Торік відбулося зменшення за-
гального обсягу прямих іноземних 
інвестицій в економіку Тернопіль-
ського району — станом на 1 жов-
тня 2015 року цей показник скла-
дав 5 мільйонів 512 тисяч 900 до-
ларів США. Це пов’язано з різни-
цею курсу долара. Зовнішньотор-
говельний оборот у січні-листопаді 
минулого року склав 262 мільйони 
901 тисяча 700 доларів. “Серед  
інвестиційних проектів за участю 
внутрішніх та зовнішніх інвесторів 
— наголосив Володимир Осядач, 

— будівництво зернового елевато-
ра в Острові, будівництво двох 
пташників у Великих Гаях, розши-
рення заводу з виробництва ка-
бельних мереж автомобілів ТзОВ 
“СЕ Борднетце-Україна” в Байків-
цях”. 

У 2015 році до зведеного бю-
джету Тернопільського району на-
дійшло 957 мільйонів 768 тисяч 
400 гривень. Виконання власних 
надходжень до районного бюдже-
ту склало 107% — 51 мільйон 
479 тисяч гривень. Основним дже-
релом наповнення є податок на 
доходи фізичних осіб. Середньо-
місячна заробітна плата штатного 
працівника району в січні-вересні 
2015 року склала 3292 гривні 
(116,4% обласного показника). 

Представляючи проект програ-
ми соціально-економічного та 
культурного розвитку на 2016 рік, 
Володимир Осядач зазначив, що 
цьогоріч, згідно з проведеним 
аналізом, буде збільшено вало-
вий сукупний продукт основних 
сфер матеріального виробництва 
до 1950 мільйонів 700 тисяч гри-
вень. Це спричинено нарощуван-
ням обсягів виробництва в про-
мисловості, сільському господар-
стві та будівництві. Передбача-
ється зростання показника зо-
внішньоторговельного обороту до 
290 мільйонів доларів. За про-
гнозними розрахунками, в цьому 
році в економіку Тернопільського 

району планується залучення 530 
мільйонів гривень капітальних ін-
вестицій. Підприємствами перед-
бачено отримання прибутків у су-
мі 154 мільйони гривень. З цього 
питання інформували начальник 
фінансового управління Терно-
пільської РДА Світлана Марчук, 
начальник відділу освіти Терно-
пільської РДА Василь Цаль, в. о. 
головного лікаря Тернопільського 
районного територіального ме-
дичного об’єднання Ігор  
Войтович, т. в. о. начальника від-
ділу культури Тернопільської РДА 
Любов Шарган. 

Заступник військового 
комісара-начальник відділення 
комплектування Тернопільського 
об’єднаного міського військового 
комісаріату, майор Олександр Та-
насов, інформуючи про стан при-
зову громадян на строкову і 
контрактну військову службу, за-
значив, що в Тернопільському 
районі планове завдання із залу-
чення до війська контрактників 
виконане лише на 4%, закликав 
сільських і селищних голів актив-
но проводити роз’яснювальну ро-
боту щодо контрактної служби в 
армії. Набір на службу за контр-
актом триватиме до кінця берез-
ня цього року.

За підсумками роботи колегії 
прийнято відповідні розпоряджен-
ня та доручення голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації.

Економіка і соціум:  
підсумки та перспективи

Назавжди 
залишилися 
молодими

Події 18-20 лютого 2014 року за-
пеклися кров’ю в новітній історії 
України. Злочинна влада дала наказ 
розстрілювати мирних демонстран-
тів на вулицях Києва. Спочатку лю-
ди змагалися за право вибору. По-
тім їм довелося боротися за право 
жити. Однак жодна зброя не здатна 
зламати дух людський.

Упродовж двох років члени ініці-
ативи “Музей Майдану/Музей Сво-
боди” зібрали дві тисячі артефактів, 
документів та усних свідчень, про-
вели низку виставкових проектів в 
Україні і за кордоном, здійснили 
консультації зі світовими 
експертами-музейниками, взяли 
участь у навчальних поїздках із ви-
вчення міжнародного досвіду, про-
аналізували тенденції розвитку “му-
зеїв пам’яті”. Таким чином до другої 
річниці найтрагічніших подій на 
Майдані музейний простір України 
поповнився державним закладом 
“Меморіальний комплекс Героїв 
Небесної Сотні-музей Революції 
Гідності”, який покликаний розкри-
вати особливості боротьби україн-
ців за права та свободи у світовому 
контексті, сприяти активізації гро-
мадських ініціатив, консолідації та 
розвитку українського суспільства і 
формуванню відповідальності за 
майбутнє. Цими днями перший у 
Тернополі музей Революції Гідності 
відкрили у приміщенні школи №18. 

20 лютого українці вшанували 
громадянську і національну відвагу, 
самовідданість, силу духу і стійкість 
громадян, які ціною власного життя 
захищали ідеали демократії, відсто-
ювали права людини і європейське 
майбутнє України. Цього дня в  
Києві відбулася Пелюсткова хода 
пам’яті, учасники якої пройшлися 
вулицею Інститутською, залишаючи 
на місцях загибелі героїв пелюстки 
квітів. Працівники Тернопільської 
районної державної адміністрації і 
Тернопільської районної ради вша-
нували пам’ять Небесної Сотні під 
час мітингу-реквієму біля меморі-
ального стенду героям Небесної 
Сотні на майдані Перемоги. Парох 
церкви Вознесіння Христового се-
лища Велика Березовиця отець Ва-
силь Брона відправив поминальну 
панахиду. 

Тріо “Рутенія” Великобірків-
ської музичної школи у складі Га-
лини Нижник, Оксани Кузик і Те-
тяни Жмуд виконало пісню про 
горе жінки, яка не дочекалася чо-
ловіка з поля бою. Провідний ме-
тодист Тернопільського обласно-

го методичного центру народної 
творчості і художній керівник теа-
трального гуртка Тернопільського 
районного будинку культури Світ-
лана Умриш декламувала поетич-
ні рядки з вірша “Небесна Сотня у 
вирій полетіла”. Звертаючись до 
присутніх, голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко і 
голова Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександр Похи-
лий наголосили, що завдання 
кожного українця — пам’ятати по-
двиг Героїв Небесної Сотні і при-
множувати їхній здобуток. 

У Мишковицькій 
школі відкрили 
Галерею Слави

Тисячі українських військових ці-
ною власного життя захищають те-
риторіальну цілісність України на 
сході. Прикро, що досі не покаранні 
винні у масових розстрілах на Май-
дані. Іловайський котел, битва за 
донецький аеропорт, бої під Де-
бальцевим — теж злочини влади. 
Хто відповість за це? Правду ка-
жуть: революцію роблять романти-
ки... 

“Добровольці Божої чоти” три-

мали оборону донецького летови-
ща 242 дні. Вони залишилися з во-
рогом один на один — відбивали 
атаку за атакою та сподівалися на 
підкріплення. Натомість була лише 
команда триматися. І вони трима-
лися. За це їх назвали “кіборгами”. 
Наприкінці вересня 2014 року аеро-
порт став найгарячішою точкою на 
мапі АТО. “Кіборги змагалися так, 
ніби в цьому проклятому аеропорту 
вирішувалася доля війни, — пише у 
своїй книзі “Аеропорт” фотограф і 
журналіст Сергій Лойко. — Насправ-
ді жоден із них не міг чітко поясни-
ти, для чого він проживав тут кожен 
свій день, як останній, для чого бив-
ся так шалено…”. 

Тернопільський район має свого 
“кіборга”. Торік у січні у віці 38 років 
під час оборони Донецького лето-
вища загинув житель села Велика 
Лука Іван Вітишин, пам’ять якого 
вшанували 19 лютого цього року у 
Мишковицькій загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів під час урочистої 
лінійки-реквієму. 

Цього дня за кошти, які під час 
благодійного ярмарку зібрали 
мишковицькі школярі, тут відкрили 
Галерею Слави. Педагоги Мишко-
вицької школи прищеплюють дітям 

любов до Батьківщини, виховують 
патріотичну свідомість, розвива-
ють бажання стати гідними грома-
дянами і патріотами України. Па-
рох села Мишковичі отець Василь 
Дідух освятив стенди, на яких за-
фіксовано криваві сторінки новіт-
ньої української історії, імена Івана 
Вітишина та Героїв Небесної Со-
тні. Патріотичними піснями і поезі-
єю учні згадали тих, хто віддав 
життя заради світлого майбутньо-
го. У вестибюлі, поруч із Галереєю 
Слави, виклали запаленими лам-
падками напис “Героям слава”, 
розмістили патріотичні малюнки, 
об’єднані темою “Усе моє, все 
зветься Україна”. На столі поста-
вили вишитий рушник, ікону Божої 
Матері, свічку, квіти з чорною 
стрічкою, орден “Народний Герой 
України”, медаль “За службу в 
Україні”, орден “За мужність” 
ІІІ ступеня, якими посмертно удо-
стоїли “кіборга” Івана Вітишина.

У відкритті Галереї Слави взяли 
участь голова Тернопільської ра-
йонної ради Андрій Галайко,  голо-
ва Тернопільської РДА Олександр 
Похилий, керуючий справами Тер-
нопільської районної ради Богдан 
Ящик, начальник відділу освіти Тер-

нопільської РДА Василь Цаль. 
Кажуть, замість чоловіків, які не 

повернулися з війни, продовжують 
воювати їхні матері. Така думка 
з’явилася після виступу матері Ге-
роя Івана Вітишина Марії Володи-
мирівни, яка подякувала присутнім 
за пам’ять про сина і зі сльозами на 
очах згадала, що Іван був добрим, 
щирим, чуйним, відкритим, готовим 
допомогти в будь-яку хвилину. 
“Важко переживати смерть сина. 
Серце матері — суцільна рана, яку 
ніщо не загоїть”, — сказала Марія 
Вітишин. В Івана Вітишина залиши-
лися дружина Люба і три чарівні до-
чки Маруся, Леся та Софійка, світ-
лина яких була в долоні Героя в 
останні миті його життя… 

Голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко і голова Тер-
нопільської РДА Олександр Похи-
лий висловили вдячність матері Іва-
на Вітишина за виховання патріота, 
поклонилися могилі “кіборга” у Ве-
ликій Луці. Подвиги героїв житимуть 
вічно в серцях українців, на їх на 
прикладі виховуватимуть нові по-
коління захисників України. 

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Революція Гідності ●

Під час відкриття Галереї Слави у Мишковицькій школі (зліва направо): директор школи Андрій Чернець, керуючий справами 
Тернопільської районної ради Богдан Ящик, голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, начальник відділу освіти  
Тернопільської РДА Василь Цаль, парох с. Мишковичі о. Василь Дідух, мама Івана Вітишина Марія Володимирівна, голова  

Тернопільської РДА Олександр Похилий, дружина Івана Вітишина Люба (друга справа) з доньками Марусею, Лесею і Софією.

Офіційне ●

25 лютого голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко про-
вів третю сесію Тернопільської ра-
йонної ради сьомого скликання. На 
сесії депутати таємним голосуван-
ням обрали Миколу Михальчишина 
—  від Радикальної партії Олега Ляш-
ка заступником голови Тернопіль-
ської районної ради. “За” проголо-
сували 34 депутати, один бюлетень 
визнано недійсним. Сесія розгляну-
ла 21 питання порядку денного. Де-
путати взяли до відома звіт Терно-
пільської райдержадміністрації “Про 
виконання програми соціально-
економічного та культурного розви-
тку району за 2015 рік”, затвердили 
звіт про виконання районного бю-
джету за 2015 рік, програму 
соціально-економічного та культур-
ного розвитку району на 2016 рік, 
внесли зміни до районного бюджету 
на 2016 рік, прийняли інші рішення.

Матеріали сесії читайте в  
наступному номері “Подільсько-
го слова”.

Третя сесія 
Тернопільської 
районної ради 
VІІ скликання

28 лютого о 10:00 у малому 
залі Тернопільської районної 
ради в рамках XVI сільських 
спортивних ігор відбудуться 
змагання з шашок. Прохання 
до сільських і селищних голів 
забезпечити участь у змаган-
нях. Телефони для довідок:  
43-58-24, (067) 35-41-802.
Тернопільська районна рада 

ФСТ “Колос”.



П’ятниця, 26 лютого 2016 року3 Тема дня
Ювілеї ● Вітаємо! ●

Колектив тери-
торіального центру 
соціального об-
слуговування (на-
дання соціальних 
послуг) Тернопіль-
ського району щиро 
вітає з днем наро-
дження соціального ро-
бітника с. Ступки Марію 
Богданівну П’ЯТКІВСЬКУ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте здорові й щасливі!

Щиро вітаємо з днем наро-
дженням секретаря відділу освіти 
Тернопільського РДА Любов  
Іванівну КУЗЬ.

Хай Вас зігріває людська теплота

За все, що зробили за свої літа.

Хай сонце сяє і серце співає,

Хай смуток дороги до хати не знає.

Хай благодатним буде Ваш вік.

Від щирого серця бажаємо

Щастя, здоров’я і многая літ!

З повагою — педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

Вітаємо з 55-річчям медичного 
реєстратора Ігровицької АЗПСМ 
Лесю Миколаївну ДЕЙНЕКУ.

З днем народження вітаємо! 

Добра і радощів бажаємо,

Здоров’я на усі літа, 

Хай в серці квітне доброта!

Щиро вітаємо з днем наро-
дженням педагога-організатора 
НВК “Домаморицької ЗОШ І-ІІ 
ступенів-ДНЗ Іванну Володими-
рівну ШиМКО.

Щоби серце втішалося днями,

Щоби роки не збігали, як мить,

А над Вашої долі ланами

Хай лиш радість і щастя струмить.

З повагою – педагогічний 
колектив НВК 

“Домаморицької ЗОШ І-ІІ 
ступенів-ДНЗ”.

Педагогічний колектив Жов-
тневої ЗОШ І-ІІ ст. ім. Володими-
ра Гарматія вітає з днем наро-
дження педагога-організатора 
Оксану Степанівну ВОЛОШиН, 
учителів-пенсіонерів Ганну  
Михайлівну ТЕРАЗ і Ганну  
Йосипівну ЛІСНЯК.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів щирих привітань,

Від зірок здійснення бажань!

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік! 

Вітаємо з днем народження 
директора Миролюбівської ЗОШ І 
ст.-дитячого садка Світлану  
Георгіївну БАРВІНОК.

Здоров’я міцного на довгі роки 

Бажаємо Вам ми усі залюбки. 

Хай доля дарує щастя довіку, 

Достатку і миру у домі без ліку!

З повагою — колектив 
Миролюбівської ЗОШ І ст.-

дитячого садка.

Вітаємо з днем народження  
Великоглибочецького сільського 
голову Надію Іванівну ЗАРІВНУ.

Хай квітне доля у роках прекрасних,

Господь дарує радість і здоров’я.

Хай кожен ранок з неба сонцем ясним

Осяє світлом і любов’ю.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Щиро вітаємо з днем наро-
дженням вчителя початкових кла-
сів НВК “Домаморицької ЗОШ І-ІІ 
ступенів-ДНЗ” Наталію Богда-
нівну ТКАч.

Із днем народження вітаємо,

Добра і радості бажаємо,

Хай в небі сонце ніжно сяє,

Веселка барвами заграє,

Щебечуть солов’ї грайливо

На життя довге і щасливе!

З повагою – педагогічний 
колектив НВК “Домаморицької 
ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”, учні 3 

і 4 класів, батьки.

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя трудо-
вого навчання Бориса Олексійо-
вича ВОЛЯНЮКА, працівника 
школи Ігоря Івановича  
ПОСМІТЮХА.

Незабутніх вражень, щасливих подій, 

Здійснення задумів, втілення мрій! 

Хай прекрасним цвітом шлях 

життя рясніє, 

Збуваються завжди заповітні мрії. 

Хай палають в серці почуття високі, 

А доля дарує повні щастям роки.

Колектив Великоберезовиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем  
народження вчителя української 
мови і літератури Світлану  
Богданівну ПРиШЛЯК.

День народження раз в рік 

Переступить Ваш поріг. 

З ним до Вас хай завітає 

Все, що серце забажає. 

Нехай Вам віднині й далі 

Щасливо живеться, 

Хай лише добро й достаток 

У домі ведеться!

Андрій ОМЕЛЬНиЦЬКиЙ.

17 лютого зозуля накувала 
сто років корінному жителю 
селища Великі Бірки Терно-
пільського району Івану 
Гудзю. “Все в нього було 
старе, крім очей, очі були 
кольором схожі на море, 
веселі очі людини, яка не 
здається”, — згадав слова 
з повісті-притчі Ернеста Хе-
мінґуея “Старий і море”, 
дивлячись на ювіляра. Як і 
рибалка Сантьяго з твору 
американського письмен-
ника, Іван Семенович живе 
відповідно до власного 
етичного кодексу, в часи 
Другої світової війни геро-
їчно боровся на фронті за 
життя і людську гідність. 

Серед трьох дітей у сім’ї Се-
мена і Меланії Гудзів Іван був 
наймолодшим. У дитинстві хло-
пець допомагав батькам, які пра-
цювали біля землі, пас корови, 
працював у панському фільварку. 
Закінчив чотири класи початко-
вої школи. Досі пам’ятає прізви-
ща своїх учителів — пані Жере-
бецьку, пані Тимошенко і дирек-
тора школи пана Томашевсько-
го. 

У 1938 році Івана Гудзя забра-
ли на службу до Війська Поль-
ського. Юнак служив у 28-му 
полку стрільців Каньовських у 
місті Лодзь. Брав участь у 
німецько-польській кампанії 
1939 pоку. Після поразки поль-
ського війська повернувся до Ве-
ликих Бірок, де встановлювалася 
радянська влада. Одружився з 
односельчанкою Теклею Філь, з 
якою прожив у шлюбі 60 років і 
виховав дочку Євгенію та сина 
Зеновія. 

Під час німецької окупації Іван 
Семенович працював колійним 
робітником на залізничній стан-
ції Борки Великі. Наприкінці бе-
резня 1944 року пішов добро-
вольцем на фронт. Служив у 
108-му окремому інженерно-
понтонному батальйоні Першого 
Українського фронту, лаштував 

понтони — спеці-
альні засоби для 
переправи через 
водні об’єкти. В 
жовтні 1944 року 
отримав важке по-
ранення. Лікувався 
у військових шпита-
лях. Дотепер носить 
у плечі спогад із тих 
часів — осколок 
снаряду. 

Після війни Іван 
Гудзь повернувся на 
залізницю. Працю-
вав робітником ко-
лійного господар-
ства до 1977 року, 
за віком вийшов на 
пенсію. Іван Семе-
нович — ветеран 
праці, інвалід війни 
першої групи. Меш-
кає у Великих Бірках 
разом із сім’єю ону-
ка Володимира. За 
мужність і героїзм, 
проявлені під час 
воєнних дій, його 
нагороджено радян-
ськими, польськими, 
українськими вій-
ськовими і держав-
ними нагородами. В 
Івана Гудзя троє 
онуків і шестеро 
правнуків.

— У дитинстві дідусь часто 
розповідав мені про часи, коли 
воював проти німців, — ділиться 
спогадами внук ювіляра Ігор 
Ситник, який близько року за-
хищав Україну в зоні АТО. — Я 
був активним учасником Майда-
ну .  У  вересн і 
2014 року добровольцем пішов 
на фронт. Свого часу проходив 
строкову службу в артилерій-
ських військах у Новоград-
Волинському на Житомирщині, 
тому вирішив, що саме я маю 
захищати країну, а не юнаки, які 
ще навіть не нюхали пороху. Ді-
дусь для мене — приклад муж-
нього воїна, вірного сім’янина, 
патріота, свідомого громадяни-
на. Йому випала важка доля. На 
війні він був за волосину від 

смерті. Таємниця дідового дов-
голіття — вічний оптимізм, на-
полеглива праця, любов до рід-
них і батьківщини.

На гостину до ювіляра з квіта-
ми і подарунками завітали голо-
ва Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації Олександр 
Похилий, заступник голови Тер-
нопільської райдержадміністрації 
Андрій Колісник, Великобірків-
ський селищний голова Роман 
Мацелюх, представники керівни-
цтва Львівської залізниці, най-
старший житель Великих Бірок 
102-річний Омелян Зварич, ро-
дичі та друзі. Вони побажали 
ювіляру міцного здоров’я, ро-
динного затишку і душевного 
спокою. Колектив редакції газети 
“Подільське слово” приєднується 
до привітань імениннику.

Життєвий кодекс Івана Гудзя

Сторічний ювіляр Іван Гудзь (перший ряд, третій справа) з родиною, друзями, колегами,  
головою Тернопільської РДА Олександром Похилим, заступником голови Тернопільської РДА 

Андрієм Колісником і Великобірківським селищним головою Романом Мацелюхом. Поруч  
з ювіляром — найстарший мешканець Великих Бірок 102-річний Омелян Зварич.

Іван Гудзь під час служби у Війську 
Польському, 17 червня 1938 року. 

Великогаївська сільська рада оголошує конкурс на право оренди нежитлового приміщення кому-
нальної власності, розташованого за адресою: с. Великі Гаї, вул. Галицька, 50, площею 92,35 кв. м. 
Цільове призначення – розміщення кафе-бару. Стартова орендна плата на місяць – 637,13 грн. Умови 
конкурсу: розмір орендної плати; використання об’єкта оренди за цільовим призначенням, без надання 
в суборенду; забезпечення збереження орендованого майна; забезпечення дотримання протипожеж-
них норм експлуатації об’єкта; дотримання санітарно-екологічних норм при експлуатації об’єкта; від-
шкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та наданих ко-
мунальних послуг; відшкодування орендодавцю вартості проведення експертної оцінки об’єкта оренди. 
Крок збільшення орендної плати – 10 % початкового розміру. Строк оренди 2 роки 11 місяців. Конкурс 
відбудеться 18.03.2016 р. о 10 год. в адмінбудинку Великогаївської сільської ради (с. Великі Гаї, вул. 
Галицька, 47, 2 пов., актовий зал). Документи приймаються до 09.00 год. 18.03.2016 р. в адмінбудинку 
Великогаївської сільської ради. З детальнішою інформацією про конкурс та перелік документів, які по-
даються, можна ознайомитися на сайті сільської ради vhayi.at.ua та за тел. (0352) 49-03-72. Письмові 
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу надають за підписом відповідальної особи у 
відповідно промаркованому конверті: обов’язково зазначають найменування та адресу одержувача, на-
зву об’єкта оренди відповідно до оголошення, а також адресу, номери контактних телефонів претен-
дента. Якщо конверт незапечатаний або не промаркований відповідно до вищенаведених вимог, комі-
сія не відповідатиме за неправильне або передчасне відкриття пропозиції. 

Великогаївський сільський голова об’єднаної територіальної громади О. А. КОХМАН.

Тернопільська об’єднана 
державна податкова інспек-
ція інформує платників ак-
цизного податку, що здій-
снюють роздрібну торгівлю 
пальним, про те, що вони не 
пізніше 22 лютого цього ро-
ку повинні подати деклара-
цію акцизного податку, в 
якій відобразити податкові 
зобов’язання, розраховані 
відповідно до обсягів реалі-
зованого (відпущеного)  
пального за ставкою 0,042 
євро за кожний літр. 

Оскільки відповідні зміни до 
декларації акцизного податку, 
затвердженої наказом Мінфіну 
від 23.01.2015 р. № 14 знахо-
дяться в стадії затвердження, 
платник може разом з податко-
вою декларацією подати допо-
внення до такої декларації, які 
складені за довільною формою, 
де відобразити розрахунок по-

даткових зобов’язань шляхом 
описання, яким чином обчисле-
но суми податкових 
зобов’язань. 

Як зазначила заступник на-
чальника Тернопільської ОДПІ 
Лариса Березюк, для розрахун-
ку акцизного податку у першо-
му кварталі 2016 року необхід-
но застосовувати курс євро, 
встановлений  НБУ на 20 груд-
ня 2015 року, а це – 25,462988 
грн. Для прикладу, якщо реалі-
зовано 900 л бензину моторно-
го, сума акцизу  дорівнювати-
ме: 900 л х (0,042 євро х 
25,462988 грн.) = 962 грн 50 
коп. Такий розрахунок слід про-
водити щодо кожного виду 
пального, однак сума акцизно-
го податку в декларації зазна-
чається тільки у гривнях.

 
Відділ організації роботи 

Тернопільської ОДПІ.

Податкові новини ●

Торгівля пальним: 
декларування незабаром

Великобірківська селищна рада має намір провести громадські 
слухання щодо розроблення детального плану впорядкування тери-
торії для містобудівних потреб на приватних земельних ділянках в 
смт. Великі Бірки. Громадські слухання відбудуться 25.03.2016 року 
о 15.00 год. в актовому залі Великобірківської селищної ради, за 
адресою: вул. Грушевського, 53, смт. Великі Бірки.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном 49-23-60.
Великобірківський селищний голова Р. Є. МАЦЕЛЮХ.



Програма телепередачП’ятниця, 26 лютого 2016 року

29 лютого
Понеділок 

1 березня
ВіВторок

2 березня
середа

3 березня
ЧетВер

4 березня
П’ятниця

5 березня
субота

6 березня
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, 23.45 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.45, 18.00, 22.45, 
          23.20 Погода
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.30 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 Д/ф “Останнi ковбої Тоскани”
11.20 Чоловiчий клуб. Спорт
12.35 Зроблено в Європi
13.30 Казки Лiрника Сашка
13.45 Школа Мерi Поппiнс
14.00 Мультфiльми
14.15 Суспiльний унiверситет
14.45 Д/ф “Володимир Iвасюк. 
         Щоб народитися знову”
16.00 Д/ф “Фiлiп Петен”
17.00 Вiкно в Америку
17.30 Д/ф “Вiдчути Макао”
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 РЕ:ФОРМА
20.00 Перша шпальта
20.30 Книга ua
21.30 Новини. Спорт
21.50 Подорожнi
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок 
            з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30,
      23.15 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 10.50, 12.30 «Мiняю жiнку-2»
12.20 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”
13.50, 14.50 «Сiмейнi мелодрами-5»
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана-2»
20.30 “Секретні матеріали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00 “Грошi”
23.30 “Мiнкульт”
00.00 Комедiя “Джунглi”

інтер
06.10, 11.20, 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 Х/ф “Гувернантка” (2)
13.45, 14.20 “Сiмейний суд”
15.05, 16.15 “Жди меня”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Запитайте в осенi” (1)
22.35 Т/с “Шлюб за заповiтом” (2)
00.05 Т/с “Бiла королева”

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 Межа правди
13.10 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Мавпа”
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
17.00 “Неповторна природа”
17.30 “Гал-клiп”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Єдина країна
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.40 Дiм книги
21.30 “Сiльський календар”
22.35 Х/ф “Король Мiдас” (2)

ICTV
05.05 М/с “Молода Лiга Справедливостi”
05.45, 19.20 Надзвичайнi новини
06.40 Факти тижня
08.35 10 хвилин з прем’єр-мiнiстром України
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
10.05 Труба мiстера Сосиски
11.05 Без гальм!
11.40 М i Ж
12.00 Дивитись усiм!
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф “Несамовитий” (2)
16.10 Х/ф “Капiтан Фiлiпс” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Дiстало!
21.25 Т/с “Винищувачi” (2)
22.15 Свобода слова
00.50 Х/ф “Вовк з Волл-стрiт” (3)

стб
07.10, 16.00 “Все буде добре!”
09.10 “Зiркове життя”
10.05 Х/ф “Кохання пiд наглядом” (2)
12.00 Х/ф “Мама мимоволi” (1)
14.20 “Битва екстрасенсiв”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”
22.35 “Детектор брехнi-9”
23.35 “Один за всiх”

ноВий канал
05.57 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.45 Т/с “Бiблiотекарi” (2)
16.00 Х/ф “Все можу”
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор
22.00 Страстi за ревiзором
00.30 Х/ф “Тварюка”

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 “Пастушка” (1)
12.10 Т/с “Та, що говорить з привидами” (1)
13.50 Панянка-селянка
14.50, 18.00 Вiталька
16.00, 21.00 Казки У
17.00, 20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2)
19.00 Панянка-селянка. Мiжнародний сезон
22.00 Країна У
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 
         18.13 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Назбиране”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 18.30 “Не перший погляд”
11.30 “Подорожнi замальовки”
14.00 “Вiдвертi дiалоги”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Загубленi у часi”
15.30 “Мамина школа”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Азбука смаку”
17.15 “Спадщина”
17.45 “Mortimer. English Club”
17.50 Телезамальовка
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.55 Реклама. Анонси
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “Урок... для батькiв”
20.00 “Ми українськi”
20.30 Соцiальна реклама
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктивi ТТБ”
21.30 “Нотатки на глобусi”
21.45 “Вони прославили наш край”
22.30 “Чаc країни”

трк “украЇна”
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”
11.20 Реальна мiстика
13.20, 15.30 Т/c “Процес”
18.00 Т/c “Не зарiкайся” (2)
21.00 Т/c “Обдури, якщо любиш” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Зелена миля” (2)

к1
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння” (2)
10.45 Х/ф “Бруднi танцi-2. 
          Гаванськi ночi” (1)
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
16.00 “Файна Юкрайна”
18.15 “Розсмiши комiка”
19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
22.00 Х/ф “Супер-8» (2)
00.00 Х/ф “Ідеальний самець” (1)

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
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 11.55,
        18.00, 22.45, 23.20 Погода
07.25, 23.30 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Замки Європи”
10.40 Д/ф “Повернення на мапу”
12.00 Чоловiчий клуб
12.35 Зроблено в Європi
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Хочу бути
14.15 Суспiльний унiверситет
15.00 Фольк-music
16.10 Путiвник прочанина
16.25 Подорожнi
17.10 Т/с “Таксi”
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: “Телевiзiйна 
          Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 
       “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь “
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю жiнку-2»
13.50, 14.50 «Сiмейнi мелодрами-5»
15.50 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана-2»
20.30 “Секретні матеріали-2016”
21.00 Т/с “Хазяйка”
22.00 “Чотири весiлля-5”
00.00 Комедiя “Чоловiки у великому мiстi”

інтер
05.30, 11.10, 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” (1)
13.35, 14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
22.35 Т/с “Шлюб за заповiтом” (2)
00.05 Т/с “Бiла королева”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 
         Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 “Сiльський календар”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 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 “Iнспектори”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Європа у фокусi
20.30 “Євромакс”
21.30 “Щоденник для батькiв”
22.35 Х/ф “У пошуках часу” (2)

ICTV
05.15 Т/с “Стрiла” (2)
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00, 20.20 Громадянська оборона
11.00, 22.15 Т/с “Вiддiл 44” (2)
11.55 Патруль. Самооборона
12.30, 13.20 Т/с “Пiд зливою куль” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 21.25 Т/с “Винищувачi” (2)
16.20 Х/ф “Година пiк” (2)
18.10 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
23.10 Х/ф “Матриця” (2)

стб
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
09.00 “Зiркове життя “
09.55 “Битва екстрасенсiв. Апокалiпсис”
12.20 “МастерШеф”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Врятуйте нашу сiм’ю-5”
00.05 “Один за всiх”

ноВий канал
06.05, 07.20 Kids Time
06.07 М/с “Губка Боб — Прямокутнi 
        Штани”
07.25 Т/с “Друзi”
11.10 Т/с “Щасливi разом”
19.00 Т/с “Бiблiотекарi-2” (2)
20.45 Х/ф “Дуже погана училка” (2)
22.20 Х/ф “Коледж” (2)
00.10 Х/ф “Кiт у мiшку” (2)

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць” (1)
11.00 Х/ф “Розумна селянська 
         донька” (1)
12.10 Т/с “Та, що говорить
         з привидами” (1)
13.50 Панянка-селянка
14.50, 18.00 Вiталька
16.00, 21.00 Казки У
17.00, 20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2)
19.00 Панянка-селянка. 
         Мiжнародний сезон
22.00 Країна У
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00, 17.20 “Не перший погляд”
10.20 “Край, в якому я живу”
10.26, 11.13, 15.13, 17.15, 17.55, 
         18.13 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави.
          Українська мiсiя”
10.35 “В об’єктивi ТТБ”
10.50, 16.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
          22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Нотатки на глобусi”
11.45 “Вони прославили наш край”
14.00 “Спадщина”
14.30 “Вивчаємо англiйську разом”
14.55, 18.25 “Гуморинка 
        на хвилинку”
15.15 “Азбука смаку”
15.30 “Енергоманiя”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Замки Тернопiлля”
17.40 “Mortimer. English Club”
17.45 “Тернопiль у стилi ретро”
18.30 “Крiзь призму часу”
18.45 “Магнолiя-ТВ. Служба 
          розшуку дiтей”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.55 Реклама. Анонси
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “Будьте здоровi”
20.30 Соцiальна реклама
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Напам’ять”
21.30 “Європа очима українця”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.10, 11.10 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”
13.05 Т/c “Умови контракту” (2)
15.30 Глядач як свiдок
17.00 Агенти справедливостi
18.00 Т/c “Не зарiкайся” (2)
21.00 Т/c “Обдури, якщо любиш” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/c “C.S.I. 
         Мiсце злочину Маямi” (2)

к1
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння” (2)
10.40, 19.10 “Орел 
        i Решка. Шопiнг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
16.00 “Файна Юкрайна”
18.15 “Розсмiши комiка”
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, 23.45 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 
        11.55, 18.00, 22.45, 23.20 Погода
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.35 На слуху
07.50, 08.25 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.40 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.25, 18.55 Про головне
09.55 ДебатиPRO
11.25 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету 
         Мiнiстрiв України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Хто в домi хазяїн?
14.15 Суспiльний унiверситет
14.45 Спогади
15.30 Гра долi
16.10 Свiтло
16.45 Д/ф “Подорожуймо Литвою”
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.30 Т/с “Мафiоза”
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки

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

інтер
05.30, 11.10, 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” (1)
13.35, 14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується
          кожного”
20.00 “Подробицi”
22.35 Т/с “Шлюб за заповiтом” (2)
00.05 Т/с “Бiла королева”

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
        22.35 Оголошення. Бюро знахiдок
07.35 Європа у фокусi
08.00 “Євромакс”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 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 Концерт “Даха Браха”
14.00 Х/ф “Iнспектори-2”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Формула здоров’я”
21.30 “Музичнi делiкатеси”
22.40 Х/ф “Ферма” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00 Громадянська оборона
12.00, 13.15, 22.15 Т/с “Вiддiл 44” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25 Патруль. Самооборона
13.50, 16.20 Х/ф “Матриця”. (2)
16.50, 21.25 Т/с “Винищувачi” (2)
17.45, 18.10 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
23.10 Х/ф “Матриця-2. 
        Перезавантаження” (2)

стб
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.35 “Битва екстрасенсiв. 
        Апокалiпсис”
12.40 “МастерШеф”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “МастерШеф Дiти-5”
00.45 “Один за всiх”

ноВий канал
06.00, 07.20 Kids Time
06.02 М/с “Губка Боб — Прямокутнi 
        Штани”
07.22 Т/с “Друзi”
11.15 Т/с “Щасливi разом”
19.00 Т/с “Бiблiотекарi-2” (2)
20.45 Х/ф “Поганi дiвчиська”
22.40 Х/ф “Поганi дівчиська-2”
00.35 Парад рад

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти
        черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць” (1)
11.00 Х/ф “Рапунцель” (1)
12.10 Т/с “Та, що говорить 
        з привидами” (1)
13.50 Панянка-селянка
14.50, 18.00 Вiталька
16.00, 21.00 Казки У
17.00, 20.00 Т/с “Вiсiмдесятi” (2)
19.00 Панянка-селянка. 
         Мiжнародний сезон
22.00 Країна У
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00, 18.30 “Не перший погляд”
10.20 “Тернопiль у стилi ретро”
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 
         18.13 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави.
          Українська мiсiя”
10.35 “Крiзь призму часу”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Напам’ять”
11.30 “Європа очима українця”
14.00 “Будьте здоровi”
14.55, 18.25 “Гуморинка
         на хвилинку”
15.15, 21.00 “Тема дня”
15.30 “Час змiн”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Дiловий ритм”
17.30 “Мандри Великим Лугом”
17.45 “Mortimer. English Club”
18.50, 20.25 “Тернопiль 
         сьогоднi”
18.55 Реклама. Анонси
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “На часi”
20.30 Соцiальна реклама
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Надiя є”
21.30 “Контрасти”
21.45 “Зроблено в Європi”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.10, 11.10 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”
13.05 Т/c “Умови контракту” (2)
15.30 Глядач як свiдок
17.00 Агенти справедливостi
18.00 Т/c “Не зарiкайся” (2)
21.00 Т/c “Обдури, якщо любиш” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/c “C.S.I. 
         Мiсце злочину Маямi” (2)

к1
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння” (2)
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
16.00 “Файна Юкрайна”
18.15 “Розсмiши комiка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

ут 1
06.00, 07.25, 08.00, 09.00, 11.35, 
        19.50, 22.45 Погода
06.05 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.40 Свiт on line
08.15 Смакота
08.40 Тепло. Ua
09.05 Путiвник прочанина
09.25 Гра долi
09.55 Мистецькi iсторiї
10.15 Спогади
10.50 Твiй дiм
11.45 Д/ф “Смачнi подорожi”
13.15 Фольк-musiс. Для вас, жiнки!
14.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту.
        Гонка переслiдування 12,5км. Чоловiки
15.35 Чоловiчий клуб
16.10 Дорога до Рiо-2016
16.40 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
      Гонка переслiдування 10км. Жiнки
17.55 Баскетбол. Чемпiонат України. 
     “Хiмiк” (Южне) — “Запорiжжя” (Запорiжжя)
19.55 Театральнi сезони
20.30 Д/ф “Летючi боги Дуньхуана”
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 Мультфiльм “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
11.00 “Свiт навиворiт-5: Iндонезiя”
11.55 “Одруження наослiп-2”
13.15 “Чотири весiлля-5”
14.35 “Мультибарбара”
15.05 “Лiга смiху-2”
17.30 Комедiя “Пiнгвiни мiстера Поппера”
19.20 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”
19.30 “ТСН - Тиждень”
21.00 “Голос країни-6”
23.20 “Свiтське життя”
00.20 Д/ф “Тарас Шевченко. Iдентифiкацiя”

інтер
06.35 “Подробицi”
07.05 Х/ф “Бережись автомобiля” (1)
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i решка. Навколосвiтня подорож”
11.00 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.00 Х/ф “Звичайне диво” (1)
15.00 Х/ф “Наречена на замовлення” (2)
17.00, 21.40 Т/с “Тiльки не
          вiдпускай мене” (2)
20.00 “Подробицi тижня”
21.30 “10 хвилин з прем’єр-мiнiстром”
22.30 Д/ф “50 рокiв без Ахматової”
23.25 Х/ф “Все можливо” (1)
01.25 Х/ф “Самотня жiнка бажає 
        познайомитись...” (1)

TV-4
06.00 Х/ф “Фарт”
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
08.35, 15.55, 22.05 Тернопiльська погода
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радостi життя
09.30 “Справжня цiна”
10.15 Пряма трансляцiя святої лiтургiї з 
архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя
11.40 Дiм книги
12.00 Х/ф “Магiя золотого ведмедя”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Погляд зблизька”
14.30 “Формула здоров’я”
16.00 “Щоденник для батькiв”
16.30 “Слiдства. Інфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.20 “Лiкарська справа в Українi”
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 “Скаженi корови” (2)
23.45 Час-тайм
00.40 “Пам’ятi Квiтки Цiсик”

ICTV
05.55 Факти
06.35 М/с “Том i Джерi-3”
07.15 Х/ф “Мiський командо”
09.00 Зiрка YouTube
10.10 Дивитись усiм!
11.40 Без гальм
12.20 М i Ж
12.45 Факти. День
13.00 Труба мiстера Сосиски
13.50 Х/ф “Геракл” (2)
15.50 Х/ф “Трансформери-2. 
         Помста полеглих” (2)
18.35 10 хвилин з прем’єр-мiнiстром України
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф “Трансформери-3. 
         Темний бiк Мiсяця” (2)
23.15 Х/ф “Дум” (3)

стб
06.00 “ВусоЛапоХвiст”
07.00 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
11.00 “Караоке на майданi”
11.55 “Україна має талант! Дiти”
14.55, 21.55 “Я соромлюсь свого тiла-3”
16.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”
19.00 “Битва екстрасенсiв”
20.40 “Один за всiх”
23.15 “Детектор брехнi-9”

ноВий канал
05.50 М/с “Дак Доджерс”
06.10 Х/ф “Iсторiя дельфiна”
08.22 М/ф “Реальна бiлка”
10.00 Т/с “Пригоди Мерлiна”
13.50 Х/ф “Дуже погана училка” (2)
15.40 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”
17.50 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть-2”
20.00 Х/ф “Занадто крута для тебе” (2)
22.00 Х/ф “Дiвчина моїх кошмарiв” (3)
00.10 Х/ф “Холостячки у Вегасi” (3)

тет
06.00, 10.35 М/ф “Школа монстрiв: 
       Химерна сумiш” (1)
07.10 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя” (1)
07.30 Байдикiвка
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код” (1)
09.00 Мультик з Лунтиком
09.40 М/с “Дора-мандрiвниця” (1)
11.55 М/ф “Пухнастi проти зубастих” (1)
13.30 Х/ф “Король повiтря: Повернення” (1)
15.10 Х/ф “Розумна селянська донька” (1)
16.20 Країна У
22.45 Вiталька
23.20 Дайош молодьож!
00.50 Одна за всiх

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На вiдстанi душi”
10.26, 17.55, 20.58, 22.56 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Словами малечi про цiкавi речi “
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Спортивнi меридiани”
11.15 “Учнiвський щоденник”
11.30 “Думки вголос”
11.45, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
11.50 “Зупинись i здивуйся”
14.00 “Поклик таланту”
15.30 “У країнi гурманiв”
15.50 “Mortimer. English Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 Д/Ф “Тарас Шевченко. “Заповiт”
17.30 “Сумщина IHKOGNITО”
18.00 “Назбиране”
18.30 “Не перший погляд”
18.50 “Тиждень. Крок за кроком”
19.00 “Музичний калейдоскоп”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Подорожнi замальовки”
20.30 Соцiальна реклама
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 “А у нас кiно знiмали...”
22.45 “Тернопiль у стилi ретро”

трк “украЇна”
07.00 Подiї
07.50 Агенти справедливостi
09.45 Т/c “Пiдмiна в одну мить”
13.30, 20.00 Т/c “Умови контракту-2” (2)
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою
19.40 10 хвилин iз Прем’єр-мiнiстром України
22.15 Х/ф “Я тебе нiколи не забуду”
00.00 Т/c “Не зарiкайся”

к1
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
10.00 М/ф “Імлі - Суперстар!” (1)
11.30 Х/ф “Лiто. 
        Однокласники. Любов” (2)
13.20 “Орел i Решка”
17.15 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
18.10 “Вечiрнiй квартал”
20.00 М/ф “Кунг-фу Панда” (1)
21.30 “КВН”
23.40 “Розсмiши комiка”

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
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 11.25,
        18.50, 21.45, 23.20 Погода
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
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Замки Європи”
10.45 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.15 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльми
14.15 Суспiльний унiверситет
14.40 Спогади
15.25 Надвечiр’я. Долi
16.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
        Змiшана естафета
17.20 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.30 Т/с “Мафiоза”
20.30 Д/ф “Нiмецькi вояки в Косово”
21.30 Новини. Спорт
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.15 5 баксiв.net
23.00 Пiдсумки

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

інтер
05.30, 11.10, 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” (1)
13.35, 14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується 
       кожного”
20.00 “Подробицi”
22.35 Т/с “Шлюб за заповiтом” (2)
00.05 Т/с “Бiла королева”

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 “Формула здоров’я”
08.30 “Унiкальна Україна”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Неповторна 
          природа”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Соло”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Змова”
17.30 “Музичнi делiкатеси”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Слiдства. Інфо”
20.30 Європа у фокусi
21.30 “Школа домашнього
         комфорту”
22.35 Х/ф “Розкiшне життя” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00 Громадянська оборона
12.00, 13.15, 22.15 Т/с “Вiддiл 44” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25 Патруль. Самооборона
13.50, 16.20 Х/ф “Матриця-2. 
         Перезавантаження” (2)
16.45, 21.25 Т/с “Винищувачi” (2)
17.45, 18.10 Т/с “Патрульнi” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
23.10 Х/ф “Матриця-3. Революцiя” (2)

стб
06.55, 16.00 “Все буде добре!”
08.50 “Врятуйте нашу сiм’ю-5”
12.05 “МастерШеф”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Я соромлюсь 
          свого тiла-3”
00.20 “Один за всiх”

ноВий канал
06.05, 07.20 Kids Time
06.07 М/с “Губка Боб — Прямокутнi 
         Штани”
07.22 Т/с “Друзi”
11.05 Т/с “Щасливi разом”
19.00 Т/с “Бiблiотекарi-2” (2)
20.45 Х/ф “Простушка” (2)
22.45 Х/ф “Не можу дочекатися” (2)
00.45 Парад рад

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти
        черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць” (1)
11.00 Х/ф “Стоптанi туфельки” (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 “Вiсiмдесятi” (2)
22.00 Країна У
23.00 Т/с “Свiтлофор” (2)
00.00 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00, 17.40 “Не перший погляд”
10.20 “Мальовниче Тернопiлля”
10.26, 11.13, 15.13, 18.13 Погода. 
         Анонси
10.30 “Велети духу i слави. 
        Українська мiсiя”
10.35 “Надiя є”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi
        ТТБ”
11.15, 21.00 “Тема дня”
11.30 “Контрасти”
11.45 “Зроблено в Європi”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Фабрика iдей”
15.30 “Мандри Великим Лугом”
15.45, 20.30, 21.55 Соцiальна
         реклама
15.50 “Mortimer. English Club”
15.55 “Маленька перерва”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “ПрофStyle”
17.15 “Легенди Запорiжжя”
18.30 “Акценти тижня”
19.26, 22.26 Погода. 
        Реклама
19.30 “Що робити?”
20.25, 21.50 “Тернопiль сьогоднi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.15 “Армiя нескорених”
21.30 “Думки вголос”
21.45 Реклама. Анонси
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.10, 11.10 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”
13.05 Т/c “Умови контракту” (2)
15.30 Глядач як свiдок
17.00 Агенти справедливостi
18.00 Т/c “Не зарiкайся” (2)
21.00 Т/c “Обдури, якщо любиш” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/c “C.S.I. Мiсце 
           злочину Маямi” (2)

к1
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
09.00, 00.45 Т/с “90210. Нове 
          поколiння” (2)
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
16.00 “Файна Юкрайна”
18.15 “Розумі шикомiка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30,
         21.00 Новини
06.10, 07.10 АгроЕра
06.20 Вiд першої особи
06.45, 07.15, 08.15 Спорт
06.50, 07.20, 08.20, 09.05, 11.55, 
         18.00, 22.45, 23.45 Погода
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
09.25, 18.55 Про головне
09.55 Д/с “Замки Європи”
10.45 Український корт
11.15 Дорога до Рiо-2016
12.00 Вересень
12.30 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника Сашка
13.50 Мультфiльми
14.15 Суспiльний унiверситет
14.40 Театральнi сезони
15.25 Вiра. Надiя. Любов
16.25 Подорожнi
17.10 Т/с “Таксi”
18.15 Новини. Свiт
19.35 INTERMARIUM
20.30 План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
21.30 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
23.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 
     19.30 ТСН: “Телевiзiйна Служба Новин”
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 09.10 “Снiданок
         з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь “
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю жiнку-2»
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”
22.45 “Свiтське життя”
23.45 Драма “Принцеса Монако”

інтер
05.30, 11.10, 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” (1)
13.35, 14.20, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 “Чорне дзеркало”
23.30 Т/с “Бiла королева”

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, 00.15 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Неповторна природа”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40, 20.40 “Лiкарська справа в Українi”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Погана звичка”
17.30 “Щоденник для батькiв”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
20.10 “Сiльський календар”
21.30 “Сад, город, квiтник”
22.35 Х/ф “Темний бiк життя. 
         Пiсля вироку” (2)

ICTV
05.55 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.05 Громадянська оборона
12.05, 13.20 Т/с “Вiддiл 44” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Патруль. Самооборона
14.00, 16.20 Х/ф “Матриця-3. Революцiя” (2)
16.50 Т/с “Винищувачi” (2)
17.45, 18.10 Т/с “Патрульнi”. (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Дизель-шоу
22.20 Х/ф “Наша Russia. Яйця долi” (2)

стб
06.15, 18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
07.45 “Зiркове життя”
09.35 Х/ф “Вербна недiля” (2)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
20.00, 22.45 “Холостяк-6”
01.35 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
05.57 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.27 Серця трьох 2
19.00 Т/с “Бiблiотекарi-2” (2)
22.15 Х/ф “Аладдiн i смертельна лампа” (2)
00.00 Х/ф “Поганi дiвчиська”

тет
06.00 Малята-твiйнята
06.45 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя” (1)
07.35 М/с “Чагiнгтон” (1)
08.00 Мультик з Лунтиком
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць” (1)
11.00 Х/ф “Бременськi музиканти” (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 “Потанцюймо” (1)
20.00 Х/ф “Чого хочуть жiнки” (1)
22.20 Х/ф “Французький поцiлунок” (2)
00.10 Х/ф “Бабiй” (3)

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00, 18.30 “Не перший погляд”
10.20, 20.30 Соцiальна реклама
10.26, 11.13, 15.13, 17.55, 18.13 Погода.
           Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “ПрофStyle”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 22.00 “Вiстi ТТБ”
11.15 “Думки вголос”
11.30 “Армiя нескорених”
11.45 “Тема дня”
14.00 “Що робити?”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Творчий портрет”
15.50 “Mortimer. English Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “У пошуках легенд”
17.10 “Магнолiя-ТВ. Служба розшуку дiтей”
17.15 “Музеями Тернопiлля”
17.30 “Золота провiнцiя”
18.50, 20.25 “Тернопiль сьогоднi”
18.55 Реклама. Анонси
19.26, 22.26 Погода. Реклама
19.30 “На часi”
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.00 “Arte, viva!”
21.30 “Удосвiта”
22.30 “Час країни”

трк “украЇна”
06.10, 11.10 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”
13.05 Т/c “Умови контракту” (2)
15.30 Глядач як свiдок
17.00 Агенти справедливостi
18.00 Т/c “Не зарiкайся” (2)
21.00 Х/ф “Я тебе нiколи не забуду”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/c “C.S.I. Мiсце злочину Маямi” (2)

к1
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
09.00 Т/с “90210. Нове поколiння” (2)
10.40, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
12.20 Т/с “Дикий ангел” (1)
14.00, 20.10 “Орел i Решка”
16.00 “Файна Юкрайна”
18.15 “Розсмiши комiка”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 “КВН”

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.20, 07.00, 08.05, 22.05, 22.50, 
         23.15 Погода
06.25 У просторi буття
07.15 Смакота
07.50 Свiт on line
08.10 АгроЕра. Пiдсумки
08.35, 23.45 Золотий гусак
09.00 Школа Мерi Поппiнс
09.20 Хочу бути
09.40 Хто в домi хазяїн?
10.05 М/с “Казки Андерсена. 
          Сучасне прочитання”
11.15 5 баксiв.net
12.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
         Спринт 10 км. Чоловiки
14.05 Чоловiчий клуб. Спорт
15.25 Бiатлон. Чемпiонат свiту. 
         Спринт 7,5 км. Жiнки
16.55 Баскетбол. Чемпiонат України. “Хiмiк” 
        (Южне) — “Кривбас” (Кривий Рiг)
18.45 Гандбол. Лiга чемпiонiв. “Ла Рiоха”
       (Iспанiя) — “Мотор Запорiжжя” (Україна)
20.30 На пам’ять
21.00 Новини
21.30 Дорога до Рiо-2016
21.50 Абiлiтацiя. Пiцерiя
22.10 Iнша музика з Олексiєм Коганом
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону

канал “1+1”
06.00 “Грошi”
06.50, 19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
         Служба Новин”
07.50 “Свiтське життя”
08.50 Т/с “Хазяйка “
13.00 “Голос країни-6”
15.35 “Вечiрнiй квартал”
17.35, 18.30 “Розсмiши комiка-7”
20.15 “Українськi сенсацiї”
21.15 “Лiга смiху-2”
23.25 “Вечiрнiй Київ”

інтер
05.25, 20.00 “Подробицi”
06.10 “Жди меня”
08.35 Х/ф “Артист iз Коханiвки” (1)
10.00 Х/ф “Бережись автомобiля” (1)
12.00 Х/ф “Дiамантова рука” (1)
14.00 Х/ф “Все можливо” (1)
16.00, 20.30 Т/с “Так далеко, так близько” (2)
23.05 Х/ф “Наречена на замовлення” (2)
01.50 Х/ф “Кращий захист” (1)

TV-4
06.00 Європа у фокусi
06.30, 11.15 “Про нас”
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 11.50, 14.20, 16.50, 20.00 Оголошення. 
         Бюро знахiдок
07.35 Х/ф “Фарт”
09.00 Час-Tайм
09.30, 23.30 “Євромакс”
10.00 “Слiдства. інфо”
10.30 Блага звiстка з Рiком Реннером
11.30 “Щоденник для батькiв”
11.55, 14.25, 16.55, 20.05 Тернопiльська
          погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Водiй”
14.30 Мультфiльми
14.50 Х/ф “Магiя золотого ведмедя”
16.30 Дiм книги
17.00 Нашi вiтання
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подiй
18.00 Вервиця солідарності молоді
19.00, 23.00 Єдина країна
19.30 “Музичнi делiкатеси”
20.10 “Пам’ятi Квiтки Цiсик”

ICTV
05.50 Факти
06.20 М/с “Том i Джерi-3”
07.05 М/ф “Темний лицар. 
         Вiдродження легенди”
08.25 Х/ф “Днi грому” (2)
10.40 Секретний фронт
11.35 Антизомбi
12.35, 13.00 Дiстало!
12.45 Факти. День
13.45 Громадянська оборона
14.40 Iнсайдер
15.35 Х/ф “Мiський командо”
17.10 Х/ф “Наша Russia. Яйця долi”. (2)
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.05 Х/ф “Трансформери-2. 
       Помста полеглих” (2)
22.55 Х/ф “Геракл” (2)
00.55 Х/ф “Емпайр Стейт” (3)

стб
05.55 “ВусоЛапоХвiст”
08.00 “Караоке на майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
09.55, 23.50 Т/с “Коли ми вдома” (1)
11.00 “Холостяк-6”
14.55 “МастерШеф Дiти-5”
19.00 “Україна має талант! Дiти”
21.55 Х/ф “Хатня робітниця” (1)
01.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
06.15 Х/ф “Нiндзя серфери”
08.02 Ревiзор
11.10 Страстi за ревiзором
13.35 Х/ф “Скубi Ду”
15.15 Х/ф “Скубi Ду-2”
17.00 М/ф “Реальна бiлка”
18.50 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”
21.00 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть-2”
23.00 Х/ф “Дев’ять ярдiв” (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 “Дора-мандрiвниця” (1)
10.35 М/ф “Пухнастi проти зубастих” (1)
12.15 Х/ф “Хоробрий кравчик” (1)
13.25 Х/ф “Пастушка” (1)
14.35 Х/ф “Король повiтря: Повернення” (1)
16.15 Х/ф “Французький поцiлунок” (2)
18.00 Х/ф “Чого хочуть жiнки” (1)
20.20 Х/ф “Потанцюймо” (1)
22.15 Х/ф “Бабiй” (3)
00.05 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Arte, viva!”
10.26 Погода. Анонси
10.30 “Велети духу i слави. Українська мiсiя”
10.35 “Музеями Тернопiлля”
10.50, 18.15 “Пiснi нашого краю”
11.00 “Золота провiнцiя”
11.30 “Захисник Вiтчизни — рятувальник”
14.00 “На часi”
14.55, 18.25 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 “Абетка здоров’я”
15.30 “Не перший погляд”
15.50 “Mortimer. English Club”
16.00 “У країнi Мультляндiї”
17.00 “Словами малечi про цiкавi речi”
17.15 Д/Ф “Тарас Шевченко. “Заповiт”
18.00 “Учнiвський щоденник”
18.30 “Зупинись i здивуйся”
18.40 “Думки вголос”
18.55 Реклама. Анонси
19.00, 21.00 “Панорама подiй”
19.26, 21.26 Погода. Реклама
19.30 “На вiдстанi душi”
20.00 “Спортивнi меридiани”
20.15 “У країнi гурманiв”
20.30 Соцiальна реклама
20.35 “Пiсня в дарунок”
20.45 “Вечiрня казка”
21.30 “Поклик таланту”

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10 Зоряний шлях
09.00 Кулiнарна Академiя Олексiя Суханова
10.00 Вiдверто з Машею Ефросиніною
11.00, 15.20 Т/c “Обдури, якщо любиш” (2)
19.40 Т/c “Пiдмiна в одну мить”
23.35 Реальна мiстика

к1
06.30 “TOP SHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
09.15 “Мультфільми від Ворнер” (1)
10.25 М/ф “Багз Баннi” (1)
11.50 М/ф “Імлі - Суперстар!” (1)
13.20 Х/ф “Лiто. Однокласники. Любов” (2)
15.10 “КВН”
17.15 “Розсмiши комiка”
18.10, 22.00 “Орел i Решка”
21.00 “Орел i Решка. Шопiнг-2016”
23.00 Х/ф “Блондинка i блондинка” (2)
00.50 Х/ф “Опоштарiння” (2)
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Шкільний меридіан ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

З благословення Святішого 
отця Папи Римського Фран-
циска цей рік — рік милосер-
дя. Милосердя — це бажання 
приносити користь іншим лю-
дям, не думаючи про винаго-
роду, прагнення підтримати 
не лише матеріально, а й ду-
ховно. Доброта, щира турбо-
та приносять радість та спо-
кій в серце кожного, хто по-
требує допомоги, і того, хто її 
надає.

У Тернопільському районі стало 
доброю традицією відвідувати со-
ціально незахищені верстви насе-
лення, цікавитися їхніми пробле-
мами. 16 лютого цього року голо-
ва Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко, голова Тернопіль-
ської райдержадміністрації Олек-
сандр Похилий, заступник голови 
Тернопільської РДА Андрій Коліс-
ник, начальник відділу освіти Тер-
нопільської РДА Василь Цаль, го-
лова Тернопільської районної ор-
ганізації Товариства Червоного 
Хреста України Ольга Нижник від-
відали учнів Великоберезовицької 
школи, які потребують уваги. 
Спільно з директором школи Ан-
дрієм Пришляком вони роздали 
дітям подарункові пакунки. Вели-
коберезовицький селищний голо-
ва Ілля Костюк подарував квитки в 
ігрову кімнату торговельно-
відпочинкового комплексу “Атрі-
ум” у Тернополі.

Школярі Великої Березовиці по-
тішили гостей літературно-
музичним виступом “Різдвяне ди-
во”, який організувала вчитель 
основ християнської етики Любов 
Венета. Шестикласниці Марія Іва-
ніцька та Олеся Чернець зачарува-
ли грою на бандурі. Дитячий хор 
виконав коляду “Тиха ніч, свята ніч” 
під акомпанемент скрипки Христи-

ни Диньки і бандури випускниці 
Великоберезовицької школи, сту-
дентки факультету мистецтв Тер-
нопільського національного педа-
гогічного університету імені Воло-
димира Гнатюка, дипломанта Все-
українського конкурсу духовної 
пісні у місті Львові Марії Чубари. 

— Сьогодні в нашій школі навча-
ються 345 дітей, — каже директор 
Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Андрій Пришляк, який 
очолює навчальний заклад із 2011 
року. — З ними працюють 35 педа-
гогів. Середня наповнюваність кла-
сів складає 20 учнів. Через обме-
жене приміщення школи близько 
80 молодших школярів навчаються 
в другу зміну. Є потреба в додат-
кових комп’ютерах. Декілька років 
тому з допомогою батьків замінили 
старі вікна і двері. Допомагають 

школі селищна рада і відділ освіти 
Тернопільської райдержадміністра-
ції. Для дітей з малозабезпечених 
сімей і дітей учасників АТО харчу-
вання в школі безкоштовне. 

Андрій Пришляк висловив вдяч-
ність голові Тернопільської район-
ної організації Товариства Черво-
ного Хреста України Ользі Нижник 
за добрі справи, які вона робить 
для школярів Великої Березовиці. 

Милосердя. Турбота. Радість

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, заступник голови 
Тернопільської РДА Андрій Колісник, начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, голова Тернопільської

 районної організації Товариства Червоного Хреста України Ольга Нижник, Великоберезовицький селищний голова 
Ілля Костюк, директор Великоберезовицької школи Андрій Пришляк з учнями і працівниками Великоберезовицької школи.

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий, заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник,

 начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, Великоберезовицький 
селищний голова Ілля Костюк роздали подарунки дітям Великоберезовицької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, які потребують додаткової уваги та піклування.  

Це повинен знати кожен ●

У закладах громадського 
харчування щороку відбува-
ються аварії під час експлу-
атації балонів зрідженого 
вуглеводневого газу, внаслі-
док чого травмуються пра-
цівники та відвідувачі, часто 
смертельно.

За результатами проведених 
розслідувань, спільними причина-
ми аварій та нещасних випадків, 
пов’язаних з використанням газу у 
побуті, що сталися протягом 2015 
року, є самовільне втручання або-
нентів у роботу газових приладів, 
недотримання абонентами вимог 
безпеки при користуванні газом,  
відсутність контролю з боку поса-
дових осіб газорозподільних під-
приємств за дотриманням праців-
никами вимог з охорони праці та 
промислової безпеки при виконан-
ні робіт у частині якісного прове-
дення технічного обслуговування 
внутрішньобудинкових систем га-
зопостачання та обладнання.

З метою запобігання виникнен-
ню аварій, нещасних випадків, 
пов’язаних з використанням газу в 
побуті та закладах громадського 
харчування повідомляємо про не-
обхідність допуску працівників спе-
ціалізованих підприємств для об-
слуговування внутрішньобудинко-
вих систем газопостачання та пе-
ревірки димових і вентиляційних 
каналів житлових будинків, забо-
рони самовільного встановлення, 
переміщення, заміни газових при-
ладів, влаштування у будинках, які 
обладнані апаратами та прилада-
ми з відводом продуктів згорання в 
димоходи витяжної вентиляції з 
штучним спонуканням тощо.

При експлуатації газового устат-
кування не дозволяється підігріва-
ти балони зі зрідженим газом, 
встановлювати їх поблизу опалю-
вальних приладів, виявляти виті-
кання газу за допомогою запале-
ного сірника, користуватися не-
справними газовими приладами 
чи використовувати їх не за при-
значенням.

За матеріалами сектору з 
питань надзвичайних ситуацій 

Тернопільської РДА.

Газова 
безпека

На даний час паспорт гро-
мадянина України у вигляді 
ID-картки оформляють 10 
підрозділів міграційної 
служби області.

Тернопільський міський відділ 
УДМС — м. Тернопіль, вул. Петлю-
ри 6, тел. (0352) 53-79-02.

Борщівський районний сектор 
УДМС — м. Борщів, вул. І. Франка, 
10, тел. (03541)2-28-48.

Бучацький районний сектор 
УДМС — м. Бучач, вул. Міцкевича, 
6, тел. (03544) 2-18-69.

Збаразький районний сектор 
УДМС — м. Збараж, вул. Б. Хмель-
ницького, 24, тел. (03550) 2-21-39.

Козівський районний сектор 
УДМС — смт. Козова, вул. Січових 
Стрільців, 2, тел.(03547) 2-13-33.

Кременецький районний сектор 
УДМС — м. Кременець, вул. Драго-
манова, 9, тел. (03546) 2-39-66

Лановецький районний сектор 
УДМС — м. Ланівці, вул. Волин-
ська, 7, тел. (03549) 2-12-70.

Теребовлянський районний сек-
тор УДМС — м. Теребовля, вул. 
Січових Стрільців, 13, тел. (03551) 
2-39-46.

Тернопільський районний сек-
тор УДМС — м. Тернопіль, 
вул. Степова, 45, тел. (0352) 43-
61-16.

Чортківський районний сектор 
УДМС — м. Чортків, вул. Горбачев-
ського, 5, тел. (03552) 2-32-28.

У тих підрозділах, де ще немає 
технічної можливості оформлення 
паспортів у вигляді ID-картки, про-
довжують видавати документи у 
формі книжечки.

За матеріалами 
Тернопільського районного 

сектору УДМС України 
в Тернопільській області.

Ви запитували ●

Куди за  
ID-паспортом?

Героям слава! ●

Іванна ШИМКО,  
педагог-організатор  
НВК “Домаморицька  

ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

19 лютого 2016 року в НВК 
“Домаморицька ЗОШ І-ІІ 
ст.-ДНЗ”  проведено уро-
чисту лінійку-реквієм, при-
урочену  вшануванню  
пам’яті Небесної Сотні 
“Вони тримають небо”.

Учні, вчителі, запрошені зі-
бралися, щоб у скорботі схили-
ти низько голови перед  
пам’яттю людей різного віку, 
яких було вбито в мирний час у 
лютому 2014 року. Лінійку роз-
почали виконанням Державного 
гімну України.  В своєму виступі 
директор НВК Микола Іринейо-
вич Васильків наголосив на то-

му, що події на Майдані змінили 
Україну, змінили її народ, в іс-
торію вони записані як Револю-
ція Гідності.

Кожен із Небесної Сотні, як і ми 
з вами, мали сім’ю, батьків, друзів, 
захоплення, свої симпатії і свої не-
відкладні справи. Але стан їхньої 
душі саме в цей час покликав їх до 
боротьби за вільну, демократичну, 
чесну Україну.

Під час лінійки було проведе-
но флешмоб “Свіча пам’яті”, під 
час якого світло свічки запалю-
валось по черзі від найменших 
наших учнів до найстарших. По-
тім вогонь  загорівся біля 
пам’ятного стенду Небесній Со-
тні. Наприкінці молитвою “Отче 
наш” і хвилиною мовчання вша-
нували пам’ять  Героїв Майдану,  
які полягли за світле майбутнє 
України.

Майдан, що змінив Україну

Учениці 4 класу НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”  
Уляна Васильків та Уляна Дзюбата. 
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Гість “Подільського сло-
ва” — депутат Тернопіль-
ської районної ради від 
Блоку Петра Порошенка 
“Солідарність”, підприє-
мець з Гаїв Шевченків-
ських Юрій Федуник.

— Якось відомий підприє-
мець області зізнався, що 
пішов у політику, щоб захис-
тити свій бізнес. А чому Ви 
прийняли рішення балотува-
тись у депутати Тернопіль-
ської районної ради?

— Правда, що будь-яка 
справа потребує захисту. Але 
для мене не це головне. Хочу 
своєю працею принести ко-
ристь не лише своїй родині, 
але й Гаям Шевченківським, де 
проживаю та маю власний біз-
нес, Тернопільському району, 
державі загалом. Політичними 
амбіціями не хворію, проте маю 
багато нереалізованих ідей що-
до енергозбереження, ство-
рення нових робочих місць та 
ін. А у районній раді як член по-
стійної комісії з питань 
соціально-економічного розви-
тку, фінансів і бюджету та між-
бюджетних відносин хочу ви-
вчити питання формування міс-
цевих бюджетів, розподілу ко-
штів. Чому наш районний бю-
джет — це бюджет проїдання, а 
не розвитку? Домагатимусь, 
щоб на місцях залишалась біль-
ша частка від надходжень, зо-
крема, єдиного податку, подат-
ку на додану вартість, податку 
на прибуток тощо. Тоді наші 
села будуть заможніші. Мене 
завжди турбує, що нашу об-
ласть і район, зокрема, назива-
ють депресивними. А що кожен 
з нас, влада в першу чергу, 
зробили для того, щоб ситуація 
з часом виправлялась? Щоб 
привернути інвестора, створи-
ти у селі підприємство тощо. Багато 
партій, часті вибори, ще більше га-
ласу. А віз державний стоїть, інколи 
складається враження, що котиться 
униз. З великим подивом для себе 
довідався, що моє власне невелич-
ке підприємство забезпечує левову 
частку надходжень до бюджету Гаї-
Шевченківської сільської ради. Ми 
б могли і більше його наповнювати, 
розширивши “Енергоремкомплект”, 
проте всі мої намагання отримати 
або хоча б купити ділянку для бізне-
су у моєму селі були марними. До-
ведеться, мабуть, звертатися з про-
позицією в інші сільські ради або 
нові об’єднані громади Тернопіль-
ського району.

— Чим імпонує  Вам Блок Пе-
тра Порошенка “Солідарність”?

— По своїй природі я людина 
аполітична. Ніколи ні в яких партіях 
не перебував. Згідно з чинним за-
конодавством про місцеві вибори, 
щоб балотуватись до районної ра-
ди, мав заручитись підтримкою яко-
їсь партії . І я обрав “Солідарність” 
тому, що мені імпонували ідеї при-
пинення війни, економічного зрос-
тання країни та входження до Євро-
союзу.

— Як ставитесь до децентралі-
зації?

— Позитивно. Згідно з проведе-
ними опитуваннями, 2/3 населення 
села Гаї Шевченківські хочуть при-
єднатися до Тернополя. Я особисто 
був за приєднання до Байковецької 
об’єднаної територіальної громади, 
бо вважаю, що, незалежно від того, 
що наше село називають спальним 
районом Тернополя, ми все ж таки 
самостійна адміністративна одини-
ця, і більше тяжіємо до села, ніж до 
міста. Маючи одного депутата у 
міській раді, ми нічого для Гаїв 
Шевченківських не вирішимо, а в 
об’єднаній громаді чи  Тернопіль-
ській районній раді один депутат — 
сила велика.

— Будь ласка, про проблеми 
округу і як Ви будете їх вирішу-
вати як депутат Тернопільської 
районної ради?

— Згідно з чинним законодав-
ством, мандат депутата районної 
ради не дає можливості внести 
якісь глобальні зміни, але поліпшу-
вати життя своїх виборців все ж на-

магатимусь. По-перше, і далі чесно 
сплачувати податки, створювати 
нові робочі місця. Я вже побудував 
800 кв. м дороги по вул. Івана Ма-
зепи у Гаях Шевченківських, цю 
роботу по можливості продовжу. 
Провів освітлення на чотирьох вули-
цях.  Моє підприємство взяло на 
себе електрифікацію  новозбудова-
ного місцевого дитячого садочка та 
забезпечило його побутовою техні-
кою, здійснює системну допомогу 
при будівництві та електрифікації  
сільських храмів. А ще модернізує-
мо систему та забезпечення ста-
більного водопостачання жителів 
нашого села на семи вулицях, про-
водимо благоустрій та озеленення 
територій. Крім того, я розглядаю 
усі письмові звернення жителів се-
ла, відкрив постійно діючу громад-
ську приймальню за адресою: с. Гаї 
Шевченківські, вул. І. Мазепи, 20. 
Надалі планую проводити регулярні 
зустрічі з жителями села як депутат 
Тернопільської районної ради  та 
голова товариства споживачів води, 
останнє виконую на громадських 
засадах. У живому спілкуванні не 
лише взнаєш проблеми, але й шля-
хи їх вирішення. Донині не можу 
зрозуміти, чим керувалось керівни-
цтво села минулої каденції, коли 
просто розтратило без користі для 
громади більше 9 гектарів землі під 
самим містом. З них 7 га віддали за 
те, що в Гаях-Шевченківських мала 
постати нова школа. Земля роз-
тринькана, а школа де? Два з по-
ловиною гектари виділено на соці-
альну сферу. А хто ця соціальна 
сфера? І хто з цієї категорії праців-
ників села ту землю отримав? А, 
може, це запитання до правоохо-
ронних органів?  Цей “золотий за-
пас” землі міг стати комерційною 
зоною села, яка б забезпечила його 
жителям гарні надходження до бю-
джету. Але, на жаль, безповоротно 
втрачена. Також, використовуючи 
нагоду “засвітитися” в пресі (усмі-
хається — ред.), хотів би звернутись 
до керівництва підприємств “Терно-
пільгаз” та “Тернопільенерго” з по-
бажанням, вимогою, якщо треба, 
підвищення якості послуг, які вони 
надають населенню. Не так давно, 
зокрема,  моя фірма встановила у 
клубі в Малому Ходачкові інфрачер-
воні обігрівачі. Але вони не працю-

ють там з однієї лише 
причини, бо розраховані 
на напругу 200 вольт, а у 
клубі — 160. Це може зда-
тися неймовірним, але 
між Тернополем та Гаями 
Шевченківськими нема 
стабільного транспортно-
го зв’язку, особливо у го-
дини пік та у вихідні. Пе-
ревізники свідомо пору-
шують графік, коли їм не-
вигідно, як вони кажуть… 

— Нині у багатьох на 
устах слово “війна”...

— Ніколи не був у вій-
ську, але війна для мене  
- трагедія особиста. Від-
чуваю, що вона поруч. Ві-
йна забирає здоров’я і 
життя наших воїнів і мир-
ного населення, калічить 
долі людей. Війна — це 
страшно. Хочу творити, 
будувати, але неможливо 
щось робити, прогнозува-
ти, якщо не буде миру. 
Політики винні у тому, що 
не спрогнозували, не за-
побігли. Що не зробили 
все для того, щоб люди з 
Криму, Донецька, Луган-
ська відчували себе укра-
їнцями, хай би на якій 
мові не спілкувалися. Нині 
все це виправити буде 
дуже складно, але заради 
миру, тих невинних жертв, 
яких вшановуємо у ці дні, 
треба знайти мудрий ви-
хід. Може, навіть дечим 
поступитися. Я не маю на 
увазі територію.

— Що поєднує  
підприємця Юрія Фе-
дуника та співака й 
композитора Андрія 
Підлужного?

— Те, що вони талано-
виті (усміхається — ред.). 
А якщо серйозно, Андрій 

— мій друг ще з шкільних років. Ми 
разом навчалися в Тернопільській 
школі №11. Після заснування групи 
“Нічлава Блюз” та її тріумфу Андрій 
20 років жив у Києві, творив хорошу  
музику, гарні проекти на телебачен-
ні. Тепер він знову у Тернополі. Цей 
талановитий музикант, виконавець, 
композитор, продюсер ще скаже 
своє вагоме слово у музиці. Я у це 
вірю. На сучасному українському 
музичному небосхилі так мало зірок 
(Джамала, Тіна Кароль, група “Скай” 
та її соліст Олег Собчук, інші), але 
вони яскраві. Співаки та музиканти  
мало їздять з концертами. Можли-
во, причина — війна, не до співу. 
Люди творчі, як я зрозумів, дуже 
вразливі. Їм потрібна підтримка.

— А якої долі бажаєте своїм 
дітям?

— Їх майбутнє бачу однозначно 
лише в Україні. Дітям потрібно на-
дати можливості для розвитку, са-
мовдосконалення. Не гальмувати 
те, що в них закладено природою. А 
основне, на що “хворіє” більшість 
батьків, — не нав’язувати їм свої 
стереотипи. Ще б хотів, щоб хоч 
один з дітей підтримав справу, роз-
почату мною.

— А чи є у Вас хобі?
— Якщо у чистому вигляді, то не-

має (усміхається — ред.). Хобі — це 
моя робота. Часу завжди не виста-
чає. Читаю багато спеціальної літе-
ратури, вишукую нові ідеї для бізне-
су. Люблю  хорошу музику, спілку-
вання з творчими людьми, тими, що 
досягли успіхів у певній сфері діяль-
ності. Люблю зустрічатися з давні-
ми друзями. Люблю короткотермі-
нові подорожі (присутність дружини 
Олі та усіх дітей обов’язкова) в Кар-
пати та цікаві місця Тернопілля. 
Граю з дітьми в настільний теніс, 
правда,  вони завжди в мене вигра-
ють.

— Дякую за можливість зу-
стрітися та поговорити з Вами, 
пане Юрію. Успіхів Вам як депу-
тату, підприємцю, сім’янину.

— Навзаєм. І вірю, що наша роз-
мова на сторінках преси та програ-
мах радіо перша, але не остання. 
Цікавої роботи так багато.

Спілкувалася Галина ЮРСА — 
ТРР “Джерело”.

Юрій Федуник:  
“У місцевій раді один  

депутат — сила велика”

Біографічна довідка: Юрій Володимирович 
Федуник народився 17 серпня 1973 року в селі До-
бриводи Збаразького району в родині службовців. 
У 1977 р. сім’я переїхала до Тернополя, де закінчив 
загальноосвітню школу №11. Здобув дві вищі осві-
ти у Тернопільському національному педагогічному 
університеті ім. В. Гнатюка (спеціальність — геогра-
фія та історія) і в Тернопільській академії народного 
господарства (фінанси та кредит). Два роки (1995 
— 1997рр.) учителював у Мишковичах. 1998-2000 
рр. — комерційний директор на підприємстві 
“Гріф”, яке заснував його батько. У 2005 році ство-
рив власне підприємство “Енергоремкомплект”. 
Одружений. Разом з дружиною Ольгою виховують 
четверо дітей. Депутат Тернопільської районної ра-
ди від блоку Петра Порошенка “Солідарність”.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Про це 12 лютого на прес-
конференції повідомив на-
чальник управління ДСНС 
України в Тернопільській 
області, полковник служби 
цивільного захисту Віктор 
Маслей. 

— Відповідно до вимог Кодек-
су цивільного захисту України, в 
населених пунктах, де немає 
державних пожежно-рятувальних 
частин, органи місцевого само-
врядування створюватимуть під-
розділи місцевої пожежної охо-
рони, — зазначив Віктор Михай-
лович. — Вони фінансуються з 
місцевих бюджетів і, згідно з ре-
комендаціями, мають складатися 
з 13 осіб, які попередньо протя-
гом півроку проходитимуть на-
вчання, орієнтовна вартість якого 
близько тисячі гривень на люди-
ну. Після цього кожен зможе 
отримати диплом пожежника-
рятувальника державного зразка. 
У 2015 році у Тернопільській об-
ласті створено три місцеві по-
жежні команди — у селах Синьків 
Заліщицького, Бурдяківці Бор-
щівського та Озерній Зборівсько-
го районів. Торік місцеві пожежні 
команди здійснили 71 виїзд на 
гасіння пожеж, що становить 
16% кількості пожеж у сільській 
місцевості. Станом на сьогодні є 
потреба у 23 командах місцевої 
пожежної охорони. 

Віктор Маслей підбив підсум-
ки роботи тернопільських ряту-
вальників за минулий рік. У 
2015 році на території Тернопіль-
ської області було зафіксовано 
1699 пожеж, під час яких загину-

ло 38 осіб і 39 травмовано. 
Пожежно-рятувальні підрозділи 
здійснили 10500 виїздів. Врято-
вано 154 людини, серед яких 
21 дитина, 839 будівель, 
64 одиниці техніки, матеріальних 
цінностей на суму близько 
173 мільйонів гривень, 903 гекта-
ри лісових насаджень та майже 
2 тисячі гектарів сільськогоспо-
дарських посівів. Піротехніки ви-
явили та знешкодили 1213 вибу-
хонебезпечних предметів, які за-
лишилися з часів минулих воєн 
(190 з них на території селища 
Великі Бірки Тернопільського ра-
йону). На відміну від попередніх 
років, торік улітку довелося лікві-
довувати понад 30 пожеж на тор-
фовищах. 

Завдяки тісній співпраці з ко-
легами із Шльонського Воєвод-
ства (Республіка Польща) прове-
дено навчання фахівців управлін-
ня ДСНС за кордоном, здійснено 
обмін офіційними делегаціями, 
проведено оздоровлення дітей, 
поповнено матеріально-технічну 
базу спецтехнікою, домовлено 
про співпрацю з рятувальниками 
німецького міста Брауншвейг.

Працівники управління ДСНС 
України в Тернопільській області 
входять до складу міжвідомчого 
обласного координаційного шта-
бу з питань соціального забез-
печення внутрішньо переміщених 
осіб. За інформацією Віктора 
Маслея, станом на 1 січня цього 
року на Тернопільщині зареє-
стровано 2727 внутрішньопере-
міщених осіб: 174 з Кримського 
півострова і 2553 із зони прове-
дення АТО. Їх розміщено в при-
ватному секторі, об’єктах соці-
ального захисту і готелях Терно-
пільської області.

У громадах 
Тернопільщини 

створять 23 місцеві 
пожежні команди

Начальник УДСНС України в Тернопільській області, полковник 
служби цивільного захисту Віктор Маслей та помічник 

начальника УДСНС України в Тернопільській області з питань 
зв’язків із ЗМІ та громадськістю, підполковник служби 

цивільного захисту Ірина Крупа під час прес-конференції. 

Педагогічний колектив Прошівської ЗОШ І-ІІ ступенів глибоко 
сумує з приводу важкої і непоправної втрати — смерті вчительки 
Феодосії Захарівни Гавдьо і висловлює щирі співчуття рідним і 
близьким.

Колектив Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щире співчут-
тя колишньому директору школи Галині Андріївні Коковській з при-
воду важкої і непоправної втрати — смерті свекрухи.

Колектив Баворівської дільничної лікарні висловлює співчуття 
завідуючій аптекою с. Баворів Світлані Юсупівні Джафаровій з 
приводу важкої і непоправної втрати — смерті брата Джафарова 
Віктора Юсуповича.

Колектив Баворівської дільничної лікарні висловлює співчуття 
акушерці Ганні Гнатівні Джафаровій з приводу важкої і непоправ-
ної втрати — смерті чоловіка Джафарова Віктора Юсуповича.
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№6

Залізничний міст у селі Стегниківці

Байковецька сільська рада проводить громадське обговорен-
ня містобудівних документацій “Детальних планів територій житло-
вої забудови в с. Байківці Тернопільського району, Тернопільської  
області (земельна ділянка Косюк А. Р.)”. Громадське слухання  
відбудеться 29 березня 2015 р. о 15.00  год. в приміщенні Байко-
вецької сільської ради за адресою: Тернопільська обл., Тернопіль-
ський р-н, с. Байківці, вул. С. Стрільців, 43.

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  
Байковецької сільської ради оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади начальника відділу соціальної роботи.

Вимоги до кандидатів: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) 
за напрямками “психологія”, “соціальна робота”; практичне розу-
міння принципів роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді; знання законодавства та нормативної бази.

 Функціонально-посадові обов’язки: організація соціальної 
роботи, надання методичної допомоги фахівцям із соціальної робо-
ти, підготовка відповідних аналітичних та статистичних звітів. 

Додаткові вимоги до кандидатів: досвід роботи в соціальній сфе-
рі, високі аналітичні здібності, відповідальність, організованість, 
ініціативність, самостійність у виконанні поставлених завдань.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі 
документи: заяву про участь в конкурсі; особову картку (форма 
П-2ДС з додатком та фотокарткою); копії документів про освіту, 
підвищення кваліфікації; копії паспорта, військового квитка (для 
військовослужбовців або військовозобов’язаних); декларацію про 
доходи за 2015 рік за формою, передбаченою Законом України 
“Про засади запобігання і протидії корупції”. У заяві для участі в 
конкурсі на заміщення вакантної посади державного службовця за-
значається згода на обробку персональних даних.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: 
вул. Січових Стрільців, 43, с. Байківці, Тернопільського району,  
Тернопільської області, індекс — 47711.

Довідки надаються з 9.00 до 13.00 у робочі дні за номером 
телефону: 29-64-13. 

Для попереднього розгляду Вашої кандидатури надсилайте, 
будь ласка, резюме на електронну адресу: bsr_csssdm@ukr.net із 
зазначенням посади, на яку Ви претендуєте. Однак резюме не є 
підставою для участі у конкурсі.

— Із законодавства ще мину-
лого року вилучено норму 
щодо обов’язкової зміни меж 
районів у випадку об’єднання 
територіальних громад, які 
належать до різних районів. 
Отже, такі громади не пови-
нні чекати від Верховної Ради 
змін меж районів, щоб мати 
змогу провести перші вибо-
ри, — зазначив перший за-
ступник міністра регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства України В’ячеслав 
Негода. 

В’ячеслав Негода нагадав, що 
закон від 26.11.2015 р. № 835-VIII 
“Про внесення змін до Закону 
України “Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб 
— підприємців” та деяких інших за-
конодавчих актів України щодо де-
централізації повноважень з дер-
жавної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань” виключив із 
Закону України “Про добровільне 
об’єднання територіальних гро-
мад” частину дев’яту статті 7. “У 
цій статті йшлося, що у випадку, 
коли до складу об’єднаної терито-
ріальної громади передбачається 
входження територіальної грома-
ди, розташованої на території су-
міжного району, обласна рада має 
звернутися з поданням до Верхо-
вної Ради України щодо зміни меж 

відповідних районів. Тепер цієї 
статті немає”, — пояснив В’ячеслав 
Негода. За його словами, за Вер-
ховною Радою залишається право 
змінювати межі районів, і це необ-
хідно робити, але вже після про-
ведення перших виборів в 
об’єднаній громаді. “Таке законо-
давче корегування відкрило нові 
можливості для добровільного 
об’єднання громад з урахуванням 
економічної доцільності та стану 
інфраструктури суміжних територі-
альних громад”, — зазначив 
В’ячеслав Негода.

Перший заступник також пові-
домив, що Мінрегіон України звер-
нувся до Центральної виборчої ко-
місії з проханням переглянути пи-
тання призначення перших виборів 
окремих об’єднаних територіаль-
них громадах з урахуванням зазна-
чених вище змін до законодав-
ства.

Як відомо, 12 лютого ЦВК, саме 
через необхідність внесення змін у 
межі районів, встановила відсут-
ність правових підстав для призна-
чення перших виборів у низці 
об’єднаних територіальних громад 
Донецької, Кіровоградської, Київ-
ської ,  Херсонської ,  
Черкаської областей. 

Прес-служба Міністерства 
регіонального розвитку, 

будівництва  
та житлово-комунального 

господарства України.

Нове в законодавстві ●

Законодавство  
не вимагає змінювати 

межі районів

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.

За ініціативи депутатів  
Байковецької сільської ради  
об’єднаної територіальної 
громади Ігоря Гураля та Юрія 
Кіца в суботу, 20 лютого, в  
с. Лозова відбулася толока 
щодо очищення русла місце-
вої річки Гніздечна. 

— Якось пішов з молодшим си-
ном показати йому річку і побачив 
страшне видовище, — розповів 
Ігор Гураль. — Сміття було надзви-

чайно багато, все вказувало на 
глобальну екологічну катастрофу. 
У цей момент і виникла ідея орга-
нізувати людей для чищення річки, 
аби там можна було безпечно від-
почивати, ловити рибу.

Незважаючи на холодну, дощо-
ву погоду минулої суботи на бере-
зі річки зібралося близько п’яти 
десятків лозівчан. Прийшли чолові-
ки, дівчата, діти. Небайдужі жителі 
села очистили частину русла від 
наслідків людської життєдіяльності: 
порожніх пляшок, пластику, паке-
тів, гілок дерев. Лозівчани  Ярос-

лав Громадський і Михайло Родак 
застосували свої трактори, відтак 
витягли з річки стовбури гнилих 
дерев. Зібране дрібне сміття по-
містили у 40 великих мішків, які 
забрало підприємство, що спеціа-
лізується на вивезенні твердих по-
бутових відходів. Увечері, після 
важкої роботи, присутні частували-
ся бутербродами, салом із хлібом, 
гарячим чаєм і компотом, які при-
готували Оля Кіц і Наталя Мазур. 

Очищення Гніздечної ще не за-
вершене, лозівчани обіцяють продо-
вжити роботу в суботу, 27 лютого. 

У Лозові чистили річку

Лозівчани, які взяли участь в очищенні 
русла річки Гніздечна, 20 лютого 2016 року.

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.

День Героїв Небесної Сотні в 
Україні відзначають 20 люто-
го. Це українці, які загинули 
на Майдані в Києві. Їх єднала 
віра у перемогу і надія на кра-
ще майбутнє держави. 

“Вони тримають небо” — під та-
кою назвою відбулося вшанування 
пам’яті Героїв Небесної Сотні у 
Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст. Урок-
реквієм розпочався молитвою учнів 

початкових класів у фойє. Заздале-
гідь школярі підготували паперових 
янголів, які символізують Героїв 
Майдану, під музичний супровід 
вчителя музики Анатолія Романови-
ча Шельваха встановлювали своїх 
янголів біля куточка Небесної Сотні. 
Місцевий парох о. Віталій Дзюба 
провів у школі молебень за тих, хто 
віддав життя за Україну. “Ми пови-
нні чітко розуміти, що Господь че-
рез важкі випробування веде нас до 
світлої мети”, — зазначив отець Ві-
талій. Опісля учні початкових класів 

передали запалену свічку учням 
старших класів, які продовжили 
урочистості у шкільній світлиці. “Не-
хай кожен з нас торкнеться пам’яттю 
цього священного вогню — частин-
ки вічного, — наголосили ведучі 
педагог-організатор Ольга Вікторів-
на Перката та заступник директора 
з навчально-виховної роботи Ната-
ля Романівна Гущина, — а світло 
цієї свічки хай буде даниною тим, 
хто навічно пішов від нас. Вони по-
винні жити в нашій пам’яті!”. 

Продовження на 8 стор.

Пам’ять  ●

“Вони тримають небо”
Учаснки уроку-реквієму “Вони тримають небо” у Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст., 19 лютого 2016 року.
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“Ми — це не безліч стандартних “я”, а безліч всесвітів різних” 

Трибуна депутата ●

“Вони тримають небо”
Продовження.
Початок на 7 стор.

Ведучі розповіли про трагічні дні 
Майдану. Семикласниця Марія Гу-
менна, учениця 9 класу Христина 
Пахолік, восьмикласник Володимир 
Башняк, Максим Ярема читали про-
никливі вірші, під мелодію гімну Не-
бесної Сотні “Пливе кача” присутні 
переглянули фото Героїв. Ведучі 
розповіли біографії хлопців з Тер-
нопільщини, які загинули за Україну. 
Учні Марія Гуменна, Мар’яна Дани-
лець, Наталя Лемещак, Анастасія 

Зварич, Анастасія Чикало, Тетяна 
Босюк підготували тематичні пісні. 

Участь у заході взяв заступник 
Байковецького сільського голови з 
гуманітарних питань Віктор Пуль-
ка: “Згадую хвилини на Майдані. 
Щогодини грав Державний гімн 
України, який піднімав дух, вірило-
ся, що нарешті будемо жити віль-
но у незалежній Україні. Револю-
цію, яку почали Герої Небесної 
Сотні, повинні продовжити ми, 
щоб завершити їхню справу”.  Уче-
ниця восьмого класу Анастасія 
Зварич під час уроку-реквієму зі-

грала на бандурі.  
До присутніх звернулася дирек-

тор Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Ольга 
Зіновіївна Пулька: “Ми живемо для 
того, аби продовжити подвиг Героїв 
Майдану, жити в успішній незалеж-
ній державі, продовжувати україн-
ські традиції і ніколи не забувати 
про тих, хто віддав життя за наше 
краще майбутнє”.

Нехай пам’ять про невинно уби-
тих українців згуртує нас, дасть си-
ли, мудрості і терпіння у нелегкій 
боротьбі за Україну. Слава Україні! 
Героям слава!

Пам’ять  ●

Інтерв’ю з депутатом  
Байковецької сільської ра-
ди об’єднаної територіаль-
ної громади, головою по-
стійної депутатської комісії 
з питань містобудування, 
будівництва, земельних  
відносин та охорони навко-
лишнього природного се-
редовища Юрієм Кіцом.

— Юрію Йосиповичу, розка-
жіть, будь ласка, про себе.

— Місце мого народження – 
село Лозова Тернопільського 
району, час – 4 серпня 1974 ро-
ку. До 20-річчя жив у Тернополі, 
потім знову повернувся у рідне 
село – важко жити, як кажуть, на 
поверсі. Вищу освіту здобув на 
механіко-технічному факультеті 
у Тернопільському національно-
му технічному університеті ім.  
І. Пулюя. У час вступу в виш на 
Тернопільщині було багато по-
тенційних робочих місць за мо-
єю спеціальністю, але коли за-
кінчив навчання, ситуація зміни-
лася у гірший бік – чимало за-
водів зійшли з ринку України. 

— Де, все-таки, було Ваше 
перше місце роботи?

— Тернопільська фабрика ме-
блів “Нова”, тут працював вер-
статником впродовж двох років. 
Згодом перейшов у комунальне 
підприємство “Тернопільміськте-
плокомуненерго” – подаємо у 
домівки тернополян гарячу воду і 
тепло.

— Як людина з досвідом ви-
робництва меблів, що скажете 
про якість цих товарів терно-
пільських виробників?

— Думаю, про мою позицію 
вичерпно свідчить той факт, що 
тернопільські меблі є в моєму 
домі. Це – якісний, екологічний 
матеріал. Принаймні, був таким, 
коли я працював на фабриці ме-
блів “Нова”. 

— Що спонукало Вас бало-
туватися у депутати Байко-
вецької сільської ради?

— Захотів бути учасником 
змін щодо благоустрою Лозо-
ви. Вірю в перспективу 
об’єднання з Байковецькою 
сільською радою, хоч і бачу, що 
першопрохідцями в реформі 
місцевого самоврядування бу-
ти вкрай нелегко. Особливо, 
коли влада вищих рівнів не ви-
конує обіцяного. Маю на увазі 
останні події, коли комісія Тер-
нопільської облдержадміністра-
ції не обрала жодного проекту 
нашої об’єднаної громади для 
фінансування з Державного 
фонду регіонального розвитку. 
За ці кошти в Лозовій ми пла-
нували освітити дві вулиці, пе-

рекрити дах будинку культу-
ри…  

— Над чим зараз працює ко-
місія з питань містобудування, 
будівництва, земельних відно-
син та охорони навколишнього 
природного середовища  
Байковецької сільської ради, 
яку Ви очолюєте?

— У п’ятницю, 26 лютого, бу-
демо розглядати питання щодо 
аварійної ситуації моста у селі 
Стегниківці.

— Юрію Йосиповичу, розка-
жіть, будь ласка, про свою 
сім’ю.

— Одружений, з дружиною 
Ольгою виховуємо донечок Лі-
лію і Тетяну. Старша дочка за-
кінчила технічний коледж Терно-
пільського національного техніч-
ного університету ім. І. Пулюя, 
працює у сервісному центрі з 
обслуговування комп’ютерної 
техніки, заочно вчиться у ТНТУ 
ім. І. Пулюя на факультеті “При-
ладобудування”. Тетяна наступ-
ного року закінчить навчання у 
Тернопільському технічному ко-
леджі.  

— Яке, окрім дому, Ваше 
улюблене місце в Лозовій?

— Спортивний стадіон (усміха-
ється –ред.).

— Напевно, він пов’язаний 
із Вашим хобі?

— Так, це – футбол. Граю за 
лозівську футбольну команду в 
ролі півзахисника. Ми беремо 
участь у другій лізі Тернопіль-
ського району з футболу.

— Яка команда цієї ліги  
найсерйозніший конкурент ФК 
“Лозова”?

— Мабуть, ФК “Залісці”.
— Чого, на Вашу думку, нині 

найбільше не вистачає для 
розвитку футболу в Тернопіль-
ському районі?

— Гуртків з футболу при за-
гальноосвітніх школах. Дітям ніде 
спостерігати за, так би мовити, 
великим футболом. На централь-
них каналах вітчизняного телеба-
чення чомусь не показують чем-
піонату України з футболу. Звіс-
но, можна дивитися ігри в інтер-
неті, але в селах його швидкість 
часто дуже низька.

— На міжнародній арені з 
футболу за ким слідкуєте? 

— Вболіваю за нападника збір-
ної України та київського “Дина-
мо” Артема Кравця, який зараз 
на правах оренди виступає за 
німецький футбольний клуб 
“Штутгарт”. 

— Дякую за розмову, Юрію 
Йосиповичу.

 
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Юрій Кіц: 
“Першопрохідцями  
в реформі місцевого 
самоврядування бути 

вкрай нелегко”

Депутат Байковецької сільської ради об’єднаної  
територіальної громади Юрій Кіц.

Ірина ЮРКО.

23 лютого Байковецький 
сільський голова Анатолій 
Кулик провів п’яту сесію 
Байковецької сільської ра-
ди об’єднаної територіаль-
ної громади. 

Перед початком роботи з по-
рядком денним Анатолій Рома-
нович повідомив депутатам, що 
за результатами конкурсу про-
ектів щодо співфінансування з 
Державного фонду регіонально-
го розвитку жоден проект Бай-
ковецької сільської ради не 
пройшов  конкурсу .  
“Байковецька сільська рада по-
дала на конкурс 21 проект, — 
сказав Байковецький  
сільський голова Анатолій  
Кулик. — Вони стосуються ре-
монту доріг у Байківцях, Шлях-
тинцях, вуличного освітлення у 
селах Лозова та Стегниківці, пе-
рекриття даху будинку культури 
в с. Лозова, енергозберігаючого 
проекту щодо утеплення і замі-
ни даху приміщення Байковець-
кої ЗОШ І-ІІ ст., реконструкції 
котельні Байковецької сільської 
ради і будинку культури, елек-
трифікації масиву Сонячний у с. 
Байківці та інші. Байковецька 
сільська рада внесла пропози-
цію співфінансування цих про-
ектів на 20% з місцевого бю-
джету. На Тернопільську область 
з Державного фонду регіональ-
ного розвитку передбачено  
96 млн. грн., на які претендува-
ли понад 300 проектів. Комісія 
відхилила всі проекти від 
об’єднаних територіальних гро-
мад Тернопільщини, які мали б 
бути у пріоритеті. Від керівників 
об’єднаних територіальних гро-
мад  Терноп ільщини  
найближчим часом буде спря-
мована відповідна заява у Мініс-
терство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України з оскарженням висно-
вків комісії Тернопільської  
облдержадміністрації, яка ви-
значала проекти у Тернопіль-
ській області для фінансування з 
Державного фонду регіонально-
го розвитку”. 

У першому питанні порядку 
денного сесія внесла зміни до 
сільського бюджету. “Для купів-
лі будівельних матеріалів на ре-
монт Байковецького будинку 
культури та для розрахунку з 
робітниками з бюджету  
сільської ради необхідно виді-
лити 100 тис. грн., — інформу-
вав депутатів головний бухгал-
тер Байковецької сільської 
ради Андрій Курочка. — Для 
дошкільних навчальних закладів 
необхідно закупити товари на 
70 тис. грн. Щодо землеустрою 
— для розробки проектно-
кошторисної документації треба 
спрямувати 5 тис. грн.”. Питан-
ня про зміни до сільського бю-
джету доповнив заступник 
Байковецького сільського го-
лови Віктор Пулька, який за-
значив, що необхідно спрямува-
ти ще 52,6 тис. грн. на дофінан-
сування Шляхтинецької амбула-

торії та ФАПів, які з 1 березня 
ц.р. переходять на фінансуван-
ня з бюджету Байковецької сіль-
ської ради.. Треба виплатити 
різницю у зарплаті і розрахува-
тися за невикористані відпустки 
з працівниками будинків культу-
ри та бібліотек, які офіційно 
призначені на роботу протягом 
лютого 2016 року. Відтак, на бу-
динки культури передбачено 
виділити 29 115 грн., на бібліо-
теки – 14 617  грн. Раніше на 
сесії сільської ради ми прийня-
ли рішення щодо передачі освіт-
ньої субвенції відділу освіти 
Тернопільської РДА для фінан-
сування закладів освітиперший 
квартал. На сьогоднішній сесії 
необхідно затвердити кошти на 
другий квартал 2016 року для  
фінансування сфери освіти у та-
ких самих обсягах, як і в першо-
му кварталі, з додатковим фі-
нансуванням на суму 160 тис. 
грн. — для звільнення від спла-
ти за харчування учнів початко-
вих класів. Відтак сесія встано-
вила вартість харчування дітей у 
дошкільних навчальних закла-
дах на 2016 рік у розмірі 16 
грн., у школах – 12 грн. Батьків-
ська плата в ДНЗ встановлена у 
розмірі 40%. З 1 березня ц. р. 
вирішено звільнити від сплати 
за харчування учнів 1-4 класів 
ЗОШ Байковецької об’єднаної 
територіальної громади та учнів 
пільгових категорій: дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, дітей-інвалідів, 
дітей із малозабезпечених сі-
мей, дітей внутрішньоперемі-
щених осіб, дітей учасників 
АТО. 

Депутати затвердили гене-
ральний план сіл Лозова і  
Курники. “24 лютого я та вико-
нуючий обов’язки старости  
с. Шляхтинці Дмитро Федорчук 
зустрінемося із розробником 
генерального плану сіл  
Шляхтинці та Гаї Гречинські”, — 
повідомив Анатолій Кулик. 

На сесії затверджено статут 
комунального господарства 
Байковецької сільської ради. 
Керівником комунального гос-
подарства Байковецької сіль-
ської ради призначено Анатолія 
Жейнова. На комунальне  
господарство з бюджету  
Байковецької сільської ради ви-
рішено виділити 1 мільйон 500 
тисяч гривень. Як повідомив 
Анатолій Кулик, крім іншого, у 
компетенції комунального гос-
подарства буде робота щодо 
відкриття трьох автобусних 
маршрутів на території Байко-
вецької сільської ради: Дубівці-
Тернопіль-Байківці, Тернопіль-
масив Русанівка с. Байківці, 
Тернопіль-Гаї Ходорівські. 

Сесією затверджено рішення 
виконавчого комітету щодо на-
йменування вулиці у с. Байківці, 
яка знаходиться між масивами 
Русанівка та Гаї Ходорівські. Цій 
частині дороги присвоєно назву 
“вулиця Розвадовського”. Нага-
даємо, уродженець с. Лозова 
Євген Розвадовський – учасник 
Української Повстанської Армії, 
який загинув у Байківцях, від-
стрілюючись від НКВДистів. Ще 

одна вулиця у Байківцях отри-
мала назву “Енергетична”, що 
на масиві Гаї Чумакові.

Депутати підтримали рішення 
щодо утворення дошкільного 
навчального закладу в с. Дубівці 
на базі Дубівецької ЗОШ І-ІІ ст. 
“Це буде одна змішана група 
для 20 діток, – зазначив за-
ступник Байковецького сіль-
ського голови Віктор Пулька. 
– Нині виділено кошти на доу-
комплектування садка. Сподіва-
юся, 1 березня урочисто відкри-
ємо цей дошкільний навчальний 
заклад”. Відповідно до ст. 36 
Закону України “Про місцеве са-
моврядування”, сесія Байко-
вецької сільської ради дала зго-
ду на призначення завідуючою 
Дубівецьким ДНЗ Надію  
Кіндзерську, остаточне рішення 
щодо цього призначення – у 
компетенції відділу освіти  
Тернопільської РДА.  

Депутати проголосували за 
виготовлення печатки та штампу 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді Байко-
вецької сільської ради (дирек-
тор – Оксана Яріш), який ство-
рено як самостійну юридичну 
одиницю. З бюджету Байковець-
кої сільської ради на центр ви-
рішено спрямувати 700 тис. 
грн. 

На підставі представленої  
інформації землевпорядника 
Байковецької сільської ради 
Ольги Чорномаз сесією за-
тверджено низку проектів зем-
леустрою та надано дозволи на 
складання проектів землеу-
строю.

Заступник начальника діль-
ничних інспекторів поліції 
Тернопільського районного 
відділення поліції Юрій  
Яржемський ініціював створен-
ня у Байковецькій сільській раді 
дільничну поліцейську станцію з 
метою забезпечення якості на-
дання поліцейських послуг, реа-
гування на потреби жителів те-
риторіальних громад. Таку діль-
ничну поліцейську станцію вста-
новлять у приміщенні Шляхти-
нецької амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини, де 
цілодобову службу наразі бу-
дуть нести двоє службовців у 
три зміни по 12 годин. Після пе-
реатестації поліції у Тернопіль-
ській області, можливо, патруль 
розширять. Першочергово для 
виконання обов’язків поліцей-
ським наразі необхідні телефон, 
комп’ютер, паливно-мастильні 
матеріали. На це з бюджету 
Байковецької сільської ради за-
пропоновано спрямувати 25  
тисяч гривень. 

Байковецький сільський го-
лова Анатолій Кулик, перший 
заступник сільського голови 
Микола Дума та заступник  
сільського голови Віктор Пуль-
ка взяли на вивчення пропози-
ції депутатів сільської ради. 
Зокрема, щодо аварійного ста-
ну мосту в с. Стегниківці, який 
нині знаходиться на балансі 
Байковецької сільської ради, 
щодо правомірності будівни-
цтва котеджів у с. Гаї Гречин-
ські та інші.

Місцеве самоврядування ●

В умовах  
нових викликів
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Вітаємо! ●

(Артур Шопенгауер, німецький філософ)

“Те, що є в людині, безумовно, важливіше того, що є в людини”

Наша сторінка
https://www.facebook.com/

pages/Об’єднана_громада

Цікаві зустрічі ●

Щиро вітаємо з днем народження дорогу Алінку КІНДЗЕРСЬКУ  
з с. Дубівці, якій 26 лютого виповнилося 5 років.

День народження — це особливий день!

І коли щороку він приходить,

Серце наче сповнене пісень,

Світ, здається, сповнений мелодій.

Хай ніколи у Твоїх очах

Чиста й світла радість не згасає,

Щоб не було смутку навіть в снах!

Хай Господь здоров’я посилає.

Мати Божа хай благословить,

Хай Спаситель буде все з Тобою.

Хай в житті Твоїм він кожну мить

обдарує ласкою святою.

З любов’ю — мама Надія, тато Назар, бабуся Галина, дідусь 
Володимир, прабабуся Оля, прадідусі Іван та Василь, хресний 

тато Василь Кіндзерський з дружиною Іриною та донечкою 
Вікторією із села Курники.

Аліна Кіндзерська із села Дубівці, 5 років.

Працівники дитячого садка “Метелик”  
с. Байківці від щирого серця вітають з 
днем народження Оксану Ярославівну 
ШУЛИК.

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.

Щиро вітаємо з днем народження стоматолога 
Шляхтинецької амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини Марію Зеновіївну ДРЕБОТ.

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 – колектив Шляхтинецької амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

На вулиці Лісова у Стегників-
цях проживає один із  
найстарших жителів села — 
90-річний Володимир Мали-
чок. Після нещодавньої  
розмови з Володимиром Пе-
тровичем про його життєвий 
шлях залишилося переко-
нання, що молодому поколін-
ню українців, які живуть на  
мирній території, нині нічого 
скаржитися на життя. 

Колись так не  
було, як тепер

Свого співрозмовника автор 
цих рядків зустріла усміхненим, зі 
здоровим рум’янцем та мудрим 
поглядом у затишній вітальні його 
дому. Він був одягнений в класич-
ний костюм і вишиту на білому по-
лотні сорочку (як згодом 
з’ясувалося, вишиванка – подару-
нок люблячої внучки Світланки). 
Під час нашої зустрічі Володимир 
Петрович зауважив, що за свої по-
важні 90 років такої теплої зими, 
як у 2016-му році, ще не бачив.

Володимир Маличок народився 
у Стегниківцях у час збору врожаю 
— 20 жовтня 1925 року, один із 
шести дітей у батьків-землеробів. 
Освіту здобув в місцевій польській 
школі, закінчив 4 класи. Коли бать-
ко почав втрачати здоров’я, на-
вчив юного Володимира працюва-
ти на господарці, орати і сіяти по-
ле. Сім’я Маличків у той час обро-
бляла 30 моргів поля (близько 8 
гектарів), на яких вирощували 
пшеницю, ячмінь, овес, гречку, 
картоплю, буряк, тримали худобу, 
свині, птаство. Не цурався Воло-
димир допомогти мамі і на кухні, і 
нині вміє зварити борщ, ліпити ва-
реники.

Коли Володимир став паруб-
ком, почав виходити з старшими 
хлопцями на вечорниці в село. Ді-
вчата часто сперечалися за нього, 
бо був гарний, дужий статурою, з 
почуттям гумору. Молодь тоді зби-
ралася у просторому клубі, де ді-
вчата зазвичай співали, а хлопці 
готували театралізовані вистави. 
Влітку сиділи у човнах на місцево-
му ставі, грали на гітарах, мандо-
лінах (струнний щипковий музич-
ний інструмент – ред.), відлуння 
цієї музики розливалося усім се-
лом.

Десять років  
неволі за Україну
— Наприкінці 30-их – початку 

40-их років на Тернопільщині був 
страшний голод, — розповів Воло-
димир Маличок. — Опалювати 
житло було нічим. Мій старший 
брат тоді був на примусових робо-

тах, будував залізничну дорогу з 
Тернополя у напрямку Львова. 
Якось йому випадково вагонка пе-
реїхала ногу. Польські лікарі тоді 
казали, що кінцівку негайно треба 
ампутувати. Але наш тато привіз 
німецького хірурга, який таки вря-
тував братову ногу. Через 8 міся-
ців почав нормально ходити. А 
незабаром його примусово забра-
ли на роботу в Німеччину. 

Володимира Петровича теж за-
писали на виїзд з України, і навіть 
посадили у потяг, але у Перемиш-
лі під час перевантаження вагонів 
він втік – вперто не хотів працюва-
ти на німців. За подібні витівки 
німці в той час часто палили хати, 
де жила сім’я “біженця”. Володи-
мир Маличок знав це, тому вирі-
шив не повертатися додому, пішов 
у лісову криївку до партизанів 
УПА.

Пізніше за Володимиром при-
йшли вже радянські війська —  
цього разу забирали в армію. “Я 
не мав наміру воювати за Сталіна, 
вирішив уникнути війська, — при-
гадує пан Володимир. — Але втек-
ти не вдалося. 14 травня 1945 
року біля кузні в Стегниківцях по-
трапив у полон до радянського 
гарнізону, який знаходився тоді у 
Великому Глибочку. При собі мав 
німецьку рушницю “карабінку” і 
набої, тож підстав для серйозного 
“терміну” мав більше, ніж вдо-
сталь. Як партизана, мене повезли 
в тюрму до Тернополя. Під час до-
питу я сказав, що за національніс-
тю – українець, тому відмовляюся 
воювати з москалями. Слідчі дуже 
розізлилися від такої заяви і пообі-
цяли, що побачу свою Україну, 
“коли на Печорі (річка у Республіці 
Комі в Росії – ред.) рак свисне”. 

Три рибини хамси  
і 300 г хліба,  

а замість води – 
талий сніг 

З Тернополя у благенькому 
костюмі Володимира Маличка то-
варним потягом доправили у хо-
лодний Сибір, де мороз сягав 50 
градусів. “Поселили” в лісі, посе-
ред тайги. “Ми грілися біля влас-
норуч розведеного багаття, через 
кілька днів конвоїри привезли  
інструменти і наказали будувати 
“дім”, — пригадує Володимир Ма-
личок. — Благі стіни укріплювали 
снігом, щоб не дуло, посередині 
“хати” встановили бочку, в якій па-
лили вогонь. З їжі щодня отриму-
вали пайки з трьох-чотирьох ри-
бин хамси, яка схожа на тюльку, і 
300 г хліба. Воду добували із тало-
го снігу. Через певний час нас за-
брали працювати на вугільну шах-
ту, де вже було 30 тисяч осіб  
різних національностей”. 

Півроку Володимир Петрович 

вивчав фах шахтаря, особливості 
керування спеціалізованою техні-
кою з видобутку вугілля. Коли до-
сконало опанував професію, а це 
сталося через два роки в засланні, 
жити стало легше – інші умови 
проживання, нормальна їжа, більш 
лояльне ставлення конвоїрів. За 
кмітливість і гострий розум стег-
никівчанин здобув прихильність у 
директора вугільної шахти, росія-
нина за походженням, який домо-
вився, щоб варта не переслідува-
ла українця. Начальник шахти оці-
нив знання і вміння Володимира 
Петровича на мільйони рублів і на-
казав видати йому новий одяг, 
тепле взуття, ставитися як до віль-
нонайманого. Відтоді у столову 
вже не ходив – офіціанти приноси-
ли їжу додому. І всі ці “пільги” не 
через підлабузництво чи хитрощі, 
Володимир Маличок двічі врятував 
шахту від завалу, в якій могло за-
гинути багато людей. Бувало, цілу 
добу перебував у шахті глибиною 
120 метрів, рятуючи людей і вста-
новлюючи додаткові опори. 

В той час у Сибіру з Володими-
ром Маличком перебували троє 
чоловіків із Івачева Горішнього 
(серед них священик із прізвищем 
Полянський), двоє — із с. Курники. 
Українці збиралися разом, у великі 
свята проводили богослужіння. 
Російські наглядачі бачили і чули 
це, але не забороняли, поважаючи 
українську культуру. “Як і серед 
будь-яких народів, між росіян були 
добрі і злі люди. Мені частіше зу-
стрічалися добрі”, — каже Володи-
мир Петрович.

Незакінчена  
шахова партія

За чотири місяці до закінчення 
терміну ув’язнення, тобто через 
10 років, стегниківчанину повідо-
мили про звільнення. Щоб зали-
шився далі працювати на шахті, 
влада обіцяла пристойну хату і 
високу зарплату, з якою легко міг 
стати мільйонером. Все-таки  
поїхав додому. У дорогу росіяни 
дали кілька рублів. У Києві пере-
сів на потяг “Москва-Чоп”, який 
їхав через Тернопіль. У вагоні-
ресторані зустрів двох російських 
офіцерів, які їхали до кінцевої 
станції. Розігралися у шахи – 
двоє проти одного. “Я так пере-
йнявся грою, що пропустив свою 
зупинку, — з посмішкою згадує 
пан Володимир. — Провідник 
знайшов мене, коли потяг зупи-
нився неподалік Львова. Грошей 
на зворотний квиток уже не було, 
адже мав їх впритик. Але росій-
ські офіцери дали по сто рублів 
кожен і подякували за цікаву гру. 
Прикро, партії я так і не дограв 
тоді”, — усміхається. 

Продовження на 10 стор.

Нескорений, або Чому  
молодому поколінню українців 

нема чого скаржитися на життя

Володимир Петрович Маличок у своєму домі в селі Стегниківці.

З днем народження щиро вітаємо 
керуючу справами виконкому  
Байковецької сільської ради Галину 
Володимирівну ГЕЛЕЙ.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів й надії.

З повагою – колектив Байковецької сільської ради.
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“Великою нацією нас робить не наше багатство, 
а те, як ми його використовуємо”

Вітаємо! ●Цікаві зустрічі  ●

Інгредієнти 
25 г масла;
25 г муки; 
50 г цукрової пудри; 
50-100 г молока; 
2 жовтки;
2 білки;
дрібка солі. 
За бажанням, можна 

відварити капусту бро-
колі, натерти на дрібній 
тертці банани, щоб по-
дати на одній тарілці із 
суфле.

Спосіб приготування
На невеликому вогні у 

сковорідці розтопіть масло, одночасно додавши борошно, і помішуй-
те, поки утвориться однорідна консистенція, після цього додайте 
цукрову пудру. На цьому етапі, можливо, будуть помітні маленькі гру-
дочки, але не варто хвилюватися. Зніміть сковорідку з вогню, влийте 
молоко та ретельно все перемішайте до однорідної маси, поки гру-
дочки повністю не розчиняться. Додайте жовтки і перемішайте. Білки 
і дрібку солі збийте до утворення піни і невеликими порціями додай-
те в загальну суміш, знову ретельно все перемішайте.

Форму для випікання змастіть олією, вилийте туди готову суміш та 
випікайте впродовж 30 хвилин за температури 180 градусів. Не  
можна часто відкривати духовку, щоб суфле не впало. Подавайте  
суфле після того, як воно схолоне і трішки осяде в об’ємі.

Суфле можна полити шоколадом чи кремом.

Перевірені рецепти ●

Яєчне суфле

Інгредієнти 
100 г домашнього  

сиру;
півтори столової  

ложки борошна;
пів ст. ложки манки; 
1 яйце;
плитку чорного і  

білого шоколаду;
2 столові ложки  

цукру;
дрібку солі;
0,01 г ваніліну.
Спосіб приготування 
Змолоти сир чи про-

пустити через сито, 
щоб не було грудочок. 
Додати  борошно, ман-
ку, ванілін, цукор і сіль. 
Вимішати всі інгредієнти. Окремо збити яйце і вимішати з сирною 
масою. Сформувати сирники за допомогою столової ложки, змо-
ченої у воді. Викласти масу на долоню, покриту мукою.  У тісті 
зробити невеличку ямку і викласти шматок шоколаду, зверху до-
дати ще сирної маси, акуратно загорнути і надати сирнику 
овально-приплюснутої форми. Смажити до золотистого кольору з 
обох боків.

Яна ГЕТЬМАН, 
с. Байківці. 

Фото автора.

Сирники з шоколадом

Пригадується запитання 
старого, “бородатого”, ще 
радянського анекдота: “Що 
було б, якби в Африку при-
йшли комуністи до вла-
ди?”. Відповідь: “У Сахарі 
пісок став би дефіцитом”. 
Воістину свята правда. 

У недалекому минулому  
колгоспного села дефіцитом 
була проста солома. Пам’ятаємо 
старі скирти соломи, почорні-
лої від спеки, морозів та неза-
требуваності. Улюблене місце 
польових гризунів. Солома для 
наших селян була універсаль-
ним матеріалом: корм і під-
стилка для худоби, виготовлен-
ня одягу. Згадаймо знамениті 
солом’яні капелюхи, плетені 
личаки. Це і будівельний мате-
ріал, і, як тепер виявилось, 
екологічно чистий та незамін-
ний. На ній народжувалось, ви-
ростало, відходило в засвіти не 
одне покоління наших земляків. 
Словом, ніщо не обходилося 
без соломи. 

Історія, про яку хочу розпові-
сти, типова і могла відбутися з 
будь-ким і будь-де. Але сталася 
вона із тіткою Ганною, мамою 
мого доброго товариша, у часи, 
які пізніше назовуть “періодом 
застою”. У розпалі тривали жни-
ва, чи то пак битва за урожай. 
Жінки-колгоспниці перекидали 
покоси пшениці, комбайни мо-
лотили, вантажівки відвозили 
зерно. В обідню пору тітка  
Ганна із сусідкою поспішали до-
дому доїти корів та підкріпи-
тись. Щоб не йти “порожняком”,  
взяли з собою по в’язанці соло-
ми – на господарстві вона ой як 
пригодиться. 

Безжальна полуднева спека. 
Жінки, неначе    мурашки,  
тягнуть на плечах величезні 
в’язанки, які ще називали “ба-
рани”. Запорошені, запечені 
сонцем обличчя трудівниць за-
ливають солоні струмочки поту. 
Сколоті стернями, босі ступні 
ніг тонуть у густій пилюці  
курного шляху. Коли би це по-
бачила славетна кіношна раби-
ня Ізаура, напевно гірко б за-
плакала і зреклась свого соці-
ального стану, уступивши його 
українкам. 

Жінкам необхідно було подо-
лати кілька довгих, неймовірно 

виснажливих кілометрів із важ-
кою ношею на плечах. Несподі-
вано з-за повороту виїхала ван-
тажівка. Трудівниці обімліли – 
вони впізнали машину бригади-
ра. Степан Степанович (тільки 
так величали його), фігура ко-
лоритна. Напівграмотний, але 
запеклий комуніст, із доморо-
щених, колишній залицяльник 
тітки Ганни. Він ніколи не роз-
лучався із армійською плащ-
накидкою та портфелем – план-
шетом. Хоча писати добре на-
вряд чи вмів. Подейкували, в 
дитинстві викурив буквара рані-
ше, ніж вивчив усі літери. До 
тітки Ганни і тепер був небайду-
жим, хоча і намагався вчиняти 
їй всякі капості. В усіх перипеті-
ях і тонкощах його почуттів зміг 
би розібратися хіба що Фрейд 
та його послідовники, які були 
далеко, а Степан Степанович 
тут – на своєму місці, саме там, 
куди спрямувала його партійна 
інтуїція. 

“Так, – потирав руки колгосп-
ний посіпака, – розкрадаємо 
народне добро?”. 

“Що ж ти, Степанку, хіба за-
був, як упадав за мною?”, – 
грайливо підморгнула бригади-
рові тітка Ганна, мовляв, “іще не 
вечір”.

“Ні”, – спохмурнів Степан 
Степанович, його кредо було: 
“спершу думай о “родінє”. “Ро-
діна” в неграмотного колгосп-
ного холуя чомусь асоціювалась 
з родиною, сім’єю. А Ганна в 
його родинне коло не входила, 
бо не захотіла. Наказав водієві 
повантажити в’язанки соломи в 
кузов. Туди посадив затриманих 
односельчанок, а сам вмостив-
ся на звичному місці у кабіні бі-
ля водія. Їхав із почуттям вико-
наного обов’язку. Уявляв, як по-
хвалить його принциповість і 
старанність голова колгоспу, 
можливо, вгостить коньячком, 
спокусливу пляшчину якого ба-
чив за стосом документів у сей-
фі в голови. Можливо, і в районі 
помітять. Проте, щось муляло в 
душі: все-таки, любив він  
Ганну, але обов’язок партійця 
перемагав ці сумніви. 

Автомобіль із затриманими 
зупинився перед конторою кол-
госпу. З кабіни кулею вилетів 
бригадир і хвацько відрапорту-
вав голові, що затримав розкра-

дачів народного добра разом із 
речовими доказами. Мовляв, 
беріть понятих, дзвоніть в район 
і викликайте дільничного. Підій-
шов до вантажівки і урочисто 
(ось його зоряний час!), відкрив 
заднього борта. З собачою від-
даністю зазирав в очі шефові – 
чекав похвали. Натомість  
обличчя голови враз збагряні-
ло, в очах заблимали люті вог-
ники.

“Що, знову якоїсь чемериці 
обпився?, – гаркнув замість по-
хвали на бригадира. – У нас та-
ка напружена пора, а ти із ді-
вчатами катаєшся!”.

Степан Степанович перевів 
погляд на автомобіль – в кутику 
кузова сиділи дві жінки, самі, 
без в’язанок, ба більше, навіть 
дрібної соломинки ніде не було. 
Посіпака розгублено кліпав очи-
ма. 

“Ой, Степанку, це вже ресто-
ран “Кукурудза”? Захопи нам 
іще вина!”, – грайливо проще-
бетала тітка Ганна. 

Нагримавши на недоречну 
запопадливість свого бригади-
ра, голова розпорядився під-
везти жінок додому. Трудівниць 
посадив біля шофера в кабіні, а 
Степану Степановичу наказав 
лізти в кузов. Коли проїжджали 
селом, помітила тітка Ганна 
бригадирового сина. Моргнула 
водієві, щоб пригальмував і по-
дала хлопцеві набридливу плащ-
накидку посіпаки, що висіла в 
кабіні, зі словами: “Віддай мамі, 
бо товариш начальник забув її в 
моїй стодолі. Вже третій день 
заважає”. Зважаючи на хворо-
бливу ревність бригадирової 
жінки, вдома його очікував 
справжнісінький “армагедон”. І 
цілком заслужено. 

Запитаєте, де поділись 
в’язанки соломи? Копперфільд 
тут ні до чого. Кмітливі жіночки 
розв’язали їх і жменька за 
жменькою, стеблинка за сте-
блинкою непомітно викидали за 
борт вантажівки. І поки доїхали 
до центральної садиби колгос-
пу, зовсім позбулись “речових 
доказів”, пошивши в дурні  
колгоспного посіпаку. А ви ка-
жете — “солома”…

 
Микола СЕМУСЬ,  

с. Стегниківці.

Бувальщина  ●

Солом’яні бранки

Вітаємо з 83-річчям жительку с. Байківці 
Ярославу Лук’янівну САЛАНСЬКУ.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

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

Колектив Байковецької сільської ради вітає 
з днем народження головного спеціаліста 
фінансово-господарського відділу Світлану 
Орестівну ГАЛІЯШ.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

Щиросердечно вітаємо з днем народження 
депутата Байковецької сільської ради  
Любомира Зіновійовича ПАРАЩУКА.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

З повагою – колектив Байковецької 
сільської ради.

Члена виконавчого комітету Байковецької  
сільської ради Ігоря Ільковича БОРИСЯКА щиро 
вітаємо з днем народження.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі!

З повагою – колектив Байковецької сільської ради.

Продовження.
Початок на 9 стор.

Зарплата  
в колгоспі — 

тридцять грамів 
зерна на день

Коли Володимир Маличок 
нарешті повернувся у Стегни-
ківці, в колгосп йти відмовився, 
адже робочим тоді платили по 
30 грамів зерна на день. “Село 
було бідне, аж чорне, — прига-
дує Володимир Петрович. — Я 
влаштувався на роботу охорон-
цем у Тернополі, потім був різ-
норобочим. Незабаром одру-
жився з молодшою на чотири 
роки Стефанією Пастернак, з 
якою був знайомий ще до Сибі-
ру. Стефанія жила на вулиці 
Лісова, на її родинному подвір’ї 
ми пізніше збудували нову хату 
і прожили все життя разом. У 
Стефанії до нашого весілля був 
маленький син, її перший чоло-
вік трагічно загинув, коли я був 
у Сибіру. На жаль, вісім років 
тому дружина померла”.

Володимир Маличок дуже 
любив і поважав свою жінку. 
Коли тато Стефанії Никифорів-
ни був на фронті, в сім’ї крім 

неї був ще молодший брат, тож 
у чотирнадцять років дівчині 
довелося навчитися працювати 
з кіньми в полі, вміла і вдома 
порядок навести. Згодом бага-
то років поспіль працювала в 
Стегниківцях поштаркою, у селі 
їхню родину так і називали 
“Поштарики”. До слова,  
найпершим поштарем у  
Стегниківцях був тато Стефанії 
– Никифор Пастернак. 

У Володимира і Стефанії Ма-
личків народилися донька Ма-
рія (нині прізвище по чоловіку 
– Остапишин) і син, названий 
на честь тата, – Володимир. 
Ночами, щоб якось звести кінці 
з кінцями, молоде подружжя 
ткало на продаж килими з вов-
ни на металевому верстаті, 
який Никифор Пастернак купив 
в Ігровиці. А вдень Стефанія 
розносила селом пошту, тоді як 
чоловік працював в Тернополі. 
У колгоспі за Маличками був 
“закріплений” ще гектар буря-
ків, який треба було посапати, 
вирвати, почистити і пованта-
жити. 

– Раніше Стегниківці були 
великим селом – 350 дворів, – 
розповіла донька Володимира 
Петровича Марія. – Мама що-

дня доставляла у кожну хату 
кореспонденцію, пенсії. Люди 
раніше виписували багато га-
зет і журналів – щонайменше 
по шість різних видань. Мама 
вставала вдосвіта, йшла у 
Шляхтинці забирати пошту, 
вдома сортувала її, а потім не-
сла за адресою. Пізніше пошту 
почали привозити в Стегниківці 
на авто, водій якого передавав 
мамі важкий лляний мішок із 
пресою. Звісно, ми всією сім’єю 
допомагали їй. 

Нині у Володимира Петрови-
ча є троє онуків – Світлана, 
Оксана, Володимир, четверо 
правнуків – Данилко, Назар, 
Максим і Олександр. Ще мину-
лого року дідусь працював на 
господарці, але через пробле-
ми з ногою тепер більше часу 
проводить у хаті. Все життя Во-
лодимир Маличок цікавився  
історією України в різних інтер-
претаціях і з різних джерел. 
Знає польську мову. Щонеділі 
традиційно дивиться по теле-
баченню Службу Божу, бо в 
церкві стояти вже не може. Се-
крет довголіття Володимир Пе-
трович пояснює так: “Бог три-
має на землі тих, кого хоче 
тримати”. 

Нескорений, або Чому  
молодому поколінню українців 

нема чого скаржитися на життя
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Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Колись у журналістський 
штамп “весна надії” вкла-
дали зміст, що земля при 
благодатній погоді віддя-
чить людям за їх старанну 
працю добрим урожаєм. 
Нині ж, назвавши так свій 
матеріал, разом з трудівни-
ками покладаємо надію, що 
хліборобська  нива, у яку 
вкладено стільки праці, ко-
штів, вродить на славу, а 
основне — на мирний лан 
пшениці не полетять снаря-
ди, по ньому будуть іти 
комбайни, а не танки.

“Сільська людина з приходом 
весни ніби знову оживала, відро-
джувалась разом з природою, — 
каже викончавчий директор 
сільськогосподарського під-
приємства “Агрон”, що у Тов-
столузі Тернопільського райо-
ну, депутат Тернопіль-
ської обласної ради  від 
Блоку Петра Порошенка 
“Солідарність” Юрій Бе-
резовський.  —  Нині ситу-
ація в Україні неспокійна, 
проте ми віримо, що здоро-
вий глузд переможе. Запи-
тайте у кожного, хто сіє 
пшеницю, дає життя та ви-
ховує дітей, чи хоче він ві-
йни? Такої людини ви не 
знайдете. Ми маємо велику 
надію на мир, тому з осені 
засіяли 1720 га озимого 
клину. З них 950 га пшениці, 
280 — ячменю, 490 — ріпа-
ка. Взяли кредити, придба-
ли найсучаснішу техніку для 
обробітку ґрунту…”

Ще  лютий, а на полях 
господарства “Агрон” уже 
починаються польові робо-
ти —  підживлюють озиму 
пшеницю та ячмінь. Проїж-
джаємо разом з головним 
агрономом цього сільсько-
господарського  підприєм-
ства Володимиром Новоса-
дом польовими дорогами, 
оглядаємо посіви, і серце 
радіє. Незважаючи на те, що зи-
ма була несніжна, не благодатна 
для лану, озимина в “Агроні” у 
відмінному стані. “Пересіяти до-
ведеться хіба що невеличку ді-
лянку ріпаку, — каже Володимир 
Новосад, але це дрібниця, зва-
жаючи на те, яка була зима. Нині 
є можливість вийти в поле, тому 
маємо підживити увесь озимий 
клин. Також  вносимо курячий 
послід під майбутній 350-
гектарний лан кукурудзи. На цій 
ділянці працює тракторист Ан-
дрій Демчук. Уже готове до по-
сіву оброблене насіння ярої пше-
ниці (150 га), ярого ячменю(200 
га), цукрових буряків (50 га) та 
сої (для 450-гектарної площі)”.

На деяких ділянках зауважуємо 
свіжі сліди від легківки. Хто смів 
пошкодити посіви? Хвилююсь, 
щоб, бува, на нас не подумали. 
Але Володимир Новосад заспоко-
ює: “Не переживайте, ніхто з сові-

сних людей цього не зробить. Так 
у нас “працюють” місцеві мисливці 
за дичиною. Побачать у полі бід-
ного зайчика, засвітять на нього 
фарами та й женуться, наздоганя-
ючи. Не дивляться на те, що під 
колесами майбутній хліб. Вони не 
лише в “Агроні” понищили посіви. 
Так звані “мисливці” зіпсували 
майже всю десятисоткову ділянку 
одного з жителів Товстолуга. У мі-
ліцію не заявляємо. Як у нас ка-
жуть: “Кого не впіймали, той не 
злодій”. Може й так, подумалось, 
але, якщо така людина, що псує 
чужу працю, не буде покарана тут, 
то її чекає ще більша кара. А поки 
хай подивляться мисливці-
браконьєри землі на фото, на яко-
му зафіксовано, що зробили вони 
з людською працею, та покаються 
бодай у душі…

Головний інженер господар-
ства “Агрон” Володимир Чміль 
показує новеньку техніку для об-
робітку землі — трактор “Аксіон 

940”, культиватор для суцільного 
обробітку ґрунту, плуг “Геркулес-
1000” та дискову борону “Воґель-
нот”, трактор “Нью Холанд- 7060”. 
Тільки блисне благодатне соне-
чко, і техніку вже готова до робо-
ти. Цікавлюсь, чому все закор-
донне, не наше? “Ми б залюбки 
брали вітчизняну, якби вона від-
повідала сучасним вимогам, — 
говорить Володимир Чміль, — а 
ця високопродуктивна, надійна, 
потужна, не ламається”. Що ж, 
аргументи вагомі, зважаючи на 
темпи сівби, догляду за культура-
ми та збирання урожаю. Якщо і 
станеться якась поломка, її лікві-
довують на місці. І в день відвідин 
застали за роботою водія  Богда-
на Політовського та тракториста 
Степана Матушевського, які ста-
ранно ремонтували паливоза-
правник ГАЗ-3309 і  довго були 
прошені до фотографії. При гос-
подарстві діє навчально-технічний 
центр “CLAAS-академія”, де готу-

ють механізаторів для ро-
боти на сучасній техніці. 

А ще мені повідомили, 
що в господарстві “Агрон” 
повністю забезпечені па-
ливом на весняно-польові 
роботи, а також засобами 
захисту. 

У “Агроні” навіть песи-
місти усміхаються. Тут є 
місце, яке для себе на-
звала “Куточок для душі”.  
У приміщеннях, депрацю-
ють люди з документами, 
багато квітучих вазонів, 
співають канарейки і їм, 
хоч по-своєму, але допо-
магають папуги. У просто-
рих вольєрах ходять бла-
городні олені, ґонорові 
страуси, які ніколи не хо-
вають голови в пісок, а 
ще мирні та ласкаві вівці, 
які ніби відчувши моє ба-
жання сфотографувати їх, 
не розбіглися, а зійшлися 
докупи.

Весна надії

Диспетчер ПП “Агрон” Любов Карпа:  
“Поки нема пильної роботи у полі, приводимо до ладу акти,  

договори та іншу документацію”.

Головний інженер ПП “Агрон” Володимир Чміль (зліва) з водієм  
Богданом Політовським та трактористом Степаном Матушевським. 

А так “попрацювали”, пошкодивши озимі посіви, горе-мисливці.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора. 

У вівторок, 23 лютого, за-
ступник начальника Терно-
пільської об’єднаної дер-
жавної податкової інспекції 
Володимир Гузенков провів 
брифінг щодо особливостей 
цьогорічної кампанії декла-
рування доходів, отриманих 
громадянами у 2015 році. 

Як зазначив Володимир Гузен-
ков, основна відмінність від торіш-
ньої кампанії декларування поля-
гає в тому, що доходи фізичних 
осіб оподатковуються також вій-
ськовим збором (ставка 1,5%). 
Тому з 1 січня 2016 року запро-
ваджено нову декларацію про 
майновий стан і доходи, в якій ві-
дображаються: зобов’язання по-
датку на доходи фізичних осіб, 
військовий збір.

— Декларацію зобов’язані по-
дати громадяни, які впродовж 
2015 року отримували доходи у 
вигляді заробітної плати від двох і 
більше податкових агентів,  
якщо сума перевищує 146 160 
грн., — зазначив Володимир Гу-
зенков, — доходи, отримані від 
особи, яка не є податковим  
агентом, іноземні доходи, доходи 
від операцій з інвестиційними ак-
тами, доходи від надання в орен-
ду майна, у вигляді суми заборго-
ваності, за якою минув строк по-
зовної давності у сумі, що переви-
щує 50% місячного прожиткового 
мінімуму, дохід від продажу рухо-
мого і нерухомого майна, у разі 
отримання нецільової благодійної 
допомоги, у випадку, якщо за-
гальна сума такої допомоги пере-
вищує 1 710 грн., та інші доходи, 

які не були оподатковані у джере-
лах виплати.

За словами Володимира Гу-
зенкова, за два місяці декларацій-
ної кампанії подано 796 деклара-
цій: 42 громадяни задекларували 
майже 5 млн. доходів від здачі в 
оренду майна, 101  
платник задекларував 19,5 млн. 
грн. від продажу майна, 83 — 
спадщину на суму 11 млн. грн. 
Ще шестеро громадян задеклару-
вали 1,3 млн. грн. іноземних до-
ходів.

Декларація про майновий стан 
і доходи, за вибором платника по-
датків, подається одним із трьох 
способів: особисто платником по-
датків, поштовим відправленням 
(з повідомленням про вручення) 
чи засобами електронного зв’язку. 
Декларацію потрібно подати у 
Тернопільську об’єднану держав-
ну податкову інспекцію не пізніше 
1 травня 2016 року, а визначені в 
ній податкові зобов’язання спла-
тити до 31 грудня 2016 року.

Володимир Гузенков зазначив, 
що станом на 22 лютого ц. р. по-
дано 299 декларацій громадяна-
ми, які мали обов’язок подання, 
та 497 декларацій на податкову 
знижку. Загальна задекларована 
сума податків становить 2 205 
тис. грн. До повернення задекла-
ровано 725 тисяч гривень. 

Для успішного проведення 
кампанії декларування фахівці 
Тернопільської об’єднаної дер-
жавної податкової інспекції кон-
сультують, проводять тренінги та 
надають практичну допомогу в за-
повненні декларації про майновий 
стан і доходи — у Центрі обслуго-
вування платників за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.  
Телефон: 43-46-10.

Кампанія декларування  
у 2016 році: особливості

Заступник начальника Тернопільської об’єднаної державної 
податкової інспекції Володимир Гузенков.

Щорічно весною на власних 
присадибних ділянках гро-
мадяни спалюють минуло-
річне опале листя та інші 
рослинні залишки. З вста-
новленням теплої та сухої 
погоди пожежно-рятувальні 
підрозділи все частіше за-
лучаються до ліквідації по-
жеж в екосистемах: унаслі-
док необережного пово-
дження з вогнем та звичай-
ної недбалості горить суха 
рослинність та її залишки на 
відкритих територіях.

У зв’язку з встановленням те-
плої осінньої погоди Тернопіль-
ський РВ управління ДСНС Украї-
ни у Тернопільській області за-
кликає громадян відмовитися від 
практики спалювання рослинних 
залишків. Невинний підпал не ли-
ше завдає суттєвої шкоди довкіл-
лю, а й призводить до інших не-
гативних наслідків, несучи загро-
зу знищення житлових будівель 
та життю людей.

Крім того, вогнем знищується 
не лише сухостій, але й насіння і 
коріння живих рослин, пошкоджу-

ються нижні частини дерев і кущів, 
руйнується родючий шар, гинуть 
ґрунтоутворювальні організми.

З початку 2016 року на території 
Тернопільського району виникло 3 
пожежі сухої рослинності, внаслі-
док залучення пожежно-
рятувальних підрозділів до ліквіда-
ції цих пожеж державі завдано 
матеріальних збитків на суму 
43200 тис. грн.

Нагадуємо, відповідно до 
ст. 245 Кримінального кодексу 
України за знищення або пошко-
дження об’єктів рослинного світу 
передбачена адміністративна та 
кримінальна відповідальність. 

Пам’ятайте! В час, коли по-
жежний підрозділ буде ліквідову-
вати кимось недбало запалене 
сміття чи суху рослинність, хтось 
може потрапити в біду, і йому дій-
сно буде потрібна наша допомо-
га. У разі виникнення надзвичай-
ної ситуації телефонуйте на лінію 
служби порятунку “101”!

 
Тернопільський РВ управління 

ДСНС України у Тернопільській 
області.

Не спалюйте  
суху траву!



П’ятниця, 26 лютого 2016 року12 Акценти
Вітаємо! ●

ПРОДАМ
* запчастини до трактора Т-74, 

автомашини ГАЗ-69. Тел. (096) 
403-73-40.

* молоду добру корову, з третім 
телям, тільна 6 місяців. Тел. (067) 
146-92-17.

* картоплю. Тел.  (096) 134-43-
68. 

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

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

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

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

* мотоблоки нові (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: встановлення 
водонагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів,  лічильників; заміна 
стояків, водопроводу, каналізації, 
опалення. Пенсіонерам та учасни-
кам Великої Вітчизняної війни — 
знижки. Тел. (097)14-86-723. 

* цифрова відеозйомка  

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

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого  

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* втрачене посвідчення  

постраждалої від наслідків аварії 
на ЧАЕС Явної Ольги Степанівни  
серія 3Б № 250768, видане  
Тернопільською обласною  
державною адміністрацією,  
вважати недійсним.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Оголошення ●

ФОП Боднар Ігор Теодорович (с. Чистилів, Тернопільський район, 
Тернопільська область, тел: (067) 934-20-42.) інвестує будівництво 
АГЗП на території існуючої АЗС за межами населеного пункту на те-
риторії Чистилівської сільської ради, Тернопільського району, Терно-
пільської області.

Мета і необхідність реалізації робочого проекту «Будівництво 
стаціонарного автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) на 
території існуючої АЗС за межами населеного пункту на терито-
рії Чистилівської сільської ради Тернопільського району, Терно-
пільської області» пов’язані з покращенням умов забезпечення на-
селення і підприємств якісним скрапленим вуглеводневим газом, 
створення додаткових робочих місць, забезпечення населення більш 
дешевим видом пального, надходження в держбюджет.

Робочий проект розроблений у відповідності з діючими нормами, 
правилами, інструкціями, державними стандартами, у тому числі з 
нормами і правилами для приміщень з вибухонебезпечними зонами 
та пожежонебезпечними зонами, безпечна експлуатація яких забез-
печується при дотриманні передбачених проектом заходів.

При проектуванні АГЗП застосована сучасна технологічна схема 
заправлення автотранспорту з використанням надійного сучасного 
обладнання, забезпеченого системою автоматичного обліку, 
контролю та сигналізації. Обладнання, рекомендоване проектом, від-
носиться до найбільш екологічно безпечного в даний час на європей-
ському ринку та пройшло державні випробування і допущене до за-
стосування на Україні.

На існуючій АЗС наявні три підземних резервуари ємністю 
20+20+15 м3 для бензину марок  А-92, А-95, дизельного пального та 
дизельного пального євро. Проектом передбачається влаштувати 
один надземний резервуар об’ємом 10 м3 (надземний модуль) для 
скраплених вуглеводневих газів (пропан-бутан). Загальна ємність ре-
зервуарного парку 65м3. 

Режим роботи АЗС — цілодобовий. Термін експлуатації будинку 
АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів 60 ро-
ків. Термін експлуатації резервуарів 40 років. Рік введення в експлу-
атацію АЗС — 2001 р. Рік введення в експлуатацію АГЗП — 2016 р.

Скид господарсько-побутових стоків від будинку АЗС здійснюєть-
ся водонепроникний вигріб.

Зовнішня мережа дощової каналізації забезпечує самопливне від-
ведення дощових і талих вод з покрівель операторної, навісу і з не-
забудованої території АЗС в  резервуар-накопичувач.

Зовнішня мережа дощової каналізації з місць локальних забруд-
нень, забезпечує самоплинне відведення дощових і талих вод з місць 
зливу та роздачі ПММ та з площадок тимчасового зберігання авто-
транспорту для очистки на сепаратор нафтопродуктів, очисні спору-
ди стічних вод, які сертифіковані в Україні. Очищені води відводяться 
в резервуар-накопичувач. Вода з резервуара-накопичувача викорис-
товується на полив території або вивозиться автоцистернами.

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

Водопостачання будинку АЗС існуюче та передбачається від існу-
ючого водопроводу. 

Передбачається вивезення осаду і вловлених нафтопродуктів на 
утилізацію, відповідно до договору. Тверді побутові відходи  вивозять-
ся, відповідно до договору, на діючий полігон побутових відходів. 

Перелік забруднюючих речовин, які викидаються 
в атмосферне повітря при експлуатації АЗС з АГЗП:

Оцінка розрахункового рівня забруднення атмосферного повітря, 
проведена згідно з Державними санітарними правилами охорони ат-
мосферного повітря, свідчить, що рівень забруднення – допустимий, 
а ступінь його небезпечності – безпечний.

В режимі нормальної  технологічної експлуатації об’єкта вплив на 
навколишнє природнє середовище не перевищує ГДК і негативних 
екологічних наслідків діяльності не виникне.

Свої зауваження та пропозиції необхідно направляти у місячний 
термін до Чистилівської сільської ради за адресою: 47704 Тернопіль-
ська обл., Тернопільський р-н, с. Чистилів, вул. Галицька, 52, 
тел.:(0352)296748,  або до замовника проекту.   

Заява про екологічні 
наслідки діяльності

Види відходів Величина, 
г/с

Величина,
т/рік

Клас
небезпеки

Оксид вуглецю 0,081 0,07 4
Діоксид азоту 0,0469 0,02 3
Діоксид сірки 0,01077 0,0029 3
Сажа 0,00245 0,00126 3

Двоокис вуглецю 1,317 1,730 4
Формальдегід 0,00037 0,000057 2
Бензапірен 0,000000026 0,000000005 1
Бензин 0,0594 1,8745 4
В у г л е в о д н і 

граничні (С
12

-С
19

) 0,0186 0,0743
4

Бутан 0,838 0,52843 4
Пропан 1,111 0,70047 0
Разом: 3,48 5,1

Вітаємо з днем 
народження члена 
виконавчого комі-
тету Великобере-
зовицької селищ-
ної ради, декана 
Великоберезовиць-
кого деканату 
Т е р н о п і л ь с ь к о -
Зборівської Архієпархії 
УГКЦ о. Василя Мироновича 
БРОНУ.

Із словом Божим Ви прийшли у світ, 

Щоб за собою нас вести незрадно. 

Для Вас сьогодні — і пісні, і цвіт, 

І людська шана — щира й нездоланна. 

Хай образ Божий у душі сія, 

Христова віра множиться з роками, 

Хай Ваше добре й дороге ім’я, 

Як символ миру, буде поміж нами.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Колектив Великоберезовиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем  
народження директора школи 
Андрія Миколайовича  
ПРИШЛЯКА.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті — лиш згоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, везіння,

У справах — вічного горіння.

Вітаємо з 60-річчям Ганну  
Миколаївну ДЕЙНЕКУ з с. Ігро-
виця Тернопільського району.

З роси, з води на добру сотню літ

Людського щастя, благ земних рікою,

Здоров’я зичимо міцного, як граніт,

Й удача не ішла щоб стороною.

Щоб радість лиш приносило життя,

Щоби цвіли й буяли почуття,

Аби здійснились заповітні мрії

Й перетворились у реальність всі надії.

З любов’ю і повагою — чоловік 
Ігор, дочка Марія, зять Сергій, 

онуки Юля і Данило.

Вітаємо з днем народження ме-
тодиста Тернопільського РМК Лі-
лію Максимівну МАРФУТ, секре-
таря Тернопільського РМК Любов 
Іванівну КУЗЬ, бухгалтера Рому 
Романівну ЩАВУРСЬКУ, юрис-
консульта господарської групи 
Оксану Мирославівну  
ШКОДЗІНСЬКУ.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

З повагою — відділ освіти 
Тернопільської РДА, 

Тернопільський РМК, освітяни 
Тернопільського району.

Вітаємо з днем народження де-
путатів Ігровицької сільської ради 
Олександра Олександровича 
БУРМАКУ та Юрія Івановича 
ШУМАНСЬКОГО.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів щирих привітань,

Від зірок здійснення бажань!

Від сонця - світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік! 

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з днем народження де-
путатів Великоберезовицької се-
лищної ради Михайла Корнельо-
вича КРУШАНСЬКОГО та  
Михайла Васильовича ЛУЦІВА.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

З повагою — колектив 
Великоберезовицької  

селищної ради,  
депутатський корпус, 

виконком.

Білецька сільська рада Тернопільського району, Тернопільської області оголошує конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки покриття вулиць (доріг) села 
Біла загальною протяжністю 15 000 м. за адресою: село Біла, Тернопільський район, Тернопільська область.

Претендентам потрібно подати до сільської ради конкурсну документацію в запечатаному конверті, а саме: 
заяву про участь в конкурсі; копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оціню-
вачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; інформацію про претендента.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни 
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строки виконання робіт.

Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в районній газеті. Конкурсна докумен-
тація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: вул. 
Мазепи, 27, с. Біла Тернопільського району, Тернопільської області.

Білецький сільський голова Н. Я. МОТИКА.

ПП «Агрон» прийме на постійне місце роботи тракториста-грейдериста.  
Оплата праці за домовленістю. Звертатися за адресою: с. Товстолуг Тернопільського району, 

Тернопільської області, вул. Промислова, 1. Телефон для довідок: 49-32-39.

Підприємці часто запитують: 
чи потрібно кожного року іти 
до земельних відділів місце-
вої ради, щоб отримати витяг 
про розмір грошової оцінки 
землі, щоб його здавати до 
податкової?

Начальник відділу адміністру-
вання майнових податків і зборів з 
фізичних осіб Тернопільської ОДПІ 
Олег Іванчишин  з цього питання 
зазначив: 

Податковий кодекс визначає, що 
платники плати за землю (крім гро-
мадян) самостійно обчислюють  
розмір земельного податку та 
орендної плати за земельні ділянки 
державної та комунальної власності 

й щорічно, у термін  не пізніше 20 
лютого поточного року, подають до 
відповідного податкового органу 
декларацію з плати за землю на по-
точний рік. Останній день подання 
такої податкової декларації на 2016 
рік – 22 лютого 2016 року.

Витяг про розмір нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки 
в обов’язковому порядку додаєть-
ся до податкової звітності із зе-
мельного податку чи  орендної 
плати  за земельні  ділянки дер-
жавної та комунальної власності 
лише у таких випадках: при подан-
ні першої декларації, тобто фак-
тичного початку діяльності  як плат-
ника плати за землю, а надалі – у 
разі затвердження нової норма-

тивної грошової оцінки земельної 
ділянки.

В інших випадках податкові ор-
гани не вправі вимагати від плат-
ників надання такого витягу. Тому, 
змісту щорічно отримувати такий 
документ немає.

Тернопільська ОДПІ нагадує 
також, що з 1 січня 2016 року 
розпочалась кампанія деклару-
вання доходів громадянами за 
2015 рік. Консультації, тренінги, 
надання практичної допомоги – у 
Центрі обслуговування платників 
за адресою: вул. Білецька, 1,  
телефон: 43-46-10.

Відділ організації роботи 
Тернопільської ОДПІ.

Консультації ●

Витяг про розмір грошової оцінки 
землі подається не завжди

Острівська сільська рада Тернопільського району с. Острів, вул. Кордуби, 63 проводить конкурс 
суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної оцінки земельної ділянки ФО-П Казанцева В. А. пло-
щею 2.2162 га — землі промисловості (для обслуговування викуплених будівель та споруд виробничої бази 
з реконструкцією під цех з виготовлення дрібноштучних виробів з бетону) в межах населеного пункту.

Документи приймають в приміщенні сільської ради. Довідки за тел. 29-17-75.
Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.
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Вітаємо! ●Війна і ми ●

Галина ЮРСА.

Якщо будь-кого запитати, 
як створюється вертепне 
дійство, вам кожен галича-
нин охоче розкаже, що це 
давня  українська традиція 
прослави Спасителя люд-
ства Ісуса Христа, який на-
родився у Вифлиємі від Ді-
ви Марії більше двох тися-
чоліть тому. 

Вертепники ходять з цією до-
брою новиною від хати до хати 
під час Різдвяних свят. Перед 
тим самодіяльні артисти ретель-
но готуються до дійства. Шиють 
відповідні костюми, пишуть або 
осучаснюють давній сценарій. У 
вертепі обов’язкові персонажі – 
Пастушки, Ангел, три Царі зі 
сходу, які побачивши зорю, по-
спішають віддати хвалу новона-
родженому Месії, жорстокий  
Ірод, який чигає на життя Дитя-
ти, сторожа, комедійні персона-
жі Мошко та Сура,  а також сили 
темряви Смерть і Чорт. Вертеп 
охоче чекають у кожній україн-
ській родині. Найщедріша віддя-
ка, найкращі подарунки – для 
вертепників. Це свого роду свя-
тість. 

Учасники вертепного дійства 
з Великих Гаїв цього року побу-
вали у прямому розумінні під 
ворожими кулями.  З 10 по 15 
січня вони на запрошення бійців 
Правого Сектора, їхнього керів-
ника Дмитра Яроша, волонтер-
ського центру “Новий Маріу-
поль”, зокрема, волонтерів Марії 
Подибайло та Галини Однорог, 
прибули у зону АТО. 

Великогаївчани побували у 
Козівці Тернопільського району, 
де їх благословив у далеку до-
рогу та посвятив різдвяну шопку 
о. Василь Брегін, а також влади-
ка Теодор.

Вертепне дійство з осучасне-
ним сценарієм, у якому, крім 
звичних персонажів, що розпо-
відають про нову еру в житті 
людства – народження Спасите-
ля, йдеться і про події, пов’язані 
з сучасною українською історі-
єю. Зокрема, критикують дії 
Кабміну, для якого реформи – 
це подорожчання енергоносіїв, 
продуктів, послуг, збідніння біль-
шості громадян України. Крити-
кують і владу, яка затягує війну, 
не вживає рішучих дій, через що 
тисячі найкращих воїнів поклали 
голови на полі битви, а ворог 
тим часом захопив величезні 
українські території. З відразою 
говорять вертепники з Великих 
Гаїв і про сучасних Юд — так 
званих самопроголошених ЛНР 
та ДНР, які допомагають росій-
ському агресору, зокрема Путі-
ну. Адже зрадник завжди гірший 
та небезпечніший від ворога.

Вертепне дійство мали змо-
гу побачити бійці Правого Сек-
тора,  інші військові та добро-

вольчі формування, а також 
українці прифронтових посе-
лень Гранітне, Сартана, Вели-
комихайлівка, Новосілка, Ми-
хайлівка та ін. Вертеп прийма-
ли піхотинці та розвідники у 
зоні, що за 300 метрів від ак-
тивних бойових дій. Великога-
ївчани взяли участь у фестивалі 
вертепів у Маріуполі. І всюди, 
де були вертепники, їх зустрі-
чали щиро, з слізьми на очах. 
Адже багато у зоні АТО гали-
чан, подолян, для яких вертеп 
– це добра згадка про дім, 
батьків, родичів, які вже давно 
на правді, що в дитинстві вчили 
колядувати, молитися, ходити 
до церкви  прославляти Бога – 
Творця. Вони так і говорили, 
дякуючи великогаївчанам: “Ви 
допомогли нам побувати вдо-
ма, з рідними, за якими так 
скучили. Хай буде проклята ві-
йна і ті, хто її розв’язує”.

Вертеп з Великих Гаїв був 
особливим не лише гарним 
святковим дійством. Господині з 
цього села передали нашим за-
хисникам різдвяні страви, які 
просто пахли домом, як говори-
ли вдячні бійці. Жінки приготува-
ли 25 великих відер вареників, 
напекли печива. Дістали із схов-
ку найсмачніші та найароматніші 
яблука, квашену капусту, наготу-
вали свіжого тушеного м’яса у 
банках (процесом керувала На-
дія Колодюк). Після виступу бій-
ців пригощали варениками та 

іншими смаколиками. Щодо ва-
реників, господиня Віра Небес-
на рекомендує їх у зимову пору 
готувати так. Спочатку відвари-
ти, викласти на дошку, обсуши-
ти, потів вкинути у гарячий сма-
лець, витягнути, перекласти у 
відра чи інший посуд, заморози-
ти. Господиня каже, що варени-
ки, збережені таким способом, 
будуть добрі ще з місяць.

Ініціаторами створення цього 
справді націоналістично - патрі-
отичного вертепу є сільські ак-
тивісти Іван Сута та Петро Гузьо. 
Допомогли коштами директор 
Микулинецького пивзаводу Сте-
пан Троян, виконавчий директор 
ПП “Агрон”, депутат Тернопіль-
ської обласної ради Юрій Бере-
зовський з Товстолуга, директор 
ПП “Агрофірма “Медобори” Во-
лодимир Крупніцький з Скомо-
рох, підприємець Віталій Михай-
ловський з Смиківців, директор 
авторинку Ярослав Кульчик, ди-
ректор ТОВ “АНТ” Михайло Ра-
тушняк. Костюми для артистів 
пошили у костюмерній Терно-
пільського обласного академіч-
ного драматичного театру ім. 
Тараса Шевченка. Автобус для 
поїздки замовив Великогаїв-
ський сільський голова 
об’єднаної територіальної гро-
мади Олег Кохман. А загалом 
поїздка відбулась успішно за-
вдяки тим, хто посилено молив-
ся у храмах та домівках, хто че-
кав, благословляв та зустрічав.

Вертеп з Великих Гаїв  
у зоні бойових дій

Вертеп із Великих Гаїв виступив перед бійцями АТО 
прифронтового Гранітного, Сартани, Великомихайлівки.

Жінки і дівчата з Великих Гаїв наліпили 
для бійців АТО 25 відер вареників.

14 лютого у виставковому 
залі обласної організації На-
ціональної спілки художни-
ків України відбулося від-
значення лауреатів Всеукра-
їнської літературної мис-
тецької премії імені братів 
Богдана та Левка Лепких за 
2015 рік. Премію присудже-
но письменниці, журналістці 
Валентині Семеняк-Штангей 
за багаторічну літературну і 
журналістську діяльність.

Пані Валентина народилася в 
м. Тальному Черкаської області. 
Співпрацює з всеукраїнськими 
та обласними газетами,  постій-
но друкується в літературно-
мистецьких журналах та збірни-
ках. Автор багатьох творів, се-
ред них книги для дітей “При-
годи маленького люстерка”, “Чи 

легко бути мамою?”, “Світ, який 
люблю”, “Срібна пектораль”, 
“Спитай у свого янгола”. Член 
Національної спілки письменни-
ків України та Національної спіл-
ки журналістів України.

Серед цьогорічних лауреатів 
— заслужений діяч мистецтв 
України, поет-бард, науковець і 
громадський діяч Олег Герман, 
заслужений художник України 
Богдан Ткачик, діяч культури 
Олег Тернопільський. Традицій-
но фонд премії братів Лепких 
формує Ліга підприємців “Укра-
їнська справа” (голова Михайло 
Ратушняк).

Валентина Семеняк-Штангей 
проживає в селі Великі Гаї, по-
стійний і бажаний автор газети 
“Подільське  слово”. Вітаємо ко-
легу з нагородою. Творчих висот, 
Валентино!

Валентина Семеняк —  
лауреат премії імені  

Богдана та Левка Лепких

Людмила ГНАТИШИН, 
бібліотекар І категорії 

центральної бібліотеки 
Тернопільського району

Сучасна людина не може об-
ходитись без Інтернету, 
оскільки це досить зручно, 
адже Інтернет полегшує  су-
часний темп життя людини. 

З’являються нові можливості, 
вільний і оперативний доступ до ін-
формації — від перегляду прогнозу 
погоди до пошуку роботи. Когось 
цікавлять результати футбольних 
матчів, а хтось  хоче замовити квит-
ки на літак. Багато людей викорис-
товують Інтернет для спілкування – 
листування, обміну повідомленнями 
в реальному часі, мережевих ігор 
тощо. Знання та вміння створювати, 
обробляти та розповсюджувати ін-
формацію стає головною умовою 
ділової успішної особистості та її 
конкурентоспроможності на ринку 
праці. 

Та з появою Інтернету у суспіль-
стві виник яскраво виражений соці-
окультурний розрив між тими, хто 
має доступ до Інтернету, і тими, хто 
його не має. Відповідаючи на вимо-
гу часу, бібліотека, на додаток до 
друкованих ресурсів, надає доступ 
читачам до електронних інформа-

ційних ресурсів і допомагає орієнту-
ватися в них. Від 2012 року, завдя-
чуючи отриманим ґрантам  програ-
ми “Бібліоміст” та спонсорам, цен-
тральна бібліотека Тернопільського 
району оснащена новим технічним 
обладнанням. Тренінги, консульта-
ції, навчання читачів-користувачів 
Інтернету та комп’ютерній грамот-
ності охоплюють різні категорії чи-
тачів. Працівники бібліотек навча-
ють правилам ефективного вико-
ристання Iнтернету та електронних 
ресурсів, популяризують та 
органiзовують безпечне викорис-
тання iнформацiї з мережi для всіх 
користувачів, включаючи дiтей та 
юнацтво.

Глобальна мережа Iнтернет 
уможливлює як для окремої особи 
так для громади в усьому свiтi — чи 
то у найменшому i найвiддаленiшому 
селi, чи у великому мiстi — мати од-
наковий доступ до iнформацiї для 
розвитку, освiти, удосконалення, 
культурного збагачення, господар-
ської дiяльностi та поiнформованої 
участi у демократичному суспiльствi. 
Всi можуть представити в Iнтернетi 
свої iнтереси, знання та культуру.  
Так із бібліотеки стали мостами, для 
подолання бар’єрiв, що iснують че-
рез рiзницю у можливостях корис-
тування ресурсами, технологiями та 
навчанням.

Працівники центральної бібліотеки Людмила Володимирівна  
Гнатишин, Галина Петрівна Єфімова, Галина Михайлівна 

Мацелюх, Світлана Омелянівна Шараварник у Інтернет-центрі  
центральної бібліотеки селища Великі Бірки. 

Технології ●

Бібліотеки — мости 
до Інтернету

Великоберезовицька селищна рада Тернопільського району ого-
лошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста юрисконсуль-
та. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні подати такі до-
кументи: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайом-
лення із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття 
на державну службу та її проходження;  документ, що підтверджує стаж 
роботи за фахом; заповнену особову картку форми П-2 ДС з відповід-
ними додатками; дві фотографії 3х4 см.; копії документів про освіту; де-
кларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового  харак-
теру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України  
“Про засади запобігання і протидії корупції”; копію документа, який  за-
свідчує особу; медичну довідку про стан здоров’я за формою, передба-
ченою МОЗ; письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;  копію 
військового квитка (для військовозобов’язаних).

Умови конкурсу:  вища юридична освіта, стаж роботи не менше  
2-ох років. Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування  
оголошення за адресою: 47724, смт. Велика Березовиця, вул. Микули-
нецька, 42. Тел. 27-41-42, 27-42-31.

Великоберезовицький селищний голова І. І. КОСТЮК.
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Гороскоп ●

Доведеться багато працювати, матиме-
те можливість проявити кращі ділові якос-
ті, вміння, впертість, наполегливість. До-
ведеться докласти чимало зусиль, щоб 
досягти того, про що мріяли. Вам буде не 
вистачати часу, а про відпочинок і не ду-
майте.

Зараз небажано проявляти амбіції: від-
киньте їх і поводьтеся скромно. Будь-яка 
напористість принесе клопоти і додаткові 
витрати. Вирішуйте справи першочерго-
вого порядку і ті, що невідкладні. Не дуже 
переймайтеся чужими проблемами, бо це 
зараз не на часі. На перший план можуть 
“виплисти” складнощі близьких людей 
або друзів. 

Триває період творчих задумів і їх реа-
лізація. Весна розпочинає ходу, вам треба 
цим скористатися. Не упускайте важливої 
інформації, яка буде потрапляти вам у ру-
ки. Ретельно розберіться, вона допоможе 
вам розширити свої можливості. Будуйте і 
реалізуйте глобальні плани. 

Фортуна буде дарувати вам не просто 
посмішку, а навіть втіху.  Дійте, творіть, 
дерзайте, але не пливіть за течією. Не 
піддавайтесь засліпленому спокусливому 
бажанню, щоб вас не завело в глухий кут. 
Можете в такій ейфорії довіритись нещи-
рим людям, які захочуть використати вас. 
В особистому житті чекайте піднесення.

Багато чого залежить від настрою. Ста-
райтесь підтримувати душевну рівновагу. 

На особливі піднесення сподіватись неба-
жано, зате маєте знати, що різні фактори 
можуть якось невидимо опустити вас. 
Обережно поводьтеся з тими, хто хитри-
ми способами хоче ввести вас в оману. 
Пильнуйте здоров’я і не ризикуйте.

Час укладення різних угод, виставлення 
умов, переінакшення принципів. Вам буде 
таланити, фортуна буде підштовхувати до 
чогось нового, незвіданого. Але не квап-
тесь. Знадобиться вміння користуватись 
новою інформацією, а також адаптація до 
чогось нового. Небажано нав’язувати 
свою категоричність. Прислухайтесь до 
оточуючої думки.

Дбайте про свої досягнення, але 
сприймайте світ по-філософськи. Вас 
може пригнічувати внутрішня напруга, 
яка у будь-який момент захоче вирватись 
і все змести дочиста. Цього дракона кра-
ще приручити ще до того, коли він може 
зіпсувати вам всі плани. Якщо відчуєте 
втому, то в дечому поступіться, а у вихід-
ні відпочиньте.

Розраховуйте свій час так, щоб ви мо-
гли плідно відпочивати. Ділові питання ви-
рішуйте темпом і без зайвих вагань. Впев-
нений і оптимістичний стан дасть можли-
вість завершити багато справ. Уникайте 
сварок і з’ясувань. Не забувайте про 
здоров’я і перепочинок.

Не розслабляйтеся: події вимагають 
роботи думки та швидкого реагування, 
прийняття рішень.  Публічна робота, а 
особливо виступи принесуть успіх та ви-

знання. Особливо, коли будете піднімати 
теми, які вас цікавлять і є не байдужі  
оточуючим. Будь-які поїздки мають бути 
корисними.

Активно спілкуйтеся з колегами, але 
уникайте розмов з керівництвом. Менше 
живіть фантазіями, а більше будьте при-
землені сьогоденням. Будьте обережні з 
висловлюваннями та емоціями, не тратьте 
гроші. У вихідні вас зацікавить якась нова 
справа.

У справах проявляйте дипломатичність 
та чуйність, прислуховуйтесь до голосу 
інтуїції. Цей тиждень може порадувати но-
винами і перспективами. Доведеться при-
ймати серйозні рішення. Шукайте нову 
сферу застосування своїх ідей та можли-
востей. 

Багато ваших забаганок і бажань мо-
жуть збутися, отож, будьте обережні у 
тому, аби правильно контролювати все, 
що думаєте і робите. Доведеться з чи-
мось змиритись та вміло поєднати старе 
з новим, відкидаючи все зайве. Вас очі-
кує цікаве знайомство і неабияке захо-
плення.

від Івана Круп'яка з 29 лютого по 6 березня 

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 №8 

від 19 лютого 2016 року.

— Коли жінки найменше говорять?
— В лютому.
— Чому?
— Це найкоротший місяць.

Чоловік скаржиться своєму приятеле-
ві:

— У мене було усе: гроші, прекрасний 
будинок, розкішна машина і красива жін-
ка, яка мене любила. А потім усе зни-
кло.

— Що ж сталося? – запитує приятель.
— Дружина дізналася.

Три подруги біжать за поїздом. Дві 
встигають застрибнути, а третя зупиня-
ється і сміється.

Черговий по вокзалу:
— І що тут смішного?
— Та ці дві мене проводжали.

Сидить чоловік на тротуарі. До нього 
підходить перехожий і запитує:

— Ви що тут сидите?
— Кажуть, що Земля крутиться.
— Ну й що?
— Чекаю, коли мій будинок під’їде.

На столі лежать дві книги: тонка і тов-
ста.

На тонкій написано: “Логіка”.
На товстій: “Жіноча логіка”. Том пер-

ший.

Захворів мільйонер. Родичі зібралися 
біля ліжка хворого:

— Скажіть, лікарю, надія є?
— Абсолютно ніякої! У нього звичайна 

застуда.
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Вітаємо! ●

Сторінки історії ●

Не стираються у пам’яті на-
родній криваві карби історії. 
У будинку культури села Ко-
зівка відбувся вечір на тему 
“Без Крутів не було би Злу-
ки”. Ведучими були Наталя 
Щур та Мар’яна Чуйко. 

Під час вечора пам’яті учасни-
ки художньої самодіяльності ви-

конали повстанські, стрілецькі та 
патріотичні пісні. Солістки будин-
ку культури Ольга Волошинська, 
Оксана Рій та Світлана Зелена 
виконали твори “Балада про 
мальви”, “Маки”, “Україно моя”. 
Учні школи Леся Мазурчак, Діана 
Копит, Христина Галушка прочи-
тали вірші про Героїв Крут і ви-
конали пісні “Проводжала мати 

сина”, “Розрита могила” та інші. 
Пам’ять загиблих під Крутами 
вшанували хвилиною мовчання і 
спільним виконанням Державно-
го гімну України.

Наталя КРУЦЬКО, 
вчитель світової літератури 

НВК “Козівківська  
ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

Вшанували пам’ять Героїв Крут
Учасники вечора пам’яті “Без Крутів не було би Злуки” у НВК “Козівківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

З днем наро-
дження вітаємо 
головного спеці-
аліста Фонду ко-
мунального май-
на в Тернопіль-
ському районі 
Тетяну Васи-
лівну КИРИК. 

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!

З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з 60-річчям 
учителя-пенсіонера Галину  
Степанівну ОЛІЙНИК, з 55-річчям 
хорошого і доброго керівника, ко-
лишнього директора школи  
Галину Андріївну КОКОВСЬКУ.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження листоношу Ігровицького 
поштового відділення зв’язку  
Марію Володимирівну ЛЕГЕТУ.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою — подруги Галина 
Ониськів та Наталя Дідух.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження дорогу дружину, турботли-
ву матусю Наталю Іванівну ЩУР 
із с. Красівка Тернопільського ра-
йону.

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість і настрій хай будуть завжди,

Тобі посилаєм ці вдячні слова,

А Бог хай дарує многії літа.

З любов’ю і повагою — чоловік 
Ігор, дочка Наталя,  

свекруха Марія.

Колектив Білецької ЗОШ І-ІІ ст. 
щиро вітає з днем народження 
вчительку трудового навчання  
Надію Василівну БУЛАШОВУ.

Ми вітаєм і бажаєм

Днів щасливих, золотих,

Щоб родило щастя рясно,

Все в житті було прекрасно,

Щоб усе могло і вмілось,

Квітувало, веселіло!

Щоб у сім’ї завжди було

Любов, повага і тепло!

З днем  народження щиро віта-
ємо завідуючу клубом с. Лучка  
Марію Теодорівну ЯКИМЧУК.

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! 

 З повагою – колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, районна 

організація профспілки 
працівників культури.

Вітаємо з 
днем народжен-
ня зубного техні-
ка ТРТМО Бог-
дана Леонови-
ча ВОРОБЦЯ, 
лікаря загальної 
п р а к т и к и -
сімейної меди-
цини Ганну  
Теодорівну ЮХИМЧУК, лікаря ме-
дицини невідкладних станів Ольгу 
Григорівну ГРАБЧУК, медсестер 
Інну Орестівну ВЛАДИКУ,  
Наталію Ігорівну ДЯЧУК, молод-
ших медсестер Валентину  
Володимирівну СИЧОВУ, Світла-
ну Володимирівну ГАБРИХ, бух-
галтера Ольгу Теодорівну  
ВИСОЦЬКУ, економіста Богдана 
Антоновича КОСТИКА, молодшу 
медсестру Ігровицької АЗПСМ Га-
лину Степанівну ОСТРОВСЬКУ, 
лікаря загальної практики-сімейної 
медицини Настасівської АЗПСМ 
Богдана Ярославовича  
ПРИШЛЯКА, медсестру Великобе-
резовицької АЗПСМ Марію  
Василівну ПОПОВИЧ.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження соціального працівника, 
члена виконавчого комітету Ступ-
ківської сільської ради Марію  
Богданівну П’ЯТКІВСЬКУ.

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання й думки.

Щоб проліском ніжним життя Ваше квітло, 

Весною буяла душі доброта.

Любові, добра Вам і чистого неба

І просто людського тепла.

З повагою — виконавчий 
комітет, депутатський корпус, 

працівники Ступківської 
сільської ради.

Руслан ТХОРИК.

На Тернопільщині відбулася 
виставка-конкурс декоратив-
них голубів “Голуби пам’яті—
2016”. Захід проходив на те-
риторії Тернопільського ае-
ропорту. Виставка була до-
повнена спеціалізованим яр-
марком, на якому було безліч 
свійських тварин та птахів. 

Серед виставкового розмаїття 
особливо вражали розмірами 
окремі породи домашньої птиці. 
Фахівці та спеціалісти, а також від-
відувачі виставки мали чудову на-
году поспілкуватись про догляд та 
утримання свійських тварин та пта-
хів. “Родзинкою” заходу була ви-
ставка декоративних птахів. Тут 
були представлені багато порід та 
видів голубів, які є на території на-
шої держави: кар’єри, турмани, 
дутиші, індіани, модени, штрасери 
та багато інших порід. За пред-
ставлення кожної породи цих пта-
хів серед учасників виставки про-
водився конкурс. Призери у пев-
них номінаціях отримували пам’ятні 
кубки, медалі та грамоти. Окрім 
цього, були заохочувальні відзна-
ки. 

Житель села Петриків Володи-
мир Спяк займається улюбленою 
справою з розведення декоратив-
них порід голубів понад 40 років. 
Цього разу він переміг у категорії з 
представлення птахів породи 
“Кар’єри”. Один з його номінантів 

набрав за результатами експерт-
ної оцінки суддів понад 95 балів і 
визнаний переможцем у категорії 
цих птахів. Володимир Спяк щоро-
ку бере участь у цих виставках. 
Має чимало нагород та відзнак у 
відповідних категоріях. За багато-
річний внесок у популяризацію та 
розвиток голубівництва він відзна-
чений Всеукраїнською асоціацією 
голубників та Федерацією декора-
тивного голубівництва України спе-
ціальним дипломом та кубком, а 
також йому присвоєно звання за-
служеного майстра голубівництва 

України. 
З кожним роком рівень цього 

заходу покращується. В ньому бе-
руть участь все більше учасників, 
які представляють свої кращі ек-
земпляри з певних порід декора-
тивних птахів, а також вражає кіль-
кість відвідувачів, яка щороку збіль-
шується на понад тисячу охочих 
відвідати цікавий захід. Виставка 
завершилась чудовим музичним 
твором, який є символічним гімном 
голубоводів України у виконанні 
Ніни Матвієнко “У долонях неба 
білий голуб сяє”.

Виставки ●

“У долонях неба  
білий голуб сяє”

Володимир Спяк на виставці-конкурсі  
декоративних голубів “Голуби пам’яті-2016”.

Show must go on! ●

Марія ПОПІВ.

13 лютого у клубі села Ма-
лий Ходачків відбулася роз-
важальна шоу-програма, 
присвячена Дню святого Ва-
лентина, яку підготувала мо-
лодь села. Ведучими святко-
вої програми були завідую-
чий клубом Юрій Яворський і 
учениця 11 класу Олена Ку-
зюк. Вони запросили усіх 
помандрувати країною Лю-
бові, поблукати вулицями 
великого щастя.

Учасники програми змагали-
ся у конкурсах “За крок до те-
бе”, “Одягни даму”, “Супермен”. 

Свято пройшло весело і цікаво.
Учасники демонстрували при-
сутнім кмітливість і винахідли-
вість, мужність та романтич-
ність, поетичність, ніжність. Пе-
реможці отримали призи. Пере-
рви між конкурсами заповнюва-
лись інформаційними та музич-
ними паузами.

Заворожила усіх присутніх 
своїм неповторним голосом ма-
ленька зірочка Анастасія Раков-
ська, яка виконала композиції 
“Гітара”, “А вже прийшла весна”, 
“А калина не верба”. Потішили 
усіх присутніх вокальними номе-
рами Оксана Яцишин, Олена Ку-
зюк, Святослав Янків.

Великий внесок в організацію і 

проведення шоу-програми зроби-
ла студентка 4 курсу ТДПУ фа-
культету мистецтв Оксана Яци-
шин. З особливим захопленням 
публіка переглядала виставу 
“Стецькові женихання” (постанов-
ка Оксани Яцишин). Найбільше 
глядацьких симпатій отримав 
Стецько, який шукав свою другу 
половинку і роль якого виконував 
Ігор Смакоус. На завершення шоу 
учасники свята виконали компо-
зицію “Бережи любов” під щирі  
оплески залу.

День святого Валентина — най-
поетичніший, найтаємничіший, 
найромантичніший день року. Бе-
режіть своє кохання, бо воно — 
сонце людського життя.

На крилах кохання

Фотомить ●

У січні цього року гурт “Легка доріжка” (художній керівник 
Соломія Сцібайло-Яра) БК села Мишковичі Тернопільського 

району виступив на V міжнародному колядничому фестивалі у 
місті Цісна (Польща). Учасники гурту висловлюють подяку 

односельчанам за фінансову підтримку поїздки.


