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Прийняті Верховною Радою 
та підписані Президентом 
України Петром Порошенком 
Закони України “Про засади 
державної регіональної полі-
тики” та “Про добровільне 
об’єднання територіальних 
громад” є важливим кроком 
на шляху до децентралізації.

Перший заступник голови Ад-
міністрації Перезидента України 
Віталій Ковальчук стверджує, що 
децентралізація — одне з осно-
вних завдань, які сьогодні стоять 
перед владою. Віталій Ковальчук 
каже, що при розробці механізмів 
децентралізації за основу взятий 
досвід Польщі. Першими кроками 
на цьому шляху були зміни до Бю-
джетного кодексу, внесені напри-
кінці минулого року. 

Підписаний Петром Порошен-
ком 1 березня ц. р. Закон України 
“Про засади державної регіональ-
ної політики” визначає нові пріори-
тети розвитку регіонів, серед яких 
ефективне використання внутріш-

нього потенціалу регіонів, стиму-
лювання та підтримка місцевих іні-
ціатив, скорочення розриву між 
рівнем життя людей у різних регіо-
нах, підвищення конкурентоспро-
можності регіонів. Закон визначає, 
що, крім Державної стратегії регіо-
нального розвитку України, кожен 
регіон повинен мати власну семи-
річну стратегію розвитку. Віталій 
Ковальчук наголошує, що стратегії 
розроблятимуть місцеві облдер-
жадміністрації з урахуванням осо-
бливостей кожного регіону. 

Підписаний Петром Порошен-
ком 3 березня ц. р. закон “Про 
добровільне об’єднання територі-
альних громад” визначає механізм 
об’єднання територіальних гро-
мад. “Створення потужних, само-
стійних та самодостатніх територі-
альних громад є важливою части-
ною процесу децентралізації”, – 
наголошує Віталій Ковальчук. Від-
тепер, щоб об’єднатися у грома-
ду, громадяни мають внести від-
повідну пропозицію на розгляд 
міського, сільського або селищно-

го голови. Після завершення гро-
мадського обговорення пропози-
цію має схвалити місцева рада. 
Далі голова ради надсилає пропо-
зицію про об’єднання голові су-
міжної громади — і процедура по-
вторюється. Коли всі ради міст, 
сіл або селищ, що хочуть 
об’єднатися, приймають відповід-
ні рішення, створюється спільна 
робоча група, яка готує проекти 
рішень про добровільне об’єднання 
територіальних громад. Проекти 
мають пройти громадські слухан-
ня та отримати схвалення місцевої 
ради. Останніми ухвалити їх ма-
ють відповідні обласні ради.

Віталій Ковальчук підкреслює, 
що наслідком впровадження дієво-
го механізму об’єднання громад 
стане ефективне функціонування 
місцевого самоврядування, плану-
вання розвитку, впровадження 
оперативного управління територі-
ями. Особливо звернуто увагу на 
те, що добровільне об’єднання те-
риторіальних громад отримувати-
ме конкретну державну підтримку, 

в тому числі й фінансову, у вигляді 
субвенцій на формування інфра-
структури, які визначаються дер-
жавним бюджетом, навів приклад 
першої моделі можливого 
об’єднання територіальних громад 
— у Маньківському районі Черкась-
кої області, де місцева громада 
запропонувала модель об’єднання 
рад біля найбільших населених 
пунктів району в 5 консолідованих 
громад. До бюджетів таких громад 
зараховуватиметься 60% податку 
на доходи фізичних осіб та надхо-
дитиме базова дотація з держав-
ного бюджету. Ради матимуть пра-
во формувати свою мережу бю-
джетних установ для забезпечення 
населення якісними послугами. У 
процесі реформи пропонується 
залишити в кожній громаді по од-
ній школі, дитячому садочку, бу-
динку культури та бібліотеці. Це 
дозволить оптимізувати мережу 
бюджетних установ зі 121 до 30 
закладів і зекономити 4,2 млн. 
грн., які планується спрямувати на 
придбання шкільних автобусів, 

комп’ютеризацію шкіл та поліп-
шення матеріально-технічної бази 
існуючих бюджетних установ. На 
утриманні апаратів сільських рад 
економія становитиме в рік близь-
ко 2,9 млн. грн.

Віталій Ковальчук звернув увагу 
на запровадження законом інсти-
туту старост. Староста обираєть-
ся у селах та селищах рішенням 
місцевої ради на строк її повно-
важень та представляє інтереси 
мешканців села у виконавчому ор-
гані місцевої ради об’єднаної те-
риторіальної громади. Він також 
бере участь у підготовці бюджету 
територіальної громади в частині, 
що стосується фінансування про-
грам на території відповідного се-
лища.

“Так виглядає процес децентра-
лізації. Наступним етапом має ста-
ти внесення змін до Конституції. 
Конституційна комісія, що розро-
блятиме ці зміни, буде сформова-
на найближчим часом”, – повідо-
мив Віталій Ковальчук. 

Продовження на 3 стор.

Що нас чекає? ●

Стартує реформа місцевого самоврядування

Учасники вечора-елегії “Герої Революції Гідності”,  
який відбувся у будинку культури с. Байківці 15 березня 2015 року.

“Весняним спогадом  
я повернусь до вас” — 

вечір пам’яті заслуженого 
працівника культури 

України Богдана Процака.
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Великодній благодійний марафон  

“Аграрії Тернопільщини – 
українському війську”

Звернення президії ради обласного об’єднання сільськогосподарських підприємств 
до керівників господарств та переробних підприємств, усіх бізнесменів краю

Шановні колеги! Висловлюючи щиру подяку керівникам сільськогосподарських і переробних підприємств, 
фермерських господарств області за активну участь у патріотичному волонтерському русі з надання допо-
моги українському війську, звертаємось до вас з пропозицією сформувати від аграріїв Тернопільщини про-
довольчу колону під символічним девізом: “Аграрії Тернопільщини – українському війську”.

За підсумками минулого року господарства області спрямували до військових підрозділів, Національної 
гвардії, бійців добровольчих батальйонів продовольчих і матеріальних ресурсів на суму понад 5 млн. грн. 
Особливо позитивний суспільний резонанс отримала новорічно-різдвяна колона з понад 300 тоннами про-
дуктів харчування для українських військовиків у зону АТО, сформована аграріями Тернопільського, Підво-
лочиського, Гусятинського, Чортківського, Теребовлянського, Лановецького і Козівського районів.

Аграрії області свідомі того, що без сильної економіки Україні не здолати віроломного ворога, озброєних 
до зубів путінським режимом бандитів та регулярні війська Росії. Тому у цей непростий час вони роблять 
усе, аби Тернопільщини була з хлібом.

За дорученням президії — Іван ЧАЙКІВСЬКИЙ,  
голова ради сільськогосподарських підприємств Тернопільської області.

Розпорядження 
голови Тернопільської районної ради від 13.03.2015 р. № 12   

Про скликання двадцять четвертої сесії Тернопільської  
районної ради шостого скликання

1. Скликати двадцять четверту сесію Тернопільської районної ради 
шостого скликання 27 березня 2015 року в приміщенні районної ради.

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

нання програми соціально-економічного та культурного розвитку райо-
ну за 2014 рік ”.

— Звіт про виконання районного бюджету за 2014 рік.
— Про програму соціально-економічного та культурного розвитку на 

2015 рік.
— Про внесення змін до районного бюджету.
— Інші питання поточної роботи.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від 

Тернопільського району, сільських та селищних голів, керівників відділів 
та управлінь райдержадміністрації, керівників районних організацій, 
установ, промислових і сільськогосподарських підприємств, представ-
ників політичних партій, громадських організацій, редакторів газети 
“Подільське слово” та радіокомпанії “Джерело”. 

Голова Тернопільської районної ради В. С. ДІДУХ.

Офіційне ●

Керівникам управлінь, відділів райдержадміністрації,  
директорам підприємств, організацій, установ, фермерам,  

підприємцям, релігійним  та громадським  
організаціям, сільським та селищним головам 

Звернення
Шановні добродії! Наближаються Великодні свята. Поруч з нами про-

живають одинокі літні хворі люди, які потребують уваги і допомоги. До-
брота, увага, співчуття і милосердя до своїх односельчан повинні стати 
справою честі кожного. 

Звертаємось до всіх людей доброї волі, до колективів установ, орга-
нізацій, підприємств, релігійних та громадських організацій не обминути 
жодної людини, внести свій вклад у благодійну справу. Допоможімо зу-
стріти Великодні свята в радості і достатку. Проявіть милосердя, і Бог 
віддячить Вам сторицею. 

Для надходження благодійних внесків відкрито спеціальний рахунок 
в ГУДКСУ у Тернопільському районі: р/р 35429301052079, МФО 838012, 
код 25345349, отримувач: територіальний центр соціального обслугову-
вання (надання соціальних послуг), благодійні пожертвування. 

Голова районної ради В. С. ДІДУХ. 
Заступник голови районної державної адміністрації  

У. М. ЛЮЛЬКА.

Знайомтесь:  
ваш дільничний інспектор 

міліції  
Михайло Михайлович 

Ковальчик 
Дільничний інспектор міліції сектору діль-

ничних інспекторів міліції Тернопільського РВ 
УМВС, лейтенант міліції, обслуговує адміні-
стративну дільницю, в яку входить населений 
пункт – смт Велика Березовиця.

Контактні телефони: 43-61-17,  
(098) 040-40-05.

Прийом громадян здійснює: кожного місяця у вівторок — у при-
міщенні Великоберезовицької селищної ради з 9.00 по 11.00, у чет-
вер — у приміщенні Великоберезовицької селищної ради з 18.00 по 
21.00.

Виконавчий комітет Чистилівської сільської ради повідомляє 
про затвердження тарифів на вивезення ТПВ ДП “Альтфатер-
Тернопіль” за 1 метр кубічний:

— населення, приватний сектор — 42,60 грн. з ПДВ;
— бюджетні установи — 46,44 грн. з ПДВ;
— інші споживачі — 50,40 грн. з ПДВ.

Чистилівський сільський голова І. М. ПОЛОТНЯНКО.

Чистилівська сільська рада повідомляє: громадські слухання та 
обговорення пропозицій щодо генерального плану села Чистилів 
відбудуться 15 квітня 2015 року о 18 год. у приміщенні клубу с. Чис-
тилів, вул. Галицька, 39.

Чистилівський сільський голова І. М. ПОЛОТНЯНКО.

Буцнівська сільська рада оголошує конкурс на визначення ви-
конавця з проведення експертно-грошової оцінки земельної ділян-
ки в с. Буцнів по вул. Шевченка, 31.

Буцнівський сільський голова М. П. МАЦ.

Рішення виконкому Буцнівської сільської ради № 5  від 24 люто-
го 2015 року “Про затвердження нових тарифів на послуги вивезення 
твердих побутових відходів, що надаються ДП “Тернопіль-Альтфатер”. 
Виконком Буцнівської сільської ради вирішив:

1. Затвердити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових 
відходів, що надаються ДП “Тернопіль-Альтфатер” у с. Буцнів Терно-
пільського району з розрахунку за 1 м3:

— для населення: вивіз ТПВ — 42,60 грн. з ПДВ;
— населення та бюджетні установи: вивіз та зберігання ТПВ — 46,44 

грн. з ПДВ;
— інші споживачі: вивіз та зберігання ТПВ — 50,40 грн. з ПДВ.

Буцнівський сільський голова М. П. МАЦ.

Усі бажаючі зможуть пройти 
безкоштовну флюорографію

24 березня з 10.00 до 15.00 години на Театральному майдані облас-
ного центру жителі Тернополя та Тернопільщини в рамках просвітницької 
акції зможуть пройти безкоштовне флюорографічне обстеження органів 
грудної клітки на цифрових флюорографах, а також отримати консульта-
ції лікарів-методистів та фтизіатрів з питань профілактики та боротьби з 
туберкульозом, пропаганди здорового способу життя. Запрошуємо всіх 
жителів Тернополя та області.
Прес-служба департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА.

Анонс ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Сьогодні на господарській 
карті Тернопільського ра-
йону лише шість агрофор-
мувань різних форм влас-
ності, що предметно за-
ймаються виробництвом 
молока, утримуючи дійне 
стадо. Директор СТОВ 
“Дружба”, депутат Терно-
пільської районної ради 
Наталія Янкевич не зра-
джує традиціям своїх по-
передників, які розвивали 
тваринництво як основну 
галузь виробничої діяль-
ності на селі. 

Наталія Володимирівна за 
свої 13 років керування госпо-
дарством, а це села Лозова та 
Курники, вважає, що саме рос-
линництво й тваринництво — 
основа  основ цілеспрямовано-
го виробництва якісних продук-
тів харчування. 

— З року в рік ми нарощуємо 
поголів’я дійних корів, — зазна-
чає Наталія Янкевич. — Зараз 
на фермі утримуємо 250 корів  
селекції українська чорно-ряба 
молочна порода. Торік від кож-
ної надоїли по 4400 кілограмів 
молока. Зауважу, що вся молоч-
на продукція, яка надходить з 
Лозови на ПрАТ “Тернопільський 
молокозавод”, екологічно чиста, з 
високою базовою жирністю, її мож-
на та необхідно використовувати 
для дитячого харчування. Крім то-
го, у нас склалися дружні партнер-
ські стосунки з переробниками. 
Директор ПрАТ “Тернопільський 
молокозавод” Віталій Ковальчук за 
необхідності завжди сприяє госпо-
дарству.

— Хоч наше молоко якісне, чис-
те, поживне та висококалорійне, 
але нинішня ціна  не відповідає за-
тратам та сьогоднішнім реаліям на 
ціновому вітчизняному агроринку. 
Ціни суттєво зросли на паливо-
мастильні матеріали, електроенер-
гію, транспортні витрати, заготівлю  
кормів, особливо концкормів, а на 
сільгосппродукцію суттєво не під-
нялися. Додайте ще необхідність 

придбання сучасного обладнання, 
постійні ремонти та реконструкції, 
затрати на передові технології, ви-
сокопродуктивний племінний мо-
лодняк. Маємо для поповнення 
молочної череди 30 нетелей, та-
кож є можливість довести дійне 
поголів’я до 300 корів, а в най-
ближчій перспективі до 500, — 
розповідає зоотехнік господарства 
Зіновій Гоцко. 

Таких спеціалістів, як Зіновій 
Андрійович Гоцко та ветлікар  
господарства Ярослав Теодорович 
Шуль, у Тернопільському районі 
можна порахувати на пальцях од-
нієї руки. Тваринництво — їх стихія. 
У Лозові лише впродовж останніх 
років капітально відремонтували 
корівники, зараз проводять рекон-
струкцію третього приміщення, об-
ладнують виробничі та побутові 

кімнати. Нині вже працює 
два молокопроводи, які 
розраховані на обслугову-
вання 100 та 200 корів. А 
лозівські доярочки — жінки 
працьовиті й старанні. Зо-
крема, це Наталія Обор-
ська, Марія Курач, Світла-
на Бучок, Галина Майлов-
ська, Галина Гуцал, Окса-
на Руда, Наталія Марит. 
Корми постійно завозять 
трактористи Олег Логін та 
Андрій Мацюх.

У СТОВ “Дружба” осо-
бливий наголос роблять 
на кормовиробництво, яке 
в структурі посівів займає 
в межах 30 відсотків. Це 
дає змогу заготувати якіс-
ні грубі та соковиті корми, 
“відшліфувати” раціони 
годівлі тварин, збалансу-
вати їх за складом пожив-
них речовин. З ранньої 
весни до пізньої осені 
тварин випасають. За ра-
хунок інтенсивного веден-
ня зерновиробництва, а 
торішні урожаї зернових і 
ярих культур, зокрема, 
пшениці та ячменю, сяг-
нули понад 60 центнерів з 
гектара, вдалося закласти 
надійну базу концентро-
ваних кормів. Бо, як ка-
жуть у народі, молоко в 

корови під язиком. Тож треба від-
дати належне трудівникам СТОВ 
“Дружба” та її керівникові Наталії 
Янкевич, які зуміли не тільки збе-
регти поголів’я ВРХ, утримують і 
вирощують вже 600 голів стада, 
але й впроваджують прогресивні 
технології, сучасні методи 
селекційно-племінної роботи.

Ще один суттєвий штрих.  
Наталія Янкевич, Зіновій Гоцко та 
Ярослав Шуль свого часу після за-
кінчення вузів молодими спеціаліс-
тами прийшли працювати в місце-
ве господарство. У їхніх трудових 
книжках лише однин запис. У не-
простих умовах реформ і транс-
формацій власності вони зуміли 
зберегти цілісність сільськогоспо-
дарського підприємства і відкрити 
йому нову перспективу.

Агробізнес ●

Долаючи перешкоди,  
або Бар’єри на шляху 

доброго молока

Директор СТОВ “Дружба”,  
депутат Тернопільської районної ради  

Наталія Янкевич.

— не зберігайте двоколісники 
на сходовій клітці, в загальному 
коридорі, сушильному приміщенні, 
на підземній парковці або в будь-
якому іншому місці з вільним до-
ступом сторонніх людей;

— надійним сховком є гаражі, 
особливо, якщо це кооператив з 
охороною;

— використовуйте одразу де-
кілька різнотипних замків — аби 
впоратися з ними потрібно більше 
часу. Є ймовірність, що злодій 
просто не стане випробовувати 
долю та займеться пошуком нової 

жертви;
— залишаючи велосипед, забе-

ріть із собою всі легкозйомні аксе-
суари на кшталт спідометра, ліхта-
риків, сумок та велонасосів;

— нікому не кажіть реальну ціну 
велосипеда. Ця інформація може 
потрапити не в ті вуха;

— зберігайте документи на ве-
лосипед протягом всього часу йо-
го експлуатації. Вони допоможуть 
підтвердити Ваше право на воло-
діння двоколісником;

— сфотографуйте велосипед, 
себе поряд із ним, серійний номер 

рами. Детальні фотокартки у разі 
викрадення допоможуть ідентифі-
кувати ваш транспорт.

Пам’ятайте, що тільки ваша 
уважність дозволить зберегти ве-
лосипед від чужих посягань.Якщо 
ви потерпіли від велозлодіїв, стали 
свідком крадіжки чи володієте ін-
формацією про факти незаконного 
збуту двоколісників, телефонуйте 
до міліції на лінію “102”. 

За матеріалами РВ УМВС 
України в Тернопільській 

області.

Служба 102 ●

Маєте велосипед —  
подбайте про безпеку
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Духовні цінності ●

Христина ШАЙНЮК,  
член Марійської дружини 

церкви Різдва Івана 
Хрестителя с. Баворів. 

Людське життя… Миті, 
хвилини, дні, роки… Злети 
і падіння, радість і журба. 
Все змінюється, оскільки 
життя — це вічний рух. Ін-
коли у ньому бувають хви-
лини, які запам’ятовуються 
надовго. Іноді навіть не 
замислюєшся над тим, яке 
значення матиме той чи ін-
ший момент у твоїй життє-
вій дорозі. Згодом усві-
домлюєш, що немає нічого 
випадкового у цьому світі. 
Все, що відбувається, — з 
волі Божої. І талант, і по-
кликання — як дарунки 
Всевишнього, і людські 
долі, які перетинаються на 
полотні часу.

Початок березня 1995 року 
Божого був особливим для 
греко-католицької громади  
с. Баворів, оскільки на парафію 
прийшов молодий священик 
Василь Брегін. Це була вже  
його друга парафія. Енергій-
ний, уважний, з великою вірою 
у Бога, бажанням служити  
громаді.

Зазвичай, від вчителя, лікаря 
чекають дива, але якщо диво 
трапляється — ніхто не диву-
ється. А диво, як правило, за-
вжди стається тоді, коли його 
найменше чекають. А що чека-
ли мої односельчани від свого 
нового духовного наставника?

Скільки людей, стільки й ду-

мок, очікувань, сподівань, від-
повідей. І справжньою несподі-
ванкою, якою отець Василь 
здивував своїх парафіян, була 
його недільна проповідь на 
першій Святій Літургії у нашому 
храмі. І так до сьогодні кожна 
його наука — це “перло много-
цінне”, сотворене його розу-
мом і сказане його устами. Як 
добрий сіяч сіє зерно у ґрунт, 
щоб проростало, так і наш душ-
пастир словами-зернями засі-
ває людські душі, серця. Ди-
вословами стали недільні та 
святкові науки отця, які доно-
сяться з його уст уже два деся-
тиліття. 

Його проповіді зрозумілі 
всім: прийде сивий старець — і 
відкриває для себе уже відомі, 
здавалося б, істини; серця юна-
ка чи юнки трепетно починають 
битися в грудях від його науки; 
прибіжить дитя — і для нього є 
мудре слово. 

Отець Василь своєю енергі-
єю, мудрими науками, добрим 
ставленням до людей припав 
до душі парафіянам. Своїм спі-
вом у храмі він скликає всіх на 
Богослужіння і натхненними 
молитвами підносить наші душі 
до неба. За 20 років жертовної 
праці проявив себе як мудрий, 
добрий, простий і привітний 
духовний батько. Він навчає, 
розраджує, допомагає кожно-
му. З його науки ми вчимося 
бути людяними, мати тверду ві-
ру, жити за Божими заповідя-
ми, бути милосердними. 

Зворушливо, коли священик 
не тільки вчить прощати, а й 
сам просить прощення у пара-

фіян. Мабуть, болить душа у 
нашого отця, коли ми, паство 
Господнє, чинимо гріх, та не 
каємося. Як жити у сім’ях, як 
утверджувати єдність в селі, 
мир і спокій в родині — все це 
його мудрі повчання. 

Уже 20 років дякуємо Все-
вишньому за те, що дав нам на 
парафію цю людину. Пишаємо-
ся ще й тим, що наш отець очо-
лює Великобірківський деканат 
Терноп ільсько-Збор івсько ї 
єпархії УГКЦ. Мабуть, за багато 
років перебування на цій відпо-
відальній службі отця-декана 
Василя Брегіна і священики де-
канату відчули його мудре ке-
рівництво. Безсумнівно, саме з 
волі Божої доля однієї людини 
так тісно переплелася із долею 
громади.

З любов’ю та великою пова-
гою парафіяни греко-
католицької громади с. Баворів 
Тернопільського району ви-
словлюють щиру вдячність Вам, 
Всечесний отче Василію, наш 
добрий пастирю, за те, що сіє-
те в серця мудрі та правдиві 
зерна Божої науки. Спасибі за 
те, що кожна Ваша проповідь 
— це бездонна криниця, з якої 
завжди можна напитися цілю-
щої води. Висловлюємо Вам 
шану, повагу і любов за віддану 
жертовну працю. Бажаємо, щоб 
на дорозі Вашого служіння бу-
ли тільки вдячні та уважні пара-
фіяни. Хай буде довгою Ваша 
життєва стежина, а Ваші щирі 
молитви хай завжди оздоров-
люють нас. Нехай Пресвята Ро-
дина опікується Вами і Вашою 
сім’єю повсякчас.             

20 років під куполами 
Божого храму

Отець-декан Василь Брегін з молоддю  
с. Баворів, січень 2015 р.

Невдовзі минає 70 років від-
тоді, як відгриміли бої Великої 
Вітчизняної війни. Але і досі 
територія України буквально 
нашпигована страшними на-
слідками тієї пори: снаряда-
ми, мінами, авіабомбами, гра-
натами, патронами — усім 
тим, що має назву вибухоне-
безпечні предмети (ВНП). 

Протягом 2014 року на території 
Тернопільської області виявлено і 
знешкоджено 766 боєприпасів часів 
минулих воєн, а з початку 2015 року 
— 42. Їх знешкодженням займають-
ся спеціальні піротехнічні підрозділи 
державної служби України з над-
звичайних ситуацій. Професіонали 
своєї справи щоденно очищують 
нашу землю від смертельно-
небезпечної спадщини, ризикуючи 
власним життям. Проблема полягає 
в тому, що частина населення часто 
не обізнана, як себе поводити з ви-
бухонебезпечними предметами. 
Незнання елементарних правил по-
водження з боєприпасами іноді, на 
жаль, призводить до загибелі лю-
дей. 

Якщо виявлено вибухонебезпеч-

ні предмети (ВНП), категорично за-
бороняється: намагатися самостій-
но вилучити знахідку із землі; брати 
ВНП в руки; наносити по них удари; 
переносити або переміщати з місця 
на місце; кидати їх у багаття або 
розпалювати вогонь поблизу.

При виявленні вибухонебезпеч-
них предметів за межами населено-
го пункту необхідно добре 
запам’ятати дорогу до того місця, 
де їх знайдено, і будь-яким чином 
позначити небезпечне місце. Якщо 
такі предмети знайдені в населено-
му пункті (у саду, на дорозі, пляжі 
тощо) необхідно виставити тимча-
сову охорону. Про знахідку треба 
негайно сповістити оперативно-
рятувальну службу (тел. 101) відділ 
міліції (тел. 102), органи місцевої 
влади, найближче підприємство, 
школу.

Розмінуванням, знешкодженням 
або знищенням вибухонебезпечних 
предметів займаються тільки 
фахівці-піротехніки, підготовлені до 
виконання таких робіт.
За матеріалами Тернопільського 

РВ УДСНС України  
у Тернопільській області.

6 березня ц. р. у приміщенні 
шахово-шашкового клубу 
“Авангард” відбулися зма-
гання з шашок “Диво-
шашки” серед школярів 
Тернопільського району. У 
змаганнях взяли участь 10 
команд загальноосвітніх 
шкіл, загалом 40 учнів.

Місця розподілились так:
І місце — Великогаївська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів;
ІІ місце — НВК “Грабовецька 

ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”;
ІІІ місце — Байковецька ЗОШ 

І-ІІ ступенів;
ІV місце — Петриківська ЗОШ 

І-ІІ ступенів;
V місце — Шляхтинецька ЗОШ 

І-ІІ ступенів ім. О. Г. Барвінсько-
го;

VІ місце — Прошівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів;

VІІ місце — Ангелівська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів;
VІІІ місце — НВК “Великобірків-

ська ЗОШ І-ІІІ ступенів — гімназія 
ім. С. Балея”;

ІХ місце — Смиковецька ЗОШ 
І-ІІ ступенів;

Х місце — Стегниківська ЗОШ 
І-ІІ ступенів.

Переможця нагороджено куб-
ком та грамотами, призерів — 
грамотами від організаторів зма-
гань: відділу освіти і сектору мо-
лоді та спорту Тернопільської 
райдержадміністрації. 

На фото: переможець змагань 
“Диво-шашки” команда Велико-
гаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів із тре-
нером Петром Біднюком (справа)
і призери — команда НВК “Грабо-
вецька ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ” із 
тренером Петром Рогатинським, 
команда Байковецької ЗОШ І-ІІ 
ступенів та завідувач сектору мо-
лоді і спорту Тернопільської РДА 
Василь Заторський.

Спортивні новини ●

Диво-шашки 2015

Служба 101 ●

Знання правил поводження 
із ВНП рятує життя

Продовження.
Початок на 1 стор.

За словами Віталія Ковальчука, 
децентралізація базується на прин-
ципі субсидіарності — одному з 
основоположних принципів Євро-
пейського Союзу, згідно з яким 
спільнота вдається до будь-яких за-
ходів лише в тому разі, якщо вони 
ефективніші за відповідні заходи на 
нижчих рівнях.

12-13 березня ц. р. у містах 
Хмельницький та Дунаївці Хмель-
ницької області розпочався процес 
обговорення впровадження в життя 
закону “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад”. Робочі 
наради-семінари “Початок децен-
тралізації влади в Україні: зміст, за-
вдання, ризики”, які проводить ди-
ректор із науки та розвитку Інститу-
ту громадянського суспільства Ана-
толій Ткачук у рамках діяльності Ін-
ституту “Підтримка децентралізації 
в Україні”, здійснюються за сприян-
ня Міжнародного фонду “Відро-
дження”.

Більшість учасників згодні, що 
реформа назріла і мусить бути про-
ведена. Найбільш активними про-
відниками об‘єднання громад є 
сільські та селищні голови громад, 
які знаходяться поблизу міста, 
оскільки побоюються, що місто по-
глине їхні села разом із землею, а 
також міста районного значення, які 
бажають перейти в розряд міст об-
ласного значення. Більшість сіль-
ських голів не вірять у добровільне 
об‘єднання, бояться самостійно по-
чати консультації про об’єднання і 
тому швидше погодяться з 

об’єднанням за законом — “приму-
совим”.

Існує велике побоювання, що 
при підготовці “перспективного 
плану” відповідальні за цей доку-
мент працівники не враховувати-
муть інтересів та пропозицій тери-
торіальних громад. Найбільш актив-
ні сільські голови, що встигли озна-
йомитись із проектом методики 
формування спроможних громад, 
вважають, що вона є надто декла-
ративною.

Багато запитань викликає норма 
закону щодо обрання старост на-
селених пунктів прямими виборами 
і надання їм статусу службовця міс-
цевого самоврядування. На думку 
багатьох голів, це неминуче викли-
че суперечності між обраним голо-
вою громади та старостами, а та-
кож між старостами та депутатами, 
обраними в цих населених пунктах. 
Закон не показує способів соціаль-
ного захисту працівників органів 
місцевого самоврядування, що бу-
дуть вивільнятись при проведенні 
реформи. Дискусія щодо мінімаль-
ної кількості посад у нових, спро-
можних громадах показує, що ба-
ланс посад зберігається, але пра-
цівники, які вивільнятимуться без 
працевлаштування, мали б отрима-
ти якісь виплати, допомогу в пра-
цевлаштуванні чи виході на пенсію.

 
За матеріалами офіційного 

сайту Президента України та 
офіційного сайту Інституту 

громадянського суспільства 
підготував Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Що нас чекає? ●

Стартує реформа 
місцевого 

самоврядування
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Віталій СТЕЧИШИН.

Молодший сержант Андрій 
Пец — один із п’яти першо-
курсників факультету бойо-
вого застосування військ 
Академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагай-
дачного, який має досвід 
участі в антитерористичній 
операції на Сході України. За 
успішне виконання бойових 
завдань у зоні АТО та вияв-
лені при цьому героїзм і са-
мовіддачу нагороджений ор-
деном “За мужність” III сту-
пеня.

Торік 8 березня молодший сер-
жант Андрій Пец у складі 1-го 
аеромобільно-десантного баталь-
йону виїхав на навчання “Весняна 
злива”. Чернігівська область стала 
першим пунктом на шляху брига-
ди військовослужбовців до маршу 
в Луганську область, а пізніше й 
участі в антитерористичній опера-
ції.

Серед завдань, які виконували 
львівські десантники, були супро-
водження і охорона підрозділів, 
конвоювання військової техніки та 
озброєння, несення служби на 
блокпостах тощо. Часто доводи-
лось жити просто неба, а спати в 
бронетранспортерах або під ни-
ми.

— Перші серйозні бойові зі-
ткнення для мене і моїх побрати-
мів розпочалися наприкінці 
червня-на початку липня. Тоді од-
ним із головних завдань військо-
вих було звільнення Слов’янська. 
На цьому шляху опорним пунктом 
бойовиків було селище міського 
типу Миколаївка. Місцеву гідрое-
лектростанцію бойовики перетво-
рили на справжню фортецю. 
Сприяли цьому і підземні комуні-
кації, які були хорошим укриттям 
від обстрілів. Бої за цей стратегіч-
ний об’єкт неможливо забути. 
Злива куль зі стрілецької зброї, 
постійні постріли з РПГ і СПГ, при-
літали й снаряди з танкових гар-
мат… Здавалося, це було справ-
жнє пекло! Три дні велися бої. 
Коли згодом побачили над будів-
лею біле полотнище, то подумали, 
що бойовики вирішили здатися. 
Як з’ясувалося, це чоловіки та жін-
ки цього підприємства, яких росій-
ські найманці цинічно зачинили в 
одному з цехів, а самі ховалися в 
добре захищених бункерах. Ми 
були шоковані. Слава Богу, що то-
ді ніхто з цивільних людей не по-
страждав. До речі, там, де ховали-
ся бойовики, бачив російські сух-
пайки і консерви. Тож і ця їхня 
“гуманітарка” мала суто військове 
призначення, — розповідає мо-
лодший сержант Андрій Пец.

Після взяття і зачистки Микола-
ївки шлях на Слов’янськ був від-
критий. За звільнення цього насе-
леного пункту і виконання постав-
леного завдання контрактник був 
представлений до високої дер-
жавної нагороди.

Втім, повертаючись до подій 
липня минулого року, варто заува-
жити, що молодший сержант Ан-
дрій Пец виконував завдання в 
розвідувальному дозорі. Нечис-
ленна група передового загону 
десантників мала виявляти опорні 

точки противника та засідки і на-
давати координати бойовиків на-
шій артилерії чи авіації. Для такої 
групи виявити противника — це 
фактично викликати вогонь на се-
бе і в такий спосіб з’ясувати міс-
цезнаходження ворога, його сили 
та засоби.

— У ході операції зі звільнення 
Слов’янська нашій групі постави-
ли завдання: вийти і зайняти висо-
ту, з якої добре проглядалося 
місто. Танк і два БТРи попереду 
нашої групи пройшли, а заключна 
машина колони підірвалася на 
протитанковій міні противника. 
Пощастило, що з дев’яти хлопців 
лише одного серйозно поранило, 
ще троє були контужені, серед них 
і я, — розповідає Андрій Пец. — Як 
згодом розповіли сапери, на тому 
місці вони виявили ще декілька 
протитанкових мін, а також проти-
піхотну МОН-100, яка мала розі-
рватися, коли ми виходили з ма-
шини.

Ніч бійцям довелось перечека-
ти на блокпосту. Потім поранених 
відправили в районну лікарню  
Ізюма. Після того Андрій лікувався 
у військових шпиталях Харкова та 
Львова.

— Після реабілітації дізнався від 
товаришів, що учасникам АТО 
пропонують вступати до вищих 
військових навчальних закладів. 
Згадав свою давню мрію і подав 
клопотання, — пригадує вже пер-
шокурсник, молодший сержант 
Андрій Пец.

Підтримала такий вибір чолові-
ка і дружина Ірина, з якою вони 
разом виховують двох діточок — 
семирічну Андріану і дворічного 
Євгена.

— У моїй сім’ї не було військо-
вих, та я вже в дитинстві вирішив, 

що хочу стати офіцером, — розпо-
відає Андрій. — Після сьомого кла-
су вступив до Прикарпатського 
військово-спортивного ліцею. У 
2004 році успішно його закінчив, 
але пішов на завод, де працював 
слюсарем мій батько, став його 
учнем. Паралельно вступив на за-
очне відділення юридичного фа-
культету Тернопільського інститу-
ту імені Вячеслава Чорновола.

Після першої сесії отримав по-
вістку, згодом прибув до однієї з 
частин Західного оперативного 
командування. А коли 2006 року 
строкова військова служба підхо-
дила до завершення, вирішив під-
писати контракт і зробити перший 
крок на шляху до реалізації мрії 
стати професійним військовим.

У частині довелося служити на 
різних посадах: стрілець, началь-
ник радіостанції, водій. За цей час 
Андрій успішно закінчив чотири 
роки навчання в інституті у Терно-
полі і вступив на магістратуру до 
Львівського університету бізнесу 
та права. У 2010 році став магі-
стром правознавства. Через три 
роки частину скоротили, тож Ан-
дрій перевівся у 80-ту окрему ае-
ромобільну бригаду.

— Навчатися в академії дуже 
подобається. Хотів би подякувати 
керівному складу нашого факуль-
тету на чолі з полковником Арту-
ром Луньковим, начальнику курсу 
— майору Денису Латишеву, ви-
кладачу кафедри вогневої підго-
товки — полковнику запасу Анато-
лію Крупкіну, начальнику кафедри 
тактики — полковнику Сергію  
Похнатюку, які завжди мають час 
вислухати курсантів, прийти на 
допомогу та підтримати в процесі 
навчання, — розповідає молодший 
сержант Андрій Пец.

Вогнева висота Андрія Пеца

Андрій Пец — першокурсник факультету бойового 
застосування військ Академії сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного, молодший сержант.

1. На підставі Закону України 
“Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу” та Указу Прези-
дента України від 17 лютого 2015 
року № 88/2015 “Про строки про-
ведення чергових призовів, черго-
ві призови громадян України на 
строкову військову службу та 
звільнення в запас військовослуж-
бовців у 2015 році”, з 1 квітня по 
31 травня 2015 року проводиться 
призов громадян на строкову вій-
ськову службу.

2. Явці на призовну дільницю 
для призову на строкову військову 
службу підлягають усі громадяни 
міста Тернополя та Тернопільсько-
го району 1997 року народження, 
яким в період чергового призову 
виповниться 18 років, а також гро-
мадяни, які народились у 1988- 
1996 pp., в яких закінчилась від-
строчка від призову, або не при-
звані раніше на строкову військову 
службу з різних обставин.

3. Усі громадяни, які підлягають 
призову на строкову військову 
службу, зобов’язані прибути на 
призовну дільницю за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 5, 
у встановлений час з документа-
ми, що зазначені в повістках. Гро-
мадяни, які не отримали особис-
тих повісток для призову на стро-
кову військову службу, зобов’язані 
прибути в Тернопільський 
об’єднаний міський військовий ко-

місаріат до 29 травня 2015 року та 
мати при собі документи, які по-
свідчують особу.

4. Усі особи призовного віку, які 
підлягають призову на строкову 
військову службу і тимчасово пе-
ребувають на території міста Тер-
нополя та Тернопільського райо-
ну, зобов’язані негайно поверну-
тися до місця постійного прожи-
вання та з’явитися у військовий 
комісаріат для проходження при-
зовної комісії.

5. На підставі Закону України 
“Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу” керівники підпри-
ємств, установ, організацій, в то-
му числі навчальних закладів, не-
залежно від їх підпорядкування і 
форми власності, зобов’язані від-
кликати призовників з відряджень 
для забезпечення своєчасного 
прибуття їх на призовну дільни-
цю.

6. Громадяни, які ухиляються 
від призову і не з’являються за по-
вісткою до військового комісаріа-
ту, несуть відповідальність згідно з 
чинним законодавством.

7. Контроль виконання цього 
наказу залишаю за собою.

Сергій ГАВРИЛЮК, 
військовий комісар 

Тернопільського об’єднаного 
міського військового 

комісаріату, підполковник.

Витяг з наказу військового 
комісара Тернопільського 

об’єднаного міського військового 
комісаріату

Про призов громадян України чоловічої статі  
м. Тернополя та Тернопільського району на строкову 

військову службу в квітні-травні 2015 року

Любов СТОЙКЕВИЧ, 
головний спеціаліст 

Теребовлянського 
міжрайонного управління  

головного  управління 
Держсанепідслужби  

у Тернопільській області.

Кожна працююча людина, в 
якій би галузі виробництва 
вона не працювала, потра-
пляє під певні ризики впливу 
несприятливих та шкідливих 
виробничих факторів.  Це і 
запилення повітря робочої 
зони, шум, вібрація, іонізую-
че випромінювання, хімічні 
речовини, електромагнітні 
поля та інші чинники. Є оче-
видним, що повністю усуну-
ти ризики під час трудової 
діяльності не вдається, про-
те зменшити їх за рахунок 
впровадження комплексу 
санітарно-оздоровчих захо-
дів щодо створення здоро-
вих і безпечних умов праці, 
запобігання професійним  
хворобам, необхідно. 

У системі заходів  щодо покра-
щення здоров’я населення та з 
метою попередження професійної 
захворюваності, згідно зі ст. 17 
Закону “Про охорону праці”  та ст. 
26 Закону України  “Про забезпе-
чення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення” перед-
бачено обов’язкове проведення 
попередніх та періодичних медич-
них оглядів працюючих. Також що-
річний медичний огляд працівни-
ків регламентований наказами  
Міністерства  охорони здоров’я  
№ 246 від 21.05.2007 р. та №280 
від  23.07.2002 р. 

Відповідно до ст. 17 Закону 
України “Про охорону праці” та ч. 
1 ст. 169 КЗпП, роботодавець 
зобов’язаний за свої кошти забез-
печити фінансування та організу-
вати проведення попереднього 
(при прийнятті на роботу) і періо-
дичних (протягом трудової діяль-
ності) медичних оглядів працівни-
ків, зайнятих на важких роботах, 
роботах із шкідливими чи небез-
печними умовами праці, або та-
ких, де є потреба у професійному 
доборі, а також щорічного 
обов’язкового медичного огляду 
осіб віком до 21 року.

На цей час поліклінікою Терно-

пільського районного територіаль-
ного медичного об’єднання роз-
роблено графік проходження ме-
дичних оглядів працівників об’єктів 
сільськогосподарського виробни-
цтва у лютому-березні та декрето-
ваної групи населення (громад-
ське харчування, торгівля, медичні 
заклади) впродовж року згідно з 
графіком. 

Медоглядам в більшості госпо-
дарств підлягають працюючі в 
шкідливих умовах праці: механіза-
тори, ковалі, газоелектрозварни-
ки, водії, тваринники та ті, хто 
працює з пестицидами. Відпові-
дальність за  проходження і опла-
ту медоглядів покладено на керів-
ників цих господарств. Контроль 
за організацією проведення та по-
внотою охоплення попередніми та 
періодичними медоглядами по-
кладається на Теребовлянське 
міжрайонне управління Держсане-
підслужби, контроль за якістю 
проведення медоглядів — медич-
них закладів району. 

Із року в рік принципово і відпо-
відально до проведення медичних 
оглядів, забезпечення 100 % явки 
працівників у лікувально-
профілактичні заклади ставляться 
керівники господарств ТОВ “Друж-
ба”, ТОВ “Стегниківське”, ФГ ”Кі-
тик”, ФГ ”Солтисяк”, ПП “Агрофір-
ма “Медобори”, ПОП “Золотий 
колос”, ПП “Агрон”, ТОВ “Вікто-
рія”. 

Власники господарств несуть 
відповідальність за організацію і 
своєчасність проходження праців-
никами обов’язкових профілактич-
них медоглядів і допуск їх до ро-
боти, відповідно до вище назва-
них законодавчих документів.

Керівники мають право відсто-
роняти від роботи працівників, які 
не пройшли медичного огляду, не 
допускати до роботи працівників, 
яким за медичним висновком така 
робота протипоказана за станом 
здоров’я.  Роботодавець також має 
право притягнути працівника, який 
ухиляється від проходження 
обов’язкового медичного огляду, 
до дисциплінарної відповідальності 
або відсторонити його від роботи 
без збереження заробітної плати. 

Ще є час до початку весняно-
польових робіт провести в повно-
му обсязі профілактичний медич-
ний огляд, подбати про здоров’я 
своїх  працівників.

Це важливо ●

Про медичний огляд має 
подбати роботодавець

Фінансове управління Тернопільської  районної 
державної адміністрації оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади провідного спеціаліста  відділу 
доходів та економічного аналізу фінансового управлін-
ня Тернопільської районної державної адміністрації.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 
такі документи: заяву про участь у конкурсі; особову 
картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві 
фотокартки розміром 4х6 см; копію паспорта громадя-
нина України; копію ідентифікаційного номера; копію 
документа про освіту; декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 
рік; попередження про спеціальні обмеження щодо 
прийняття на державну службу; згоду на збір та оброб-
ку персональних даних; медичну довідку про стан 
здоров’я форми № 133/0.

Вимоги до учасників  конкурсу: володіння держав-
ною мовою, повна вища освіта, спеціальність “Економі-
ка”, “Фінанси”. 

Документи приймаються впродовж місяця з дня 
опублікування оголошення. Довідки за телефоном  
53-56-10. 

Рішення  
виконкому Шляхтинецької сільської 
ради №12 від 25 лютого 2015 року 

“Про затвердження тарифів на вивіз твер-
дих побутових відходів для ДПФ “Альтфатер-
Тернопіль”. 

Виконком сільської ради вирішив:
Погодити і затвердити тарифи на вивіз 

твердих побутових відходів у с. Шляхтинці з 
01.04.2015 року з розрахунку за 1 куб. м в 
розмірі:

— для бюджетних установ — вивіз та збе-
рігання ТПВ — 46,44 грн. з ПДВ;

— для населення приватного сектора — 
вивіз ТПВ — 42,60 грн. з ПДВ;

— інші споживачі — вивіз та зберігання ТПВ 
— 50.40 грн. з ПДВ.

Це рішення довести до відома споживачів 
шляхом оприлюднення в засобах масової  
інформації.

Шляхтинецький сільський голова  
Д.М. ФЕДОРЧУК.

Оголошення ●
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Акценти
Будьте здорові! ●

Соломія ТКАЧУК.

Нарешті настала довгоочі-
кувана весна. Надворі по-
теплішало, яскравіше за-
світило сонце. Та, незва-
жаючи на це, медики кон-
статують зростання кіль-
кості захворювань, харак-
терних для так званого пе-
рехідного зимово-
весняного періоду. Саме 
тоді наш організм потребує 
посиленого піклування, 
адже через брак вітамінів, 
нестачу свіжого повітря, 
стреси та ряд інших чинни-
ків значно знижується іму-
нітет. Часто це призводить 
до  різних захворювань, 
зокрема, таких поширених, 
як гострі респіраторні за-
хворювання. Особливо 
вразливими і чутливими до 
вірусних інфекцій є діти. Як 
вберегти дитину від хвороб 
та своєчасно подбати про 
її здоров’я? На ці та інші 
запитання ми попросили 
відповісти завідуючу дитя-
чою консультацією Терно-
пільського районного тери-
торіального медичного 
об’єднання, районного пе-
діатра Ганну Федорівну 
Пиндус.

— Ганно Федорівно, укра-
їнські медики стверджують, 
що сьогодні практично немає 
цілковито здорових дітей.  
Мабуть, це стосується і дитя-
чого населення Тернопіль-
ського району?

— У Тернопільському районі 
проживає дванадцять тисяч ді-
тей. Їх медичне обслуговування 
здійснюють фахівці Тернопіль-
ського районного територіаль-
ного медичного об’єднання — 
двадцять сімейних лікарів, які 
працюють в лікарських амбула-
торіях та поліклініках. Якщо 
звернутися до статистики, то 
поширеність хвороб у Терно-
пільському районі приблизно 
така ж, як у дітей усієї Терно-
пільської області. На першому 
місці — хвороби органів дихан-
ня, далі ідуть захворювання ор-
ганів травлення, а на останньо-
му місці — захворювання 
кістково-м’язової системи. За-
раз важко знайти людину, яка б 
вважала себе цілковито здоро-
вою. Аби уникнути будь-яких 
захворювань, насамперед, по-
трібно розуміти, що таке 
здоров’я. 

Здоров’я — це нормальне 
функціонування всіх органів та 
систем організму. Що стосуєть-
ся дітей, то їх розвиток підтвер-
джується віковими показниками 
ваги, зросту, розумовими зді-
бностями, які, власне, і є показ-
никами здорового організму. 
Відсутність хвороб або пооди-
нокі захворювання, а також рі-
вень розвитку психічних проце-
сів: уважність, активність, хоро-
ша пам’ять, наявність розумо-
вих здібностей, розвиток мов-
лення та інші фактори дають 
можливість зрозуміти, в якому 
стані дитина. Можна зробити 
висновок, що здоров’я — це 
здатність організму перебувати 
у рівновазі з навколишнім сві-
том, витримувати значні фізичні 
на психічні навантаження. Сьо-
годні, завдяки сучасним техно-
логіям, ми маємо можливість 
контролювати стан здоров’я  та 
виявляти будь-які негативні змі-
ни в організмі.

— Будь ласка, про це де-
тальніше.

— Якщо ви помітили зміни у 
поведінці дитини, які можуть 
свідчити про можливе  погір-
шення стану здоров’я, потрібно 
негайно звернутися до лікаря-

педіатра і в жодному разі не за-
тягувати з візитом. Адже навіть 
незначні порушення можуть 
призвести до виникнення сер-
йозних проблем у майбутньо-
му. 

Скажімо, дитина добре себе 
почуває, але є певні відхилення, 
які наразі не прогресують, про-
те іноді можуть підвищувати 
втомлюваність, викликати ко-
роткозорість, далекозорість, 
плоскостопість, сутулість. У та-
кому випадку дитину треба пе-
ріодично підліковувати. 

Якщо дитина здорова, але 
постійно страждає від стресів 
та поганого настрою, це при-
зводить до зниження імунітету. 
Організм стає біль вразливий 
до різних захворювань, напри-
клад, застуди, бронхіту чи не-
житю.

— Які із захворювань у ди-
тячому середовищі є най-
більш поширеними, небез-
печними?

— Є певні  вікові періоди, в 
яких переважають ті чи інші хво-
роби. Малюки перших трьох ро-
ків життя менше хворіють респі-
раторними захворюваннями, 
порівняно з тими, що вже хо-
дять у дитячі садки, адже там 
більше  шансів заразитися. Ді-
тей шкільного віку матері часто 
приводять до лікарів зі скарга-
ми на біль у животі, зниження 
апетиту. Під час обстежень час-
то встановлюють порушення 
моторики жовчовивідних шля-
хів, синдром подразненого киш-
ківника, інколи гастрити. 

У підлітковому організмі час-
тіше проявляються нейроцирку-
лярні  вегето-судинні розлади, 
що проявляються болями в об-
ласті серця, підвищеним серце-
биттям, головними болями. 
Впродовж останніх років спо-
стерігається підвищений ріст 
алергічних захворювань та цу-
крового діабету у дітей.

 — З якими  скаргами най-
частіше до Вас звертаються 
сьогодні?

— Найчастіше батьки з дітьми 
звертаються зі скаргами на ка-
шель. Він являє собою захисну 
реакцію організму, спрямовану 
на очищення верхніх дихальних 
шляхів від  зовнішніх подразни-
ків (дим, пил, холодне або сухе 
повітря, виділення з носа то-
що). Поштовхи кашлю, що зрід-
ка виникають, спричиняють ви-
далення слизу з гортані. При 
задовільному стані дитини, від-
сутності температури це не по-
винно викликати тривоги. Зараз 
у нашому районі підвищена за-
хворюваність на респіраторні 

інфекції. Тому, в першу чергу, 
потрібно ізолювати джерело ін-
фекції, виключити механізми 
передачі та подбати про підви-
щення опірності організму. 

— Як щодо профілактики 
респіраторних захворювань? 

— Тут треба завжди пам’ятати 
про найважливіше: дотримання 
правил гігієни, правильний роз-
порядок дня, ранкова гімнасти-
ка. Більшість батьків розуміє, 
що завдяки нескладній профі-
лактиці хворіти дитина буде 
менше, а лікування (якщо, все ж 
таки, вона захворіє) буде не та-
ким тривалим і коштуватиме 
дешевше. 

Небезпечні хвороби також 
характеризуються затяжним 
кашлем, підвищеним потовиді-
ленням, слабкістю. Це може бу-
ти проявом інфікування тубер-
кульозом. Для раннього вияв-
лення цієї недуги проводиться 
туберкулінодіагностика — проба 
манту. Побічних реакцій при 
цьому практично не виникає.

— Дуже часто ми намагає-
мося в домашніх умовах на-
дати медичну допомогу своїм 
дітям. Як Ви ставитесь до са-
молікування і що потрібно ро-
бити, коли дитина захворіла 
на грип чи ГРЗ?

— У першу чергу, у кожного 
вдома мають бути жарознижую-
чі препарати. Дітям до одного 
року температуру потрібно зни-
жувати, коли вона вища 37,5, а 
старшим — коли перевищує 38 
градусів. Самолікуванням кра-
ще не займатися, перед прийо-
мом будь яких ліків потрібно 
проконсультуватися зі своїм лі-
карем. Спершу дитину потрібно 
оглянути, послухати,  взяти ана-
лізи, а тоді вже призначати ліку-
вання. 

— До слова, чимало батьків 
бояться вакцинувати своїх ді-
тей через виникнення побіч-
них ефектів або неякісну вак-
цину. Що порадите у цьому 
випадку?

— Це дійсно проблема. Біль-
шість батьків ставлять вакцина-
цію під сумнів. У наш час інфек-
ційні хвороби дуже поширені і є 
однією з головних причин 
смертності. Вакцина — єдиний 
метод профілактики таких за-
хворювань, як гепатит В, тубер-
кульоз, поліомієліт, краснуха та 
кір. Батьки повинні обдума-
ти все як слід і вирішити, як бу-
де краще для їхньої дитини. У 
цьому випадку треба перекона-
тися у якості препарату, тоді 
ніяких загроз не виникатиме.

Зичу всім батькам і дітям  
доброго здоров’я.

Ганна Пиндус:  
“Причина більшості 

захворювань — знижений 
імунітет”

Завідуюча дитячою консультацією  
Тернопільського районного територіального медичного 

об’єднання, районний педіатр Ганна Пиндус.

Оподаткування та сплата 
платежів до бюджету фізич-
ними особами — ваговий 
сегмент в податковій систе-
мі нашої держави. Особливо 
це проявляється зараз, 
оскільки значні зміни до По-
даткового кодексу “зачепи-
ли” і громадян — платників 
податку на доходи. Про 
окремі аспекти оподатку-
вання фізичних осіб вели 
розмову із начальником 
управління доходів і зборів з 
фізичних осіб Володимиром 
Гузенковим. 

— Володимире Васильови-
чу, що змінилось з нового року 
в оподаткуванні доходів фізич-
них осіб? 

— Напевно, доречно буде роз-
почати із оподаткування заробіт-
ної плати як основного джерела 
доходів для більшості громадян. 
Для початку скажу, що, відповідно 
до Закону про держбюджет — 
2015, станом на 1 січня 2015 року 
встановлено мінімальну зарплату 
в розмірі 1218 гривень. Її розмір 
буде незмінним впродовж січня-
листопада, а з 1 грудня “мінімал-
ка” складатиме 1378 грн. Отож, 
якщо зарплата, інші заохочуваль-
ні та компенсаційні виплати, ви-
нагороди, які виплачуються у 
зв’язку з трудовими відносинами 
та цивільно-правовими договора-
ми, не перевищує 10 розмірів мі-
німальної зарплати, встановленої 
на 1 січня звітного податкового 
року (а це 12 180 грн. на місяць) 
ставка податку становить 15%. А 
із суми перевищення, тобто по-
над 12 180 грн., потрібно утриму-
вати 20% податку на доходи. 
Окремо зупинюсь на пасивних 
доходах, оскільки в їх оподатку-
ванні пройшли зміни. Усі пасивні 
доходи, зокрема, проценти на по-
точний або депозитний банків-
ський рахунок, проценти на вклад 
чи депозит у кредитних спілках чи 
відсотки, що розподіляються та-
кими кредитними спілками відпо-
відно до пайових членських вне-
сків членів спілки, інвестиційні 
прибутки, роялті, дивіденди від-
тепер обкладатимуться за став-
кою 20%. 

— Одним словом, якщо гро-
мадянин поклав на депозитний 
рахунок зі ставкою 20% річних, 
для прикладу 50 000 гривень, 
то із 10 000 нарахованих про-
центів доведеться сплатити 2 
000 гривень?

— Так, але банк чи кредитна 
спілка самі утримують податок 
щоразу при нарахуванні процен-
тів і перераховують ці суми до 
бюджету. Участі громадянина-
вкладника при цьому не перед-
бачено, як і декларування цих 
доходів ним, оскільки податок 
утримується у джерела виплати.

— Законодавці “пройшлися” 
і по заможних пенсіонерах та 
оподаткували їхні пенсії?

— Податком на доходи обкла-
датимуть тільки суми пенсій, що 
перевищують три розміри міні-
мальної зарплати. У 2015 році ми 
говоримо про межу в 3 654 грн. 
Податок за ставкою 15 чи 20 від-
сотків утримуватимуть тільки з 
частини такого перевищення. Тож 
при розмірі пенсії, для прикладу, 
5 000 грн., пенсійний фонд утри-
має 201 грн. 90 коп. податку. У 
минулому році оподатковувались 
пенсії, коли їх сума перевищува-
ла 10 тис. грн.

— Останнім часом почасті-
шали випадки, коли банки ану-
льовують чи, можна сказати, 
“прощають” громадянам певні 
суми  раніше отриманих кре-
дитів. Податкова знає про це? 
Адже це, мабуть, також опо-
датковується?

— Отразу скажу, що податкова 
про це знає, адже про суми “про-
бачених” боргів банки повідомля-
ють боржника рекомендованим 
листом та нас — за спеціальною 
формою № 1ДФ. Новими змінами 
до Податкового кодексу звільне-
но від оподаткування основну су-

му боргу (кредиту) в сумі, що не 
перевищує 50% однієї мінімаль-
ної зарплати, встановленої на 1 
січня звітного податкового року. 
Тобто, у 2015 році “прощений 
кредит” в сумі 609 грн. оподатко-
вуватись не буде. Якщо сума 
більша за вказану, боржник пови-
нен до 1 травня подати річну по-
даткову декларацію та сплатити 
податок з таких доходів. 

— А якщо людина цього не 
зробить, вона пізніше зможе 
скористатись так званим по-
датковим компромісом, коли 
прощається 95% не сплачених  
раніше платежів?

— Податковий компроміс за-
проваджено як законний меха-
нізм податкового компромісу біз-
несу з державою. Він дійсно до-
зволяє платникам уникнути фі-
нансової, адміністративної та 
кримінальної відповідальності за 
заниження окремих податкових 
зобов’язань. Але це стосується 
тільки податку на додану вартість 
та податку на прибуток за будь-
які податкові періоди до 1 квітня 
2014 року. І діяти він буде лише 
до 16 квітня цього року. На по-
даток з доходів він не поширю-
ється і, відповідно за неподання 
декларації та несплату належних 
сум до бюджету, платник буде 
притягнутий до відповідальності 
у вигляді штрафів та фінансових 
санкцій. 

— Чи щось змінилось у роз-
мірі зменшення суми зарплати 
на так звану податкову соці-
альну пільгу? Адже, наскільки 
знаємо, її уже в цьому році ма-
ли збільшити?

— Так, дійсно планувалось, що 
саме в цьому році податкова со-
ціальна пільга мала б дорівнюва-
ти розміру прожиткового мініму-
му і складати 1218 грн. Тобто, 
мінімальна зарплата не мала б 
оподатковуватись взагалі. Однак, 
статтею 117 Закону про податко-
ву реформу це перенесено, і у 
2015 році, так само як і у 2014-му, 
загальна податкова соціальна 
пільга встановлена на рівні 50% 
прожиткового мінімуму для пра-
цездатної особи і дорівнюватиме 
609 грн. (1218 грн. х 50 %).

— А військовий збір теж про-
довжують утримувати із зарп-
лати?

— Так, у 2014 році планува-
лось, що він буде тимчасовим, до 
кінця року, однак, його утримання 
продовжили до набрання чиннос-
ті рішенням Верховної Ради про 
завершення реформи Збройних 
сил України. Однак, хочу заува-
жити, що тепер його утримують 
не лише із зарплати, а й з усіх до-
ходів, з яких утримують податок 
на доходи. А це і будь-які виплати 
за цивільно-правовими договора-
ми, у тому числі підряду, надання 
послуг, оренди, купівлі-продажу 
рухомого та нерухомого майна, 
утримання буде і з сум дивіден-
дів, процентів, спадщини, пода-
рунків. Ставка не змінилась і ста-
новить 1,5%.

За матеріалами відділу 
комунікацій Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ ДФС у 
Тернопільській області.

Які податки сплачують 
фізичні особи?

Начальник управління 
доходів і зборів з фізичних 
осіб Володимир Гузенков. 
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ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
        21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
07.25, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.25, 20.00 Про головне.
10.30 Д/ф “Подорожуймо Литвою”.
11.05 Т/с “Мiс Марпл”.
12.25 Утеодин з Майклом Щуром.
13.20 Вiкно до Америки.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 М/ф.
14.25 Книга.ua.
14.50 Х/ф “Три iдiота”.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
22.00 Д/ф “Перша Свiтова”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок 
        з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
        19.30, 23.20 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Грошi”.
23.40 Т/с “Борджiа-3”. (3).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
         12.00, 14.00, 16.00, 17.50 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Погана сусiдка”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
12.25 Т/с “Земський лiкар-3. 
         Життя заново”.
13.25, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.30, 16.15 “Чекай на мене”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Орлова й Александров”. (2).
23.00 Т/с “Син батька народiв”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Унікальна Україна.
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Фарт». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ ─ калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Погляд зблизька».
22.35 Х/ф «Іржавий алюміній». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.25 М/с “Том i Джерi”.
06.05, 19.15 Надзвичайнi новини.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Спорт.
09.20 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05 Х/ф “Годзилла”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10, 16.15 Х/ф “Людина-павук-3.
           Ворог у вiдображеннi”.
16.25 Х/ф “Нова Людина-павук”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.15 Х/ф “Корабель-привид”. (2).

стб
06.10 “У пошуках iстини. 
        Таємна iсторiя сексу в СРСР”.
06.50, 15.55 “Все буде добре!”
08.50 “Таємницi Зважених. 
          Мiй рiдний ворог”.
09.45 “Зiркове життя. Життя 
       з чужим обличчям”.
10.40 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
13.40, 19.50 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
14.35 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.45 “Моя правда. Надiя Матвєєва. 
        Одна в полi — воїн!”
20.50 Т/с “Тест на вагiтнiсть”. (2).
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.50 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.55 Kids’ Time.
06.11 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.50 М/с “Кунг-фу Панда: 
        Легенди крутизни”.
07.56 М/ф “Iндики: Назад у майбутнє”.
09.45, 11.55 Teen Time.
09.46 Єралаш.
12.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.30 Пристрастi за Ревiзором.
23.30 Х/ф “Канiкули суворого режиму”. (2).

канал “україна”
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Реальна мiстика.
10.00 Т/с “Поклич, i я прийду”.
14.00 Моє нове життя.
15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”. (2).
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Все тiльки починається”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Космополiс”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 М/ф “Барбi: Перлинна принцеса”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.05 Т/с “Конан”.
16.00, 21.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30 Т/с “Два батька i
         два сина”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00-10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Урок… для батьків».
20.28 «Тернопіль сьогодні».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «В об’єктиві ТТБ».
21.30 «На часі».
22.15 «Назбиране».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 Телемагазин.
10.00 “Г. Хазанов на ГРТ”.
11.00 Х/ф “Капiтан Немо”.
14.45, 21.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.25 Х/ф “Собаче серце”.
18.45 Т/с “Вiчний поклик”.
23.05 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.50 “Топ-модель у Парижi”.
11.10 “ВусоЛапоХвiст”.
11.50 “КВН”.
14.00 Х/ф “Космiчна п’ятiрка”.
15.30 М/ф “Кiт у чоботях”.
17.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
20.00 “Орел i решка.
           Незвiдана Європа”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Х/ф “Робiн Гуд”. (2).
00.40 Х/ф “Легенда 
        танцюючого нiндзя”. (2).

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
07.20, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.25, 20.00 Про головне.
10.35 Д/ф “Перша Свiтова”.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.35 Казки Лiрника Сашка.
13.45 М/ф.
14.05 Школа Мерi Поппiнс.
14.20 Нотатки на глобусi.
14.45 Фольк-music.
15.55 Х/ф “Дитинства”.
17.20 Д/ф “Палiтра. Кацусiко Хокусай”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Яструб”.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
         19.30, 23.20 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок 
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Чотири весiлля-4”.
23.40 Т/с “Борджiа-3”. (3).

інтер
05.45, 12.25, 14.20 Т/с “Земський
          лiкар-3. Життя заново”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
       12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Банкiри”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
14.55 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Орлова й Александров”. (2).
23.00 Т/с “Син батька народiв”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Гаджет Time».
12.45 «Модна правда».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «1200». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 Культура і мистецтво.
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Нелюд». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.05 Факти.
05.35, 20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Стрiла”.
11.50, 13.15, 16.45 Т/с “Пiд прикриттям”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.15 Т/с “Опери”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Життя i пригоди
         Мишка Япончика”.
23.30 Х/ф “Немає дороги назад”. (2).

стб
06.35, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
07.10, 15.55 “Все буде добре!”
09.05 “Моя правда. Надiя Матвєєва. 
          Одна в полi — воїн!”
10.00 Х/ф “Шалено закоханий”.
12.00, 19.50 “Слiдство 
         ведуть екстрасенси”.
12.55 “МастерШеф-2”.
18.45 “Таємницi Х-Фактора. 
        Серця трьох”.
20.50 Т/с “Тест на вагiтнiсть”. (2).
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
           Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05, 12.05 Teen Time.
08.06 Єралаш.
12.06 Хто зверху?-3.
14.00 Т/с “Татусевi дочки”.
16.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
21.00 Т/с “Темний свiт”. (2).
23.00 Х/ф “Код да Вiнчi”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. 
         Нова надiя”. (2).
21.00 Т/с “Все тiльки починається”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Бременськi музиканти”.
12.30 Т/с “Та, що говорить
        з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.05 Т/с “Конан”.
16.00, 21.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30 Т/с “Два батька 
        i два сина”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00-10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Зона ризику».
20.28 «Тернопіль сьогодні».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Крізь призму часу».
21.30 «Європа 
          очима українця». 
22.20 «Моя улюблена робота».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
          у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40 М/ф.
07.10, 9.00 Телемагазин.
09.30, 10.00 Криве дзеркало.
10.25 Х/ф “Пiсля дощику в четвер”.
11.45, 19.15 Т/с “Вiчний поклик”.
14.35, 21.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.15 Х/ф “Снiгова королева”.
17.40 Х/ф “Опiкун”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi
         вбивства”.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40 “Топ-модель у Парижi”.
11.00 Х/ф “Космiчна п’ятiрка”.
12.40 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.20, 19.10 “Орел i решка”.
15.10, 20.00 “Орел i решка. 
          Незвiдана Європа”.
16.00 “Файна Юкрайна”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00
         Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
07.25, 23.40 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.20, 20.00 Про головне.
10.30 Д/ф “Сергiй Данченко. I сто лицарiв
        довкола велетенського столу”.
11.30 Д/ф “Палiтра. Кацусiко Хокусай”.
12.30 Зроблено в Європi.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.25 Казки Лiрника Сашка.
14.35 М/ф.
15.00 Як це?
15.30 Як ваше здоров’я?
16.00 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
16.30 Х/ф “Дiвчисько”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Яструб”.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.30 Тепло.ua.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
        16.45, 19.30, 23.20 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Повернiть менi красу”.
23.40 Т/с “Борджiа-3”. (3).

інтер
05.45, 12.25, 14.20 Т/с “Земський
           лiкар-3. Життя заново”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Банкiри”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
14.50 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Орлова й Александров”. (2).
23.00 Т/с “Син батька народiв”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 «Відлуння криївки».
14.00 Х/ф «Змова». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 Про кіно.
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Соло».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Лідер». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Стрiла”.
11.50, 13.15, 16.45 Т/с “Пiд прикриттям”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.15 Т/с “Опери”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Таємний фронт.
21.25 Т/с “Життя i пригоди 
        Мишка Япончика”.
23.25 Х/ф “Спецiальне завдання”. (2).

стб
05.50, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.25, 15.55 “Все буде добре!”
08.15 “Таємницi Х-Фактора. Серця трьох”.
09.10 “Зiркове життя.
         З чудовиська в красуню”.
10.00 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.55, 19.50 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
12.50 “МастерШеф-2”.
18.45 “Таємницi Х-Фактора. 
         Батьковi дочки”.
20.50 Т/с “Тест на вагiтнiсть”. (2).
22.35 “Давай поговоримо про секс”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда:
          Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05, 12.05 Teen Time.
08.06 Єралаш.
12.06 Хто зверху?-3.
14.10 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.00, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
21.00 Т/с “Темний свiт”. (2).
23.00 Х/ф “Янголи i демони”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”. (2).
21.00 Т/с “Все тiльки починається”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-2”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Братик i сестричка”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.05 Т/с “Конан”.
16.00, 21.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30 Т/с “Два батька i два сина”. 
(2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00-10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Словами малечі про цікаві речі».
19.45 «Своє, українське».
20.00 «Діловий ритм».
20.28 «Тернопіль сьогодні».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Надія є».
21.30 «На часі».
22.15 «Дорога на Схід».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40 М/ф.
07.10, 9.00 Телемагазин.
09.30, 10.00 Криве дзеркало.
10.25 Х/ф “Там, на невiдомих дорiжках”.
11.40, 19.15 Т/с “Вiчний поклик”.
14.10, 21.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.50 Х/ф “Старий Хоттабич”.
17.15 Х/ф “Кубанськi козаки”.
23.30 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.50 “Топ-модель по-росiйськи”.
10.40 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.20, 19.10 “Орел i решка”.
15.10, 20.00 “Орел i решка. 
        Незвiдана Європа”.
16.00 “Файна Юкрайна”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30 Шеф-кухар країни.
08.25 “Золотий гусак”.
08.40 Тепло.ua.
09.15 Як це?
09.35 Хто в домi хазяїн?
09.55 Школа Мерi Поппiнс.
10.10 М/ф.
10.30 Хочу бути.
11.00 Музична академiя Junior.
12.55 Православний вiсник.
13.35 Д/ф “Гнат Юра. На перехрестях часу”.
14.25 Фольк-music.
15.40 Д/ф “Барака”.
17.25 Театральнi сезони.
17.55 Х/ф “Пан Володийовський”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Концерт джазової музики.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 Комедiя “Невидимий дотик”.
07.35 М/ф.
08.00, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф “Ескiмоска-2: пригоди в Арктицi”.
09.45 “Маша i ведмiдь”.
10.15 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт: Латинська Америка”.
12.30 “Принци бажають познайомитися-2”.
14.10 “Мультибарбара”.
14.45 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
18.30 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни-5”.
23.25 Бойовик “Дежа вю”.

інтер
06.40 Х/ф “Не може бути!”
08.35 “Готуємо разом”.
09.30 Новини.
10.00, 11.05 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
12.05 Х/ф “Четвертий пасажир”.
14.05 Т/с “Один на всiх”.
18.05 Т/с “Все повернеться”. (2).
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 Т/с “Все повернеться”. (2).
00.05 Х/ф “Довга дорога додому”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Гетьманські клейноди». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 09.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з 
    архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Шестеро мандрують світом».
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. Інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Гетьманські клейноди». (1).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.20 М/с “Том i Джерi”.
06.05 Х/ф “Хоттабич”.
07.40 Зiрка YouTube.
09.35 Дивитися всiм!
10.30, 13.00 Т/с “Життя i пригоди 
         Мишка Япончика”.
12.45 Факти. День.
14.50 Т/с “Команда 8”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Зелений шершень”.
22.40 Х/ф “Встигнути за 30 хвилин”.
00.05 Х/ф “Святi з Бундока-2. 
         День усiх святих”. (2).

стб
06.30 Х/ф “Невиправний брехун, 
          або Казка з хорошим кiнцем”.
07.55 “Холостяк-5”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.35 “Караоке на Майданi”.
11.35 Т/с “Тест на вагiтнiсть”.
16.05 “Україна має талант!-7”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.40 “Один за всiх”.
21.55 “Детектор брехнi-7”.
23.00 “Я соромлюся свого тiла-2”.

новий канал
05.55, 13.20 Kids’ Time.
05.56 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.55 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”.
10.00 М/с “Iсторiї Тома i Джерi”.
12.10 М/ф “Том i Джерi: Чарiвник країни Оз”.
13.21, 16.19 Teen Time.
13.25 Єралаш.
16.20 Х/ф “Медальйон”.
18.15 Х/ф “Скарб нацiї”.
21.00 Х/ф “Скарб нацiї-2”. (2).
23.40 Х/ф “Сутичка”. (2).

канал “україна”
06.50 Подiї.
07.30 Т/с “Все тiльки починається”.
14.00 Х/ф “Уламки кришталевої туфельки”.
16.00 Моє нове життя.
17.00 Т/с “Тiлi-тiлi тiсто”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Тiлi-тiлi тiсто”.
22.00 Х/ф “Шлях до серця чоловiка”.
00.00 Великий футбол.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20, 12.15 М/ф “Барбi та потаємнi дверi”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Ескiмоска”.
10.45 М/ф “Гидке каченя i я”.
13.35 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка”.
14.15 Х/ф “Зубна фея-2”.
16.00 Х/ф “Зубна фея”.
17.50 Х/ф “Мисливцi за привидами-2”. (2).
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Х/ф “Бет Купер, я кохаю тебе”. (2).

ттб
08.00-10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Актуально».
19.15 «Загублені у часі».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Скарби роду».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Назбиране».
22.15 «Смакота».
22.25 «Мальовниче Тернопілля».
22.30 «Перемога, свята Перемога!».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 Телемагазин.
10.30 “Бенефiс Юхима Шифрiна”.
12.35 Т/с “Захист проти”.
19.30 Х/ф “Ва-банк”.
21.20 Х/ф “Ва-банк-2, або Удар у вiдповiдь”.
23.00 Т/с “Чорний трикутник”.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.20 “Рецепти щастя”.
09.20 М/с “Малюки Лунi Тюнз”.
10.30 М/ф “Лис i пес”.
12.15 “ВусоЛапоХвiст”.
13.00 “Розсмiши комiка”.
13.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
14.50 “Орел i решка”.
16.25 Х/ф “Робiнзони iз Беверлi Хiлз”.
18.15 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 М/ф “Як приборкати дракона”.
21.50 Т/с “Красуня та чудовисько”. (2).
23.45 Т/с “Надприродне”. (2).

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
          21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
07.30, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.25, 20.00 Про головне.
10.35 Х/ф “Дiвчисько”.
12.15 Слiдство. Iнфо.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.50 М/ф.
14.10 Хочу бути.
14.30 Нотатки на глобусi.
14.55 Надвечiр’я...
15.50 Свiтло.
16.25 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.25 Чоловiчий клуб.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Яструб”.
22.00 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
        16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10  
           Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Сказочная Русь”.
22.30 “Право на владу-2”.
00.35 Т/с “Борджiа-3”. (3).

інтер
05.45, 12.25, 14.20 Т/с “Земський 
         лiкар-3. Життя заново”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
         14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Банкiри”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
14.55 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Орлова й Александров”. (2).
23.00 Т/с “Син батька народiв”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло».
08.30 Переможний 
         голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.10 «Відлуння криївки».
14.00 Х/ф «Божі корівки». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Слідства. Інфо».
20.30 Вікно в Європу. Сильні разом.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Гаджет Time».
21.40 «Модна правда».
22.35 Х/ф «Комуна». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Стрiла”.
11.50, 13.15, 16.45 Т/с “Пiд прикриттям”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.15 Т/с “Опери”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с “Команда 8”.
23.25 Х/ф “Нiндзя”. (2).

стб
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
07.00, 15.55 “Все буде добре!”
09.00 “Таємницi Х-Фактора. 
        Батьковi дочки”.
09.55 “Моя правда. Таємницi 
       “Зважених i щасливих”. Смак любовi”.
10.50 “Моя правда. “Зваженi
          i щасливi”: таємницi переможцiв”.
11.45, 19.50 “Слiдство ведуть
        екстрасенси”.
12.40 “МастерШеф-2”.
18.45 “Таємницi Х-Фактора. 
        Батькам наперекiр”.
20.50 Т/с “Тест на вагiтнiсть”. (2).
22.35 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05, 11.55 Teen Time.
08.06 Єралаш.
11.56 Хто зверху?-3.
14.05 Т/с “Татусевi дочки”.
16.00, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
21.00 Т/с “Темний свiт”. (2).
23.00 Х/ф “Обитель зла-4”. (3).

канал “україна”
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник.
         Нова надiя”. (2).
21.00 Т/с “Все тiльки починається”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-2”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Пастушка”.
12.30 Т/с “Та, що говорить 
        з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.05 Т/с “Конан”.
16.00, 21.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30 Т/с “Два батька 
        i два сина”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00-10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.28 «Тернопіль сьогодні».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Розмова без нотацій».
22.15 «Думки вголос».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40 М/ф.
07.10, 9.00 Телемагазин.
09.30 Криве дзеркало.
10.00 Х/ф “Снiгова королева”.
11.25, 18.45 Т/с “Вiчний поклик”.
14.05, 21.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.55 Х/ф “Опiкун”.
17.25 Х/ф “Дiти Дон Кiхота”.
23.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.50 “Топ-модель по-росiйськи”.
10.40 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.20, 19.10 “Орел i решка”.
15.10, 20.00 “Орел i решка. 
         Незвiдана Європа”.
16.00 “Файна Юкрайна”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35 Спорт.
07.25, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.25, 20.00 Про головне.
10.35 Х/ф “Хлопчик на водi”.
12.20 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.20 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.50 М/ф.
14.10 Хто в домi хазяїн?
14.35 Вiра. Надiя. Любов.
15.35 Музичне турне.
16.50 Театральнi сезони.
17.25 Д/ф “Гнат Юра. 
         На перехрестях часу”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/ф “Траєкторiя волi”.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
         19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
11.05 Т/с “Сила. 
        Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.20 “Сказочная Русь”.
21.00 “Вечiрнiй Київ”.
22.50 “Свiтське життя”.
23.55 Драма “Зникнення 
         Елiнор Рiгбi: Вiн”.

інтер
05.45, 12.25, 14.20 Т/с “Земський
        лiкар-3. Життя заново”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
         14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Банкiри”.
11.20 Д/с “Слiдство вели...”
          з Л. Каневським”.
14.55 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Т/с “Я поряд”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Італійська казка». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 «Гаджет Time».
17.40 «Модна правда».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Тільки поцілунок». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Стрiла”.
11.50, 13.10 Т/с “Пiд прикриттям”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.15 Т/с “Опери”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Т/с “Команда 8”.
23.25 Х/ф “Нiндзя-вбивця”. (2).

стб
05.10, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
05.45 Х/ф “Розiграш”.
07.15 “Таємницi Х-Фактора. 
         Батькам наперекiр”.
08.10 Х/ф “Щастя за рецептом”.
10.15 Х/ф “Зрада”.
18.45 “Моя правда. Олена Курилова. 
         Мiсiя здiйсненна”.
19.50, 22.45 “Холостяк-5”.
00.45 Х/ф “Чорна стрiла”.

новий канал
06.10, 7.35 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.35 М/с “Кунг-фу Панда:
       Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05, 8.10 Teen Time.
08.06 Єралаш.
12.05 Хто зверху?-3.
14.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.00, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
21.00 Х/ф “Чорна блискавка”.
23.05 Х/ф “Обитель зла-5”. (3).

канал “україна”
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”. (2).
21.35 Футбол. Вiдбiрковий матч 
        до Євро-2016. Iспанiя — Україна.
23.50 Подiї дня.
00.10 Т/с “Мент у законi-2”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Принц-жабеня”.
12.30 Т/с “Та, що говорить 
         з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.05 Т/с “Конан”.
16.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Х/ф “Мисливцi за привидами-2”. (2).
20.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: 
         Пiдкорювач Свiтанку”.
22.10 Х/ф “Бет Купер, я кохаю тебе”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00-10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Учнівський щоденник».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Удосвіта».
20.28 «Тернопіль сьогодні».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни  
         рятувальник».
21.30 «На часі».
22.15 «Актуально».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40 М/ф.
07.10, 9.00 Телемагазин.
09.30, 10.00 Криве дзеркало.
10.25 Х/ф “Старий Хоттабич”.
12.00, 20.05 Т/с “Вiчний поклик”.
14.40, 21.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.30 Х/ф “Кубанськi козаки”.
18.30 Х/ф “Блондинка за рогом”.
23.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.50 “Топ-модель по-росiйськи”.
10.40 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.20, 19.10 “Орел i решка”.
15.10, 20.00 “Орел i решка. 
           Незвiдана Європа”.
16.00 “Файна Юкрайна”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 “КВН”.
00.10 “Розсмiши комiка”.

ут 1
06.20 На слуху. Пiдсумки.
07.35 У просторi буття.
08.30 “Золотий гусак”.
09.15 Перша студiя.
09.55 Зроблено в Європi.
10.05 Нотатки на глобусi.
10.25 Український Корт.
11.00 Книга.ua.
11.30 Д/ф “Траекторiя волi”.
12.30 Д/ф “Замки Луари”.
13.15 Свiтло.
14.05 Д/ф “Дмитро Гнатюк. Моя Україна”.
14.45 “Два кольори” мого життя”. 
         Концертна програма Д. Гнатюка.
16.35 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.35 Чоловiчий клуб.
18.20 Х/ф “Студент року”.
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.10 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 День Янгола.
00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.10 “Свiтське життя”.
10.10 Мелодрама “Мiй капiтан”.
14.40 “Вечiрнiй Київ”.
16.30, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.15 “Що? Де? Коли?”
00.20 Комедiя “Скiльки у тебе?”

інтер
06.45 “Стосується кожного”.
08.35 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Не може бути!”
12.00 Х/ф “Самотнi серця”.
16.00 Х/ф “Четвертий пасажир”.
18.00 Т/с “Один на всiх”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Один на всiх”.
22.30 “Музична Премiя
     “ЮНА-2015”. Церемонiя нагородження.
00.25 Х/ф “Духless”. (2).

TV-4
06.00 «Унікальна Україна».
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Гетьманські клейноди». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Bon appetit».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Європа у фокусі.
12.30 Х/ф «Останній мисливець». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Шестеро 
          мандрують світом». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Іван Гавдида  творець нової епопеї.
17.50 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Соло».
21.00 В гостях у Моцарта.
22.30 Х/ф «Тримайся, козаче». (1).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
06.10 Факти.
06.45 М/с “Том i Джерi”.
07.25 Х/ф “Кохання у великому мiстi-2”.
09.05 Антизомбi.
10.05 Дiстало!
11.05 Цивiльна оборона.
12.05 Iнсайдер.
12.45 Факти. День.
13.20, 20.05 Т/с “Вендета”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 
          Пiдсумки з К. Стогнiєм.
21.55 Х/ф “Термiнова доставка”.
23.40 Х/ф “Немає дороги назад”. (2).

стб
06.45 Х/ф “Кухарка”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
11.35 Х/ф “Ас”.
13.40 Т/с “Коли ми вдома”.
16.05 “Холостяк-5”.
19.00 “Україна має талант!-7”.
21.55 Х/ф “Iван Васильович 
         змiнює професiю”.
23.50 “Давай поговоримо про секс”.

новий канал
06.00, 10.09 Kids’ Time.
06.01 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
08.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
        Легенди крутизни”.
10.10 Х/ф “Iспанська англiйська”.
12.55 Уральськi пельменi.
14.35 Ревiзор.
17.00 Пристрастi за Ревiзором.
19.05 Х/ф “Медальйон”.
21.00 Х/ф “Скарб нацiї”.
23.30 Х/ф “Полоненi Сонця”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Дорожнiй патруль-10”.
09.00 Т/с “Дорожнiй патруль-11”.
10.00 Зоряний шлях. Дайджест.
11.00 Х/ф “Шлях до серця чоловiка”.
13.00 Т/с “Плюс любов”.
21.50 Х/ф “Уламки кришталевої туфельки”.
23.50 Т/с “Право на помилування”. (2).

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 М/ф “Шаруди лапками”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Ескiмоска”.
10.55 М/ф “Таємниця щурiв”.
12.20 М/ф “Гидке каченя i я”.
13.50 М/с “Бiлка та Стрiлка. 
         Пустотлива сiмейка”.
14.15 Х/ф “Зубна фея”.
16.05 Х/ф “Зубна фея-2”.
17.50 Х/ф “Хронiки Нарнiї: 
        Пiдкорювач Свiтанку”.
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Х/ф “Тiло Дженiфер”. (3).

ттб
08.00-10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Подорожні замальовки».
20.00 «Спортивні меридіани».
20.15 «Думки вголос».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.20 «Моя улюблена робота».
22.30 «Абетка здоров’я».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 Телемагазин.
10.30 “Бенефiс Геннадiя Вєтрова”.
12.50 Т/с “Чорний трикутник”.
16.35 Х/ф “Ва-банк”.
18.25 Х/ф “Ва-банк-2, 
         або Удар у вiдповiдь”.
20.05 Т/с “Захист проти”.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Звана вечеря”.
11.00 “Рецепти щастя”.
12.00 М/ф “Лис i пес”.
13.30 “ВусоЛапоХвiст”.
14.30 “Орел i решка”.
17.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
18.10 Х/ф “Робiнзони 
        iз Беверлi Хiлз”.
20.00 Х/ф “Листи 
         до Джульєтти”. (2).
22.00 Т/с “Красуня та чудовисько”. (2).
23.45 Т/с “Надприродне”. (2).

6-11

Номери «швидкої» для мешканців Тернопільського району
диспетчер невідкладної медичної допомоги — 

0673547369, 43-03-03 
баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 

0674130345, 29-42-33
Великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) медичної 

допомоги — 0674130346, 29-51-03
Великобірківський пункт екстреної (швидкої) медичної 

допомоги — 0674130347, 49-23-03
Мишковицький пункт екстреної (швидкої) медичної 

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

(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00
цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. 

Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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Актуальне інтерв’ю ●

Байківці
і байківчани

Видання Байковецької сільської ради №3 (38)

5 березня ц. р. набув чин-
ності Закон України “Про 
добровільне об’єднання те-
риторіальних громад”. На 
відміну від попередньої ре-
дакції цього Закону, де бу-
ло можливим добровільне 
об’єднання тільки сільських 
територіальних громад між 
собою, теперішній Закон 
створює можливості для 
об’єднання громад сіль-
ського рівня з селищними 
та міськими. Про ці та інші 
деталі закону “Про добро-
вільне об’єднання територі-
альних громад” наша роз-
мова з головою Тернопіль-
ського обласного відділення 
Всеукраїнської асоціації 
сільських і селищних рад, 
Байковецьким сільським го-
ловою Анатолієм Куликом.  

— Анатолію Романовичу, що 
нового пропонує Закон Украї-
ни “Про добровільне 
об’єднання територіальних 

громад”? 
— Закон 

містить 11 ста-
тей та прикін-
цеві положен-
ня – після дру-
гого читання 
на одну статтю 
стало менше. 
Напередодні 
прийняття за-
кону “Про до-
б р о в і л ь н е 
об’єднання те-
риторіальних 
громад” сіль-
ські і селищні 
голови зверта-
лися до уряду 
скасувати 12 
статтю проекту 
Закону щодо 
перспективно-
го плану фор-
мування тери-
т о р і а л ь н и х 
громад, яким 

передбачалося, що територіальні 
громади в межах 20-кілометрової 
зони повинні об’єднуватися з 
містом. У нашому випадку з Тер-
нополем. Врешті, у підписаному 
Президентом документі нема 12 
статті, однак її зміст дублюється 
в №11… Перспективні плани 
формуватимуть обласні державні  
адміністрації і будуть затвердже-
ні обласними радами за відпо-
відною методикою формування. 
Справа в тому, що цей перспек-
тивний план скасовує поняття 
добровільності об’єднання тери-
торіальних громад.

— А що, як громада відмо-
виться об’єднуватися згідно з 
перспективним планом?

— Бюджетний Кодекс України, 
прийнятий наприкінці 2014 року, 
передбачає, що об’єднані тери-
торіальні громади за перспек-
тивним планом отримають 60% 
податку з доходів фізичних осіб. 
Без перспективного плану не бу-
де цих коштів. Відповідь на те, чи 

можна взагалі не об’єднуватися, 
законом чітко не прописана.

— Розкажіть, будь ласка, 
який механізм об’єднання пе-
редбачено цим законом?

— Перший етап — пропозиція 
про об’єднання територіальних 
громад (ініціаторами можуть ви-
ступати сільський, селищний, 
міський голова; не менше трети-
ни депутатів відповідної ради; 
члени територіальної громади в 
порядку місцевої ініціативи;  
органи самоорганізації населен-
ня відповідної території). Другий 
етап — прийняття рішень про на-
дання згоди на добровільне 
об’єднання територіальних гро-
мад відповідними радами тери-
торіальних громад. Пізніше ство-
рюється спільна робоча група, 
яка готує проекти відповідних рі-
шень щодо добровільного 
об’єднання територіальних гро-
мад. Утворення цієї групи є по-
чатком процедури добровільного 
об’єднання. Згодом ухвалюється 
проект рішення про добровільне 
об’єднання відповідними рада-
ми. Тоді відповідна обласна дер-
жавна адміністрація надає ви-
сновок щодо відповідності цього 
проекту Конституції та законам 
України. Після позитивного ви-
сновку відповідні ради прийма-
ють рішення про добровільне 
об’єднання територіальних гро-
мад або про проведення місце-
вого референдуму щодо  
підтримки об’єднання територі-
альних громад. Після прийняття 
рішення про добровільне 
об’єднання або за результатами 
місцевого референдуму відпо-
відний голова територіальної 
громади звертається з поданням 
до обласної ради про утворення 
об’єднаної територіальної гро-
мади, яка протягом 30 днів при-
ймає відповідне рішення.

Внаслідок здійснення 
об’єднання територіальних гро-
мад припиняються повноваження 
органів місцевого самоврядуван-

ня, сільського, селищного, місь-
кого голови територіальних гро-
мад, що об’єдналися. Зокрема, 
обласна рада одночасно з  
прийняттям рішення про утво-
рення об’єднаної територіальної 
громади призначає перші місцеві 
вибори депутатів сільської, се-
лищної, міської ради об’єднаної 
територіальної громади та відпо-
відно сільського, селищного, 
міського голови.

— Закон передбачає чітку 
кількість жителів об’єднаних 
центрів?

— Ні. Є тільки визначена від-
стань – 20 км між об’єднаними 
центрами. Переконаний, не мож-
на міряти кілометрами долю лю-
дей. 

— Яка доля Тернопільського 
району, адже майже всі села і 
селища в межах 20-
кілометрового радіусу від Тер-
нополя?

— Наразі немає жодної зако-
нодавчо закріпленої методики, 
як відбуватиметься вибір 
об’єднуючого центру, однак є її 
чотири варіанти. З колегами — 
сільськими і селищними голова-
ми, з громадами будемо надалі 
радитися про те, як чинитимемо 
у Тернопільському районі. Рані-
ше ми розглядали варіант утво-
рення трьох центрів на теренах 
району. Впевнений, не 
об’єднуючись з містом, ми змо-
жемо виконувати покладені за-
коном повноваження у всіх важ-
ливих сферах.

— Яке становище Байковець 
у межах цього закону?

— Буду відстоювати можли-
вість с. Байківці бути центром 
об’єднаної територіальної гро-
мади, який справедливо поводи-
тиметься у наданні соціальних та 
адміністративних послуг населе-
ним пунктам, які до нього  
увійдуть.

— Але, все-таки, є ймовір-
ність, що Байківці можуть ста-
ти частиною Тернополя?

— Ймовірність є завжди. Але 
чи можна сьогодні силоміць цілу 
громаду приєднати до іншої? Пе-
реконаний, позиція байківчан бу-
де врахована належним чином. 

— Що нового передбачає 
цей закон для місцевого само-
врядування, крім об’єднання?

— Вводиться інститут старост. 
Повноваження старост будуть 
визначені у законі “Про місцеве 
самоврядування” після відповід-
них змін. Наразі вже визначено, 
що староста буде членом вико-
навчого комітету об’єднаної гро-
мади, а не дорадчим елементом, 
як це передбачав проект закону 
“Про добровільне об’єднання те-
риторіальних громад” у першому 
читанні. Однак нові повноважен-
ня старости – це всього лиш час-
тина айсбергу, який уособлює 
підписаний Президентом закон 
щодо об’єднання територіальних 
громад.

— Усі чекали, що після під-
писання закону “Про добро-
вільне об’єднання територі-
альних громад” Президентом 
процес запуститься. Але “віз і 
нині там”.

— Іншого шляху вже немає 
– реформа відбудеться. Однак 
ми вже втратили багато часу. 
Бюджетний Кодекс України, 
прийнятий наприкінці 2014 ро-
ку, передбачає, що об’єднані 
до 15 липня 2015 р. територі-
альні громади за перспектив-
ним планом у 2016 році отри-
муватимуть державну субвен-
цію на розвиток інфраструкту-
ри. Це фізично уже неможливо 
виконати – потрібні зміни у 
Конституції, нові закони про 
старост, про місцеве самовря-
дування. Ще є шанс виконати 
всі необхідні етапи до жовтня 
ц. р. В іншому випадку кошти 
об’єднані громади отримувати-
муть не раніше 2017 року. 

 
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Анатолій Кулик:  
“Без перспективного  

плану не буде 60% ПДФО”

Голова Тернопільського обласного  
відділення Всеукраїнської асоціації  

сільських і селищних рад, Байковецький  
сільський голова Анатолій Кулик.

Героям слава! ●

Ірина ЮРКО.

20 лютого, у день вшану-
вання річниці пам’яті Небес-
ної Сотні, у сесійній залі 
Байковецької сільської ра-
ди урочисто відкрили 
пам’ятний стенд загиблим 
Героям Майдану. 

У вишуканій дубовій оправі, 
яку за власний кошт виготовив 
депутат Байковецької сільської 
ради Юрій Музичко, зібрані пор-
трети з біографічними довідками 
кожного з представників Небес-
ної Сотні. Поруч встановлено ху-

дожні світлини, що демонстру-
ють найважливіші події Революції 
Гідності, та проникливі віршовані 
р я д к и  Л ю д м и л и  
Максимлюк “А сотню вже зустрі-
ли небеса”: “Летіли легко, хоч 
Майдан ридав. І з кров’ю пере-
мішана сльоза, а батько сина ще 
не відпускав. Й заплакав Бог, по-
бачивши загін: спереду – сотник, 
молодий, вродливий і юний хлоп-
чик в касці голубій, і вчитель літ-
ній, сивий-сивий. І рани їхні вже 
не їм болять, жовто-блакитний 
стяг покрив їм тіло. Як крила  
ангела, злітаючи назад, Небесна 
Сотня в вирій полетіла”.

“А сотню вже 
зустріли небеса”
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Продовження.
Початок на 1 стор.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

15 березня у будинку куль-
тури с. Байківці урочисто 
вшанували першу річницю 
пам’яті Героїв Небесної 
Сотні. Впродовж тригодин-
ного вечора-елегії “Герої 
Революції Гідності” при-
сутні пройшли слідами ста-
новлення нового  
суспільства України. 

Того дня у Байківці завітав 
почесний гість – народний ама-
торський хор національно-
патріотичної пісні “Заграва” (ху-
дожній керівник – заслужений 
артист України Святослав Ду-
нець). Хор “Заграва”, насампе-
ред, відомий в Україні тим, що 
був першим, хто у перший день 
проголошення Незалежності 
України виконав гімн вільного 
українського народу “Ще не 
вмерла Україна” перед будів-
лею українського парламенту. В 
рамках вечора-елегії у будинку 
культури с. Байківці митці хору 
“Заграва” подарували глядачам 
кращі художні номери свого ре-
пертуару.

Молоді аматори сцени Бай-
ковець представили до уваги 
глядачів театралізоване дійство, 
яке відтворило вагомі деталі 
Революції Гідності. На мульти-
медійній дошці показали фільм 
про ті події – спогади і сюжети 
з місця подій. У перервах стріч-
ки байківчани зачитували зво-
рушливі історії з Майдану. Упро-
довж всього заходу палали свіч-
ки. Важливо, що зі сцени того 
дня пролунали прізвища, імена 
та походження кожного з відо-

мих представників Небесної Со-
тні. Нагадаємо, що за офіційни-
ми даними під час протистоянь 
на Майдані у Києві загинуло 106 
людей, 55 активістів Майдану 
досі залишаються зниклими 
безвісти. 

Традиційно до присутніх 
звернувся Байковецький сіль-
ський голова Анатолій Кулик: 
“Тих сто людей, які були один 
для одного чужими, об’єднала 
єдина мета і бажання – вплину-
ти на майбутнє країни, відстоя-
ти ідеали демократії. Вони ми-
моволі сформували “обличчя” 
нашої Батьківщини для всього 
світу. Україну сприймають як 
волелюбну, незламну, сильну, 

освічену, патріотичну країну. 
Подякуймо тим, хто поклав своє 
життя за те, щоб ім’я Україна та 
український народ звучали гор-
до, могутньо, але ніжно та без 
виклику”. 

Захід підготували парох  
с. Байківці о. Віталій Дзюба, 
Молодіжна спільнота церкви 
Святої Параскеви Сербської, 
учасники місцевої театральної 
студії “Світло і тінь” (режисер 
— о. Віталій Дзюба). Ведуча за-
ходу — байківчанка з Русанівки 
Леся Олійник.

Більше фото про подію ди-
віться на сторінці “Байківці і 
байківчани” у соцмережі 
Facebook. 

Україна понад усе
Учасники театральної студії “Світло і тінь” с. Байківці (режисер — о. Віталій Дзюба)  
відтворили на сцені будинку культури перші кроки становлення Революції Гідності.

Народний аматорський хор національно-патріотичної пісні “Заграва” 
(художній керівник – заслужений артист України Святослав Дунець) 

 під час вечора-елегії “Герої Революції Гідності” у будинку культури с. Байківці.

Байковецький сільський голова Анатолій Кулик:  
“Герої Небесної Сотні мимоволі сформували “обличчя”  

нашої Батьківщини для всього світу”.

Ірина ЮРКО. 
Фото Сергія БЕРБЕНИЧУКА  

та Надії ШУЛЬ.

Кілька тижнів поспіль що-
четверга у будинку культури 
с. Байківці люди доброї волі 
присвячують вільний час 
для створення борщових 
нарізок бійцям на Сході 
України. В інші дні толокою 
плетуть маскувальну сітку.

Як розповів нашому кореспон-
денту директор будинку культури 
с. Байківці Мар’ян Гарбуз, овочі 
для борщових комплектів  
(моркву, цибулю, буряк)  
байківчани приносять з дому. 
“Пані Галина Башняк контактує з 
волонтерами Логістичного  
центру (складу) допомоги бійцям 
АТО, який знаходиться на гуртов-
ні “Галант” у Тернополі, там і ро-
блять замовлення необхідних 
продуктів, — сказав Мар’ян Ва-

сильович. — Щоразу приходить 
близько сорока жінок і чоловіків. 
Готові продукти фасуємо у куль-
ки і транспортуємо на сушку”.

Новий рівень рукоділля для 
жителів Байковець – плести мас-
кувальну сітку для війська. Її ви-
готовлять з підручних засобів – 
старих простирадл та іншого ма-
теріалу білого кольору, які при-
носять з дому небайдужі люди. 
Тканину замочують у барвниках 
трьох кольорів. “Основу для сітки 
подарував меценат з масиву Ру-
санівка, яку привіз з Польщі, — 
розповів Мар’ян Гарбуз. — Її 
площа становить 300 квадратних 
метрів. Робити сітку потрібно 
уважно, адже матерія має міцно 
триматись і лягати на всю пло-
щину. Не менш важливо добре 
висушити матеріал”. Роботу над 
сіткою байківчани сподіваються 
закінчити за 3-4 дні і передати у 
Логістичний центр допомоги  
бійцям АТО.

Добрі справи ●

Новий рівень 
рукоділля

На передньому плані (зліва направо): Ольга Гринда, 
 Ірина Машталяр, Мар’яна Семчишин під час створення  

борщових нарізок бійцям на Сході України.

Байківчани під час виготовлення  
маскувальної сітки для військових АТО.

Нещодавно солдати 24-ої механізованої бригади десятої роти  
с. Кримське Луганської області подарували учнівському колективу  
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. український прапор зі своїми автографами. 
Учні впродовж всього часу дії АТО допомагають солдатам морально і 
матеріально – пишуть підбадьорюючі листи, створюють  малюнки, 
патріотичні аксесуари, обереги, прапори і герби з дерева, солодощі. 
Учні початкових класів виготовляють танки з паперу! У  
березні школа готує чергову передачу на Схід. 

Фото Надії ШУЛЬ.

Фотоінформація ●
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Спочатку було Слово... ●

12 квітня християни відзна-
чатимуть одне з найвеличні-
ших подій у році – Воскре-
сіння Христове. Напередод-
ні вірні традиційно дотриму-
ються посту, ідуть до спові-
ді, готують до свята свій 
навколишній і внутрішній 
світ, очищуючи домівку і  
позбуваючись сумлінь. Чим 
ще особливий передвели-
кодній час, ми запитали у 
пароха с. Байківці о. Віталія 
Дзюби. 

— Отче Віталію, у часі війни 
на Сході України важко відпо-
вісти на запитання: чому дея-
ким християнам так легко бути 
жорстокими?

— Ті, хто воює нині з Україною, 
насправді не християни. Христи-
янин – той, хто сповідує високі 
цінності, не переступає через 
Божу заповідь. Зокрема, зазіха-
ючи на чуже, порушують сьому 
заповідь “Не кради”, застосову-
ючи зброю, – заповідь “Не вбий”. 
Люди з шевронами на військово-
му вбранні “Російська право-
славна армія” чи присутність на 
бойовій техніці релігійних зобра-
жень жодним чином не виправ-
довує наміру вбивати і не є зна-
ком приналежності до християн-
ства. Сьогодні маємо підміну по-
нять: називаємо людей-поган, які 
не мають нічого спільного з Ісу-
совим “Євангелієм”, християна-
ми, лише тому, що вони позиціо-
нують себе як хрещені у церкві. 
Маємо сьогодні і серйозну кризу 
віри: люди, особливо молодь, що 
живе у мегаполісах відмовляєть-
ся бути частиною Церкви, вважа-
ючи неприпустимим те, що свя-
щеники благословляють зброю, 
звідси – кровопролиття. Багато 
не розуміють, що люди зі збро-
єю, які прийшли загарбувати чу-
жу землю, не християни.

— Щодо п’ятої заповіді “Не 
вбий”. Захищаючи свою зем-
лю, українці теж вбивають.

— На подібну тему я готую ма-
теріал на конференцію капеланів 
Добровольчого українського кор-
пусу, який відбудеться 24 берез-
ня у Дніпропетровську. Одним з 
актуальних аспектів моєї роботи є 
співвідношення пар взаємних по-
нять “вбивство-патріотизм” і 
“зброя-захисник своєї землі”. Ми 
чітко повинні розуміти: для Госпо-
да проблема правди і справедли-

вості ключова у визначенні  
вартості морального вчинку.  
Якщо людина бере у руки зброю і 
вбиває сусіда, жодні мотиви не 
виправдовують порушення Божої 
заповіді. Але якщо до когось 
прийшов нападник, людина має 
право захищатися навіть зброєю. 

— Але ж у відомій проповіді 
Ісус Христос сказав: “Не про-
тивтеся злій людині. Хто вда-
рить тебе по правій щоці, під-
став йому і ліву” (Матвія 
5:39).

— Не треба підставляти іншу 
щоку безкінечно. Ісус навчав під-
ставити її раз. Згадаймо пропо-
зицію Христа, як треба вирішува-
ти конфлікти. Він казав так:  
“Якщо згрішив проти тебе твій 
брат, скажи йому про це віч-на-
віч. Якщо він не послухає тебе, 
скажи Церкві, тобто зібранню ба-
гатьох людей. Якщо він не дослу-
хається і до думки багатьох, по-
водься з ним, як з митарем і 
грішником”. Ісус пропонує вва-
жати зловмисника ницим і гріш-
ним, якого варто сторонитися. 
Україна підставила ліву щоку, ко-
ли загарбали АР Крим. Майдан 
звертався до свого уряду з про-

ханням припинити повно-
важення президента Вікто-
ра Януковича. Україна, її 
уряд, воїни спочатку про-
сили російську сторону ві-
дійти з миром. Було звер-
нення до світового загалу 
– до Європи, Америки. Те-
пер українці мають повне 
моральне право вживати 
справедливих заходів до 
митарів і грішників. 

— Чи можливо у спра-
ведливий спосіб завер-
шити війну і водночас не 
позбутися української 
території?

— У глобальному зна-
ченні територія — це ніщо. 
Основна цінність —  
людське життя, інтелекту-
альний, духовний, мораль-
ний ресурс. Не буде агре-
сора – повернемо втрачену 
територію. Зараз головне 
— вірити в перемогу, бути 
разом і не зраджувати, на-
самперед, себе самих – це 
той магніт, який притягне 
своє до свого, коли  
прийде час. 

— Як не втратити духо-
вних орієнтирів, перебу-
ваючи у межах зради, ві-

йни, жорстокості?
— З цього приводу мені імпо-

нує влучне українське прислів’я: 
“Кого Бог засмутить, того і поті-
шить”. Маємо докази звірячого 
ставлення до мирних українців, 
топтання всіх моральних ціннос-
тей. Водночас Бог подарував 
Україні справжніх героїв – про-
фесійних кіборгів, чесних офіце-
рів, некорисливих солдат,  
жертовних добровольців,  
відчайдушний волонтерський 
рух, чудо внутрішньої зібраності і 
відданості суспільства – без цих 
світлих героїв Україна не витри-
мала б тої хвилі чорноти і гріха, 
що накотилася на Схід. З цими 
героями Україна переможе!

— Чи позначилися ці  
суспільні проблеми на став-
ленні до Церкви Ваших прихо-
жан?

— Вкотре спрацював давній 
український принцип: як тривога, 
то біжимо до Бога. Люди частіше 
почали відвідувати храм, щоб 
відчути себе не самотніми, від-
чути Ісуса і Марію поруч. Вони 
втомлені думками про війну, то-
му я намагаюся дуже лагідно зга-

дувати про неї у своїх промовах. 
Не всі витримують негативні но-
вини у ЗМІ. Але війна у думках 
кожного, у прохальних записках 
до священика, війна в очах. 

— Зараз триває Великий 
піст – особливий період літур-
гійного року, час духовного 
пробудження і очищення. Чим 
особливий нинішній піст?

— Цього року піст справжній, 
як ніколи близький до ідеалу – 
без веселощів, надлишку в їжі, у 
скорботі та масовій жертовності. 
Зокрема, попереднього разу під 
час збору допомоги для воїнів 
АТО, байківчани надали фінансо-
ву допомогу на більш як 10 тис. 
грн. – це дуже багато для нашої 
невеликої парафії. Не слід забу-
вати, що люди стрімко фінансово 
збідніли, але продовжують во-
лонтерствувати. На зустріч раці-
ональному використанню ресур-
сів цьогоріч ми змінили певні 
традиції – на парастас зазвичай 
люди приносили по три хлібини. 
За кілька тижнів назбируються 
піраміди хліба, священик має ве-
ликі клопоти, куди його раціо-
нально спрямувати. Ми віддава-
ли хліб потребуючим у сиротин-
цях, людям похилого віку, де та-
кож часто зустрічали його над-
лишок. Іноді не вистачає часу чи 
можливостей транспортувати 
цей хліб і не дати йому зіпсува-
тися. Я запропонував приносити 
одну хлібину в храм, щоб не  
обділяти своїх померлих родичів, 
для коштів за другу хлібину ми 
встановили скриню – пожертва 
на АТО. Третю хлібину прошу лю-
дей віддати бідному на шляху. 

— Водночас, бачимо у про-
дуктових магазинах, як покуп-
ці буквально змітають їжу з 
полиць. Чи правильно так по-
водитись у піст?

— Ажіотаж з продуктами  
харчування не стосується посту. 
Це прояв “совка” – незабутого 
Радянського Союзу. Більш як 
60% населення України наро-
джене в радянський час, який 
досі вказує на стереотип пове-
дінки. Таким самим чином фор-
мується ставлення до Церкви, 
армії, волонтерства, курсу іно-
земної валюти – радянські люди 
не здатні побороти в собі раба. 

Усе, крізь що сьогодні дово-
диться проходити Україні, є мо-
ментом, коли ми переживаємо 
один рік за три. Зараз ми знахо-

димося у періоді чорної тисячі 
днів – три роки темряви. Через 
віру, молитву і жертовність ми 
витримаємо цю тисячу днів, до-
чекаємося, коли сонце зійде над 
Україною. Думаю, через два-три 
роки наша нація буде готова 
оновитися.

— Знаю, окрім матеріальної 
підтримки, Ваша церква дбає і 
про духовний захист України.

— Так, у Байківцях є нічна вар-
та. Коли події в Україні стають 
дуже драматичними, ми не зали-
шаємо село без молитви за по-
рятунок наших солдат ні на мить. 
Приміром, під час штурму Доне-
цького аеропорту на парафії бу-
ла оголошена семиденна нічна 
варта. Всю добу кожної миті лу-
нала молитва. З 00.00 до 1 год. 
ночі молиться Молодіжна спіль-
нота, з 1.00 до 2.00 – молитва 
священика, від 2 год. до 3.00 – 
спільнота Матері Божої масиву 
Русанівка, з 3.00 – 4.00 – спіль-
нота Матері Божої с. Байківці, з 4 
год. до 5 год. – спільнота Матері 
в молитві, з 5.00 до 6 год. ранку 
молиться Параманне братство.

— Чи достатньо 40 днів ви-
ходу із зони особистого ком-
форту, щоб здійснити “кван-
товий стрибок” у напрямку 
розвитку власної особистості?

— Щиро вірю, що так званий 
“квантовий стрибок” Господь го-
тує для кожного з нас хоча б раз 
у житті. Це якась велична подія, 
можливо, навіть стресова. Треба 
вміти скористати з цього стриб-
ка. Водночас, 40-денний піст не 
передбачає подібних ривків. Це 
– поступовий рух на особисту 
Голгофу, щоб страждати з Ісу-
сом, а на Великдень воскреснути 
з Ним. Хто сприймає піст зовніш-
ньо, в мить готовий зруйнувати 
свої здобутки у перший день Ве-
ликодня. Особисто я не сприй-
маю алкоголь на столах парафіян 
навіть у дні за межами посту, так 
само тютюнопаління будь-де і 
будь-коли. 

— Прикладом “квантового 
стрибка” у розвитку себе, ма-
буть, є вирішення для бага-
тьох чоловіків-українців про-
блеми свого місця під час ві-
йни в Україні: піти воювати чи 
залишитися здоровим поряд з 
родиною? Як знайти правиль-
ну відповідь?

Продовження на 10 стор.

Віталій Дзюба:  
“Піст – поступовий рух на особисту Голгофу,  

щоб страждати з Ісусом, 
 а на Великдень воскреснути з Ним”

Настоятель церкви святої Параскеви 
Сербської та храму Пресвятої  

Євхаристії с. Байківці  
отець Віталій Дзюба.

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.  
Фото автора.

Сьогодні десятки тисяч па-
тріотів обороняють від те-
рористів свободу, незалеж-
ність та територіальну ціліс-
ність України. Наші захис-
ники, як ніколи, потребують 
уваги і розуміння від своїх 
співгромадян, у тому числі і 
від дітей та молоді. 22 лю-
того у стінах Байковецької 
школи відбувся вечір пам’яті 
героїв Небесної Сотні  
“З Україною в серці”.  

Перед початком заходу учні та 
вчителі зібралися у холі нашої 
школи, щоб посвятити новий 
стенд “Сумуємо. Пам’ятаємо. 
Молимось”, присвячений героям 
Небесної Сотні. Отець Віталій 
Дзюба сказав того дня: “Ці люди 
– справжні герої. Вони загинули, 
як герої, їх проводжали, як геро-
їв. Але герої не вмирають! Вони 
завше будуть у наших серцях”.

Участь в урочистостях взяв 
Байковецький сільський голова 
Анатолій Кулик та його зять, 
учасник АТО Микола Ференц. У 
Байківцях вже багато відважних 
героїв проявили і проявляють 
свою мужність на війні за Україну 
від дня 1 грудня 2013 року, який 
зібрав мільйони людей на всена-
родному віче у Києві.

Учні нашої школи віршами, 
патріотичними піснями, хвили-
ною мовчання вшанували 
пам’ять українців, які поклали 
своє життя на вівтар свободи, 
тих, хто боровся і захищав Укра-
їну. 

Учениця 3 класу Софія Баш-
няк та семикласниця Анастасія 
Чикало звернулися до солдатів 
у своїх віршах і нагадали, що 
вони не самотні. Учні 7 і 6 класів 
виконали пісню “Про солдата”. 
Від імені школи Микола Куліш 
патріотичним віршем звернувся 
до самозванця-царя Росії Воло-
димира Путіна, а учениця Вікто-
рія Шулик до російських солда-
тів, щоб залишили Україну в 
спокої.

З Україною в серці ●

“Сумуємо. Пам’ятаємо. Молимось”

Отець Віталій Дзюба та колектив Байковецької школи під 
час освячення стенду пам’яті Героїв Небесної Сотні.
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Талановита молодь  ●

17-річний байківчанин  
Павло Бербеничук – сту-
дент ІІІ курсу Тернопіль-
ського вищого професійно-
го училища за спеціальніс-
тю столяр, будівельник, 
монтажник гіпсокартонних 
конструкцій. А ще – захис-
ник спортивної честі Байко-
вець у гирьовому спорті, 
учасник місцевої театраль-
ної студії “Світло і тінь”, 
колекціонер. Словом, дуже 
цікава, неординарна осо-
бистість у Байківцях. Днями 
ми запросили Павла розпо-
вісти про себе читачам “По-
дільського слова”.  

— Павле, перше враження 
про людину зазвичай склада-
ється за зовнішнім виглядом. 
Твій “оселедець” і татуювання 
з кольоровим тризубом на 
зап’ясті свідчать про патріо-
тизм у характері та переко-
наннях. Я не помилилася? 

— Здавна думав зробити со-
бі таку зачіску, але вагався, чи 
правильно її потрактують 
близькі люди. Після вступу у 
Тернопільське вище професій-
не училище, все ж, наважився 
на цей крок. Допомогли і під-
тримали одногрупники. Татую-
вання зробив напередодні Дня 
Незалежності минулого року, 
це як доповнення до “оселед-
ця” та моїх настроїв. Тож, ви не 
помилилися, доля України мені 
справді не байдужа. Найближ-
чим по духу з українських коза-
ків вважаю Василя Бурку. Його 
незламна віра і патріотичні 
вчинки — головні критерії, яки-
ми прагну керуватися.

— Якби у тебе була можли-
вість на власні очі побачити 
будь-який момент історії, який 
би ти обрав?

— Дуже хотілося б повернути-
ся у часи козацтва. Подивитися, 
як жили колишні борці за Украї-
ну, як вони поводилися, загар-
товували себе. І в боях з ляхами, 
турками козаки, мабуть, були 
неперевершені. Принаймні,  
історії з книжок дуже надихають 
повернутися, бодай подумки, у 
ту добу. 

— Знаєш походження свого 
прізвища?

— Моє прізвище походить з 

великого гуцульського села  
Космач, що на Коломийщині. 
Ще донедавна там проживала 
моя прабабуся Євдокія Бербе-
ничук. Однак значення прізвища 
мені поки що не відоме.

— Чому найважливішому 
тебе навчили батьки?

— Мама і тато завжди кажуть 
у будь-якій ситуації не забувати 
поводитися по-християнськи. 
Батькам довіряю найбільше в 
житті.

— Де у Байківцях відкрива-
ється найкращий краєвид? 

— Одного разу ми з друзями 
гуляли і враз закортіло піти на 
пагорб на початку села. Там є 
масивна споруда, яка здалека 
нагадує автобус. Ми вибралися 
на той пагорб і побачили такий 
краєвид, що словами неможливо 
передати. Наразі це найвидо-
вищніша місцина у Байківцях для 
мене. 

— На твою думку, як витра-
чати гроші правильно?

— Кожна людина хоче витра-

чати гроші на щось корисне, але 
не завжди це вдається. Часто 
шкодуємо, що купили непотріб-
ну річ. Мені ніколи не жаль гро-
шей на птахів — за будь-якої 
можливості купую голубів. 

— Звідки у тебе захоплення 
птахами?

— Перейняв це хобі від тата. 
Ще з п’ятого класу брався роз-
водити голубів, тоді це не дуже 
вдавалося. Але останніх чотири 
роки займаюся голуб’ярством 
на серйозному рівні. Маю різні 
породи голубів: поштові, чехи, 
павичі, малімани, вертуни. З го-
лубів користь — одна краса. Хто 
її відчує, зрозуміє мене і всіх 
голуб’ятників.

Такого дивного спадку, ма-
буть, більше немає, коли діти 
переймають від старших вміння 
бачити, відчувати красу птахів, 
вміння піклуватись про них упро-
довж всього життя.

 
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Павло Бербеничук:  
“Дуже хотілося б повернутися 

у часи козацтва”

Павло Бербеничук — всебічно  
обдарована особистість.

Продовження.
Початок на 9 стор.

— На це запитання відповім 
словами героя шотландського 
руху опору Вільяма Воллеса, 
який перед однією з битв звер-
тався до свого війська: “Ви 
прийшли сюди битися як вільні 
люди і ви є вільними людьми. 
Що ви робитимете без свобо-
ди? Так, у битві ви можете за-
гинути. Втечете – залишитеся 
живими… але чи надовго? І, 
вмираючи у власних ліжках, чи 
забажаєте ви проміняти всі 
прожиті дні на один-єдиний цей 
день, день, коли ви мали шанс 
прийти сюди і сказати вашим 
ворогам, що вони можуть за-
брати ваші життя, але вони ні-
коли не заберуть вашої свобо-
ди!”. Так повинен думати нині 
кожен український мужчина. 

— Отче, цьогоріч у Байків-
цях не буде Хресної дороги?

— Я свідомий того, що кожна 
духовна подія повинна визріти. 
Не сприймаю кальки – бездум-
ного копіювання певних ритуа-
лів. Всього 15 років тому ніхто 
навіть не мав поняття про Хрес-
ний хід за межами літературно-
го прочитання. Ноу-хау в цьому 
сенсі здійснила Тернопільська 
вища духовна семінарія, коли 
вперше створила виїзну Хресну 
дорогу з піснями та музичними 
інструментами. З часом теа-
тралізовані Хресні дороги ста-
ли звичкою, яка зменшила змо-
гу до усвідомлення самої духо-
вної події, це перестало глибо-
ко торкати людей. Хресні ходи 
були і будуть у Байківцях, але 
лише тоді, коли вичерпно від-
творюватимуть певну ідею. 
Приміром, торік Хресна дорога 
в нашому селі була присвячена 
пам’яті Героїв Небесної Сотні. 
Сьогодні, коли є небезпека 
вторгнення ворожих військ у  
м. Маріуполь, важко визначити, 
яким має бути завершення  

театралізованого Хресного хо-
ду. Сподіваюся, Хресна дорога 
наступного року буде присвя-
чений закінченню війни – під-
биттям підсумку Хресного Шля-
ху, який пройшла Україна. 

— Ще одним елементом 
Великого посту є сповідь.  
А що, як людина не має до-
статньо відваги, щоб поділи-
тися своїм гріхом із свяще-
ником?

— Ми повинні чітко відрізня-
ти сповідь і духовне спілкуван-
ня. Коли болить душа і неви-
мовно важко, коли в темряві не 
можемо побачити вірного шля-
ху, тоді ми насправді потребує-
мо не сповіді, а молитви. Тоді 
беремо вервицю, усамітнюємо-
ся, плачемо і молимося – це 
називається духовною розмо-
вою. Сповідь – це виразний 
момент очищення душі від грі-
ха, коли, сповідаючись, ми про-
симо у Бога прощення за гріхи. 
Тому треба чітко усвідомити 
причину тягаря у душі – це грі-
хи чи потреба в спілкуванні з 
Богом. 

— Що допомагає Вам, як 
священику, витримувати 
біль, з якою звертаються 
прихожани під час сповіді чи 
духовних розмов?

— Свого часу один монах з 
прикарпатського села Дора ме-
не, колись молодого семіна-
риста, навчив короткої молит-
ви, яка допомагає забувати те, 
що чую у сповідях. Жодна жива 
істота не витримала б цього 
рою думок, таємниць. Будучи 
заручником людських при-
страстей, неможливо бути 
справедливим арбітром, до-
брим пастирем. Священик по-
винен справедливо допомагати 
всім, незалежно від того, що 
він чув у сповіді прихожан. 

— Дякую за розмову, отче 
Віталію.

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Спочатку було Слово... ●

Віталій Дзюба:  
“Піст – поступовий рух 
на особисту Голгофу, 

щоб страждати  
з Ісусом,  

а на Великдень 
воскреснути з Ним”

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.  
Фото автора.

27 лютого відбулася зустріч 
представників органів місце-
вого самоврядування с. Бай-
ківці та учнівського парла-
менту “УСПІХ” Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. 

Модель учнівського самовряду-
вання нашої школи має цілеспря-
мовану, конкретну, систематичну і 
прогнозовану мету. Робота голови 
учнівського парламенту Максима 
Касарди проводиться на високому 
рівні. Не здали позицій і колеги 
Максима – представники центру  
освіти шкільного парламенту (го-
лова – учениця 7 класу Наталя Ле-
мещак), центру дозвілля (голова – 
учениця 6 класу Мар’яна Дани-
лець), центру дисципліни та поряд-
ку (голова – учень 8 класу Віталій 
Башняк), центру спорту та здоров’я 
(голова – учень 7 класу Олександр 
Крюк), центру “Милосердя”, який  
співпрацює з волонтерським заго-
ном “Іскра добра” (голова – 
дев’ятикласниця Оксана  
Павленко), прес-центру (голова – 
семикласниця Тетяна Босюк).

Центри шкільного парламенту 
проводять засідання один раз у 
тижні. Кожен з них керується своїм 

планом роботи і щотижня звітує на 
загальошкільних лінійках. На ра-
хунку учнівського самоврядування 
багато корисних справ: благоу-
стрій і озеленення школи, шефство 
над пам’ятниками села, робота во-
лонтерів, виконання спортивного 
регламенту, заходів щодо здоро-
вого способу життя, робота у по-
доланні жорстокості серед дітей, 
забезпечення контролю за відвіду-
ванням школи, участь у художній 
самодіяльності, у районних і  
обласних спортивних змаганнях, 
олімпіадах, конкурсах.

Під час зустрічі з представника-
ми Байковецької сільської ради 
учнівський парламент “УСПІХ” 
представив шість проектів: “На 
хресті голодомору”, приурочений 
80-им роковинам Голодомору 
українського народу; “Майбутнє 
природи – в твоїх руках”, над яким 
працювала екологічна агітбригада 
“Земля – у наших руках”; “Від сер-
ця до серця хай іде доброта” во-
лонтерського загону “Іскра до-
бра”; “Різдво у шанцях”; “Делега-
ти дитячих прав”; відеоролик “Ми 
за здоровий спосіб життя” посів 2 
призове місце. Найкращим в рам-
ках заходу визнано проект учня 
Максима Касарди за відеоролик 
про АТО. 

Робота над кожним представле-
ним проектом буде продовжувати-
ся і в наступні роки. 

Контрольна для дорослих  ●

Ази самоврядування

Представники учнівського самоврядування Байковецької школи 
під час зустрічі з Байковецьким сільським головою Анатолієм Куликом.
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Галина ІВАНСЬКА,  
завідуюча клубом  

с. Ступки,  
Уляна ЗОЛОТНИК,  

провідний бібліотекар 
бібліотеки-філії 

 с. Ступки.

Їх назвали Небес-
ною Сотнею — па-
тріотів, що загинули 
в Києві на Майдані 
за честь, волю, пра-
во бути українцями 
і за свою Батьків-
щину. Віршем про 
героїв, який читали 
Денис Головатий та 
Андрій Матуши-
нець, 22 лютого у 
клубі с. Ступки роз-
почався вечір-
реквієм “Від Небес-
ної Сотні до Небес-
них тисяч…”. Гро-
мада села зібрала-
ся, щоб вшанувати 
героїчну сотню, яка 
змінила нас, Украї-
ну і світ.

Вірш “Небесна Сотня” читала 
Настя Манза, а герої України ди-
вились на присутніх у залі з фото-
графій на сцені і ніби промовля-
ли: “Одна у нас ненька — одна 
Україна. Пробачте, за неї віддали 
життя!”.

У кривавий лютий 2014-го пе-
реніс всіх вірш “Пливуть гроби по 
морю, як човни”, який читала 
Іванна Романишин. Й досі пли-
вуть перед очима домовини геро-
їв на людських руках під мелодію 
“Пливе кача”. Ведучі вечора Таня 
Гранат і Світлана Золотник по-
просили всіх присутніх:

Вшануй хвилиною мовчання,
Вкраїнцю, тих, що полягли.
Вони за тим злетіли в небо,
Щоб в мирі й щасті ми жили.
Свічки, квіти, фотографії і щи-

рі дитячі слова про трагічні дні 

річної давності. Юля Качан, Яна 
Ніколишин, Юра Ковалковський, 
Віталік Фок, Світлана Золотник, 
Софійка Конет, Таня Гранат,  
Діма Чубко кожне слово пропус-
кали через своє дитяче сердеч-
ко, адже кожен спомин ятрить 
серце й нині.   

Героїв Небесної Сотні можна 
порівняти з героями Крут, які теж 
полягли за Україну. Про їхню зу-
стріч у раю розповів Віталік Па-
щин віршем “Мені наснилось, що 
вони зустрілись”. Розповісти, а 
тим більше відчути глибину тра-
гедії і болю, які впали невимов-
ним тягарем на Україну, нині не 
під силу нікому. Але Леся Манза і 
Наталя Конет змогли донести цей 
біль і смуток за ангелами Небес-
ної Сотні. Надя Пащин в образі 
України зі сльозами на очах мо-
лила Бога за своїх дітей і просила 
прощення у тих, хто полинув у ві-
чність, ставши нашими ангелами-

охоронцями:
Простіть мене, 

хлоп’яточка, простіть!
Я не змогла вас, рідні, 

захистити,
І тілом кулі, що летіли в вас,
Спинить…
Вечір-реквієм завершили сіль-

ські поети-аматори Оксана Кізлик 
і  Михайло Матушинець, які свої 
думки виклали у віршованих ряд-
ках.

У бібліотеці-філії с. Ступки 
оформлено виставку-стенд “Не-
бесна Сотня — Герої України”. Тут 
можна переглянути фотографії 
убієнної Сотні і тих, хто народив-
ся на Тернопільщині, — терно-
пільських ангелів; прочитати в 
папці “А їх уже зустріли небеса…” 
вірші, присвячені їм. Напередодні 
заходу в клубі та бібліотеці було 
організовано виставку дитячих 
малюнків “Ми за мир!”, які пере-
дали воїнам АТО.

Пам’ять ●

“Простіть мене, хлоп’яточка…”

Ми — українці ●

Лілія ТЕЛИХ,  
учениця 10 класу 

Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Довгим і тернистим шляхом 
йде Україна до свободи і 
незалежності. Століттями 
українці борються за рідний 
край, мову, культуру, на-
цію.
 
Хронологія боротьби від ко-

зацьких до наших днів була від-
творена у відкритому масовому 
заході “Молюсь за тебе, Украї-
но!”, нещодавно проведеному в 
Почапинській ЗОШ I-III ст. Орга-
нізатори Марія Леонідівна Кра-
мар, Наталя Богданівна Войтко-
вич, завідуючий клубом с. Поча-
пинці Володимир Миронович 
Кріль та учасники свята — учні 
5-А класу і старшокласники на-
магалися донести до серця гля-

дача відповідальність кожного 
українця за долю своєї держави, 
глибокий сум і тугу за загиблими 
воїнами-героями.

Заступники директорів з ви-
ховної роботи та вчителі христи-
янської етики усіх шкіл Терно-
пільського району мали змогу 
спостерігати за діями малих ко-
зачків, які на сцені прославляли 
міць, відвагу, героїзм наших 
славних козаків, що непохитно 
стояли на захисті держави у XVI 
ст. 

Ведучі заходу — учень 10 
класу Станіслав Яцечко та ав-
тор цих рядків — поетичними 
рядками допомагали учасникам 
і глядачам потрапити у вир бо-
ротьби за свободу з XVI у XXI 
ст. Так молоді хлопці з Євро-
майдану нагадали усім присут-
нім недавні події, що відбували-
ся на Майдані в Києві. Через 

Революцію Гідності ми здобули 
Небесну Сотню, що, як і тут, на 
землі, захищаючи нашу держа-
ву, жертвувала своїм життям, 
так і там, на небі буде нашими 
ангелами-охоронцями. 

Сьогодні боротьба за неза-
лежність триває… І кожного дня 
постають нові герої — воїни АТО. 
Вони молоді, відважні, спраглі до 
життя, але також віддають най-
цінніший скарб — життя за рідну 
неньку-Україну. Хвилиною мов-
чання вшанували пам’ять за за-
гиблими героями України. 

Прозвучали пісні у виконанні 
учениць 5-А класу та автора цих 
рядків. Присутні мали змогу пе-
реглянути відеоматеріали, які 
транслювалися на проекторі. 
Свято завершилося на позитив-
ній ноті — піснею “Квітка-душа” 
— з надією, що в Україні настане 
мир.

“Молюсь за тебе…”

Учасники та організатори заходу  
“Молюсь за тебе, Україно!”  
в Почапинській ЗОШ I-III ст.

Учасники вечора-реквієму “Від Небесної  
Сотні до Небесних тисяч…” на сцені клубу с. Ступки.

Вітаємо з  
90-річчям дорогу 
маму, бабусю, 
п р а б а б у с ю  
П а р а с к е в і ю  
Іванівну ЙОРДАН 
із села Товстолуг 
Тернопільського ра-
йону. Зичимо на многії 
літа здоров’я міцного, 
щастя земного, прихильності долі 
та Господнього благословення.

Роки прошуміли, як бистра вода,

Віднесли печалі і радощі Ваші,

А Ви все така ж, як колись, — молода,

Для нас — найрідніша, для нас Ви — 

найкраща.

Хороша матусю, не знайте Ви бід,

Бабусенько рідна, все будьте здорові, 

Живіть, прабабусю, ще многая літ

У радості, щасті, в добрі і любові.

З любов’ю — діти, онуки, 
правнучка Софія.

Вітаємо з 55-річчям керівника 
загону самооборони села Ступки 
Тернопільського району Ігоря 
Васильовича САМБОРСЬКОГО. 

Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,

Будьте душею завжди молоді,

Хай Вашу долю освітлюють зорі,

А щастя рікою вливається в дім.

З повагою — виконком 
Ступківської сільської ради.

З днем народження вітаємо 
заступника голови Тернопіль-
ської обласної ради  
Олега Володимировича  
БОБЕРСЬКОГО, дякуємо за 
спільні роки праці та щиро зичи-
мо міцного козацького здоров’я.

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 — друзі.

Вітаємо з днем народження 
депутатів Ігровицької сільської 
ради Любов Ярославівну  
БУРМАКУ і Михайла Володи-
мировича МОКРИЦЬКОГО.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам — сили, від води —

 здоров’я,

І добро та радість хай Господь дає.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Щиро вітаємо з 50-річним юві-
леєм випускників Мишковицької 
середньої школи 1982 року ви-
пуску Михайла ЛУЧКІВА,  
Зеновія ФОСТАТОГО, Бориса 
КЛОШНИКА, Михайла ЛАЗУТУ, 
Марію ДЗЮБАК.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії.

З повагою — однокласники і 
класний керівник Стефанія 

Стефанівна Яновська.  

З 80-річчям вітаємо вчителя-
пенсіонера Жовтневої ЗОШ І-ІІ 
ст. Домінію Федорівну  
ПІДЛІСНУ. Щиро зичимо міцно-
го здоров’я, родинного благо-
получчя, щастя та добра на 
многії літа.

Хай роки не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій,

Дай Вам, Боже, на землі ще багато 

Світлих днів і щасливих років.

З повагою — педагогічний 
колектив Жовтневої  

ЗОШ І-ІІ ст.

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з днем народження вчителя 
географії Петра Артемовича 
ВОЛИНЦЯ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціального ро-
бітника с. Романівка Ірину Богда-
нівну ХАНАС, соціального робітни-
ка с. Біла Ганну Євгенівну 
УХМАН.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

Колектив управління Державної 
казначейської служби України у 
Тернопільському районі щиро вітає 
з днем народження начальника 
відділу бюджетних надходжень, ви-
датків та обслуговування розпо-
рядників коштів та інших клієнтів 
Тетяну Василівну САВКУ.

Хай щастить Вам завжди і всюди,

В розв’язанні життєвих задач,

Хай зажди Вашим прикладом буде

Сила волі, надії й удач.

Куди б не вів життєвий шлях,

Хай лиш до щастя доля повертає,

І кожна мить, неначе птах,

Крилом любові й ласки огортає.

Педагогічний колектив Ігровиць-
кої ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з днем 
народження вчителя початкових 
класів Галину Петрівну КАПЛУН.

Нехай волошками цвітуть яскраві 

ранки,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань. 

Вітаємо з днем народження лі-
каря загальної практики-сімейної 
медицини Великоберезовицької 
АЗПСМ Оксану Олександрівну 
ЗВАРИЧ, молодшу медичну се-
стру ФАПу с. Курники Зеновію 
Михайлівну ЗВАРУН, завідуючу 
ФАПом с. Біла Ольгу Олегівну 
КАДУК, лікаря-анестезіолога 
ТРТМО Тараса Миколайовича 
СИНИЦИНА, лікаря-ортопеда  
Руслана Стефановича СЕКЕЛУ, 
медсестру Галину Володимирів-
ну ГАНУЛ, медсестру стаціонару 
Ольгу Павлівну КУБІВ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

З повагою — колектив ТРТМО.

Вітаємо з днем народження ме-
дичних сестер ТРТМО Тетяну  
Володимирівну ЗЬОЛУ, Мар’яну 
Анатоліївну ДІДУХ, молодшу ме-
дичну сестру Любомиру Євгенів-
ну ЮЗВУ, фельдшера НМД Лідію 
Дмитрівну БРИДУН, біолога  
Уляну Михайлівну ДЗЮРБАН, 
технічного працівника Олексан-
дру Євгенівну БАЛАБАН.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

З повагою — колектив ТРТМО.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя фізики і 
математики Віту Володимирівну 
ТРИГУБИШИН.

Нехай щастить Вам у житті

І вдача буде наполеглива, завзята,

Хай в колі друзів та сім’ї

Яскравих днів буде багато. 

Вітаємо з днем народження аку-
шера ФАПу села Жовтневе Терно-
пільського району Інну Сергіївну 
ВОВКАНИН.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — працівники ФАПу, 
бібліотеки-філії, відділення 

поштового зв’язку с. Жовтневе.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з днем народження вчителя трудо-
вого навчання, бібліотекаря Марію 
Михайлівну РАК.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

Вітаємо! ●



П’ятниця, 20 березня 2015 року Час місцевий
Шкільний меридіан ●

Управління Пенсійного 
фонду України

 в Тернопільському районі 
просить отримувачів пенсій 

своєчасно повідомляти орга-
ни, що призначають та випла-
чують пенсію, про прийняття 
на роботу, звільнення з робо-
ти, зміни в складі сім’ї, зміни 
місця проживання та інші об-
ставини, що можуть вплинути 
на пенсійне забезпечення. 
Тел. для довідок: 53-50-72, 
53-51-54.

ПРОДАМ
* 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.

* мототрактор “Зубр”, 8 кін-
ських сил, ціна договірна. Тел. 
(068) 33-22-467.

* мотоцикл МТ 10 з коляскою, 
1982 р. в. Тел. (097) 239-86-06.

* земельну ділянку під забудо-
ву 0,15 га, 0, 16 га. Ціна договір-
на. Тел.: (097) 437-62-86, (096) 
413-97-26, 49-26-34.

* Москвич 412, 1991 р. в., 
об’єм двигуна 1,38, автопробіг 
120 тис. у доброму стані, 400 у. о. 
Можливий торг. Тел. (098) 592-
71-01, 24-82-34.

* овес в мішках, самовивіз. 
Тел. (067)-49-02-547.

* пшеницю яру, насіннєву, 
Шірокко KWS, перша репро-
дукція, овес голозерний, кар-
топлю велику, моркву, буряк 
столовий. Тел.: (097) 317-15-
23, (097) 317-10-81. 

* собаку породи карликовий 
пікенес. Самець попелястого 
окрасу. Тел.: (098) 705-79-00.

* УАЗ 1959 р. в., двигун ГАЗ-

24. 6 місць, двохдверний, кузов із 
металевою обивкою. Ціна дого-
вірна. Тел 49-32-81, 067-38-14-
441.

* камери до задніх коліс 
МТЗ, ЮМЗ, б/к. Тел.: (097) 
317-15-23.

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи водо-
забору. Консультації з установки, 
заміри, доставка. Тел. (097) 473-
51-37. 

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: ав-

тоелектрик, слюсар з ремонту 
автомобілів і бусів. Тел.: 51-00-
97, 067-700-55-02.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до  

урочистих подій (серця, лебеді 
тощо), ведучі на весілля, тама-
да, народні обряди. Тел. 098 
592-71-01.

* репетиторство з англійської 
та польської мов. Тел. (097) 491-
58-41.

* торти на замовлення для 
урочистих подій (весілля, день 
народження, хрестини тощо). 
Тел. (067) 366-15-69.

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлен-
ня водонагрівачів, пральних ма-
шин, кондиціонерів,  лічильників; 
заміна стояків, водопроводу, ка-

налізації, опалення. Пенсіонерам 
та учасникам Великої Вітчизняної 
війни — знижки. Тел. (097)14-86-
723. 

* євроремонт “під ключ”.  
Плитка, шпаклювання, побілка,  
арки, кольорова штукатурка,  
стяжка, гіпсокартон. Тел. (0352) 
43-65-63. 

* здам в оренду механічну 
майстерню 100 м2 під рихтовку, 
покраску автомобілів. Тел.: 51-
00-97, 067-700-55-02.

* здам в оренду приміщення 
під офіс 20 м2 . Тел.: 51-00-97, 
067-700-55-02.

* цифрова відеозйомка (ве-

сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей), 
тел.: 095-64-03-266, 096-36-
17-373.

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого життя. 
Недорого, виїзд у села,  
запис на DVD, монтаж фотоклі-
пів. Тел. (0352) 54-11-93.

* весільна фотозйомка, тел. 
(068) 515-86-17, 54-39-49. Ірина.

* весільна фотозйомка. Тел.: 
(097) 611-18-79, 49-26-73 (Іван).

* послуги тамади, народні 
весільні обряди. Тел. 098 592-
71-01.

* весільний, святковий, вечір-

ній макіяж, розпис обличчя, на-
рощення вій, стрази, боді-арт. 
Тел. (067) 313-58-58. 

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) ремонтує, дви-
гуни, коробки передач, ходову 
частину, гальмівну систему, сис-
тему охолодження, здійснює 
комп’ютерну діагностику автомо-
білів, зварювання.  Тел.: 067-700-
55-02, 51-00-97.

* Автосервіс “Спектр” (м. Тер-
нопіль, вул. 15 квітня, 44)  пропо-
нує антикорозійну обробку авто-
мобілів, зварювальні роботи: дни-
ща, порогів, лонжеронів тощо.
Тел.: 067-700-55-02, 51-00-97.

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 ●

Ольга ГЕРМАН, 
учениця 11-А класу НВК 

“Великобірківська  
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія  

ім. С. Балея”.

Світ дивовижний вас вітає,
Всіх тих, хто вдумливо читає,
Долати знань високі мури, –
Вас кличе світ літератури!

Під таким девізом розпоча-
ли березневий тиждень сві-
тової літератури учні НВК 
“Великобірківська ЗОШ I-III 
ст. – гімназія ім. С. Балея”.

Казковий парад літературних 
героїв “Життя розпочинається з 
дитинства, а література — з казки” 
відкрив тиждень світової літерату-
ри. Учні 5-х класів підготували 
костюми та презентували героїв 

казок і вивчених літературних тво-
рів. Глядачі побачили Хлопчика-
зірку  (Владислав Фостик), Ковбоя 
(Владислав Кенс), Полліанну (Со-
фія Гнатишин), Дюймовочку (Хрис-
тина Чубко), Синдбада-мореплавця 
(Максим Глухан), Фарбованого 
шакала (Віталій Воловник), Цари-
цю (Юля П’ятничка), Пеппі (Марія 
Маліновська), Тома Сойєра (Мак-
сим Галичак та Віталій Максимо-
вич), Маляна (Максим Павлік), ге-
роїв казки “Пані Метелиця” (Олеся 
Петрик та Юля Бойко). Інші учні 
класу взяли участь у заході “Я роз-
кажу вам про себе”. 

Під час тижня світової літера-
тури школярі брали участь у кон-
курсі малюнків та стінгазет, ігро-
вій перевірці “Чи знаєш ти літе-
ратуру”, виставці книг “Літерату-
ра і мистецтво”, літературному 
КВК “Сторінками улюблених книг” 

та конкурсі “Найкращий читач”.
Старшокласники підготували 

усний журнал “Україна в долі за-
рубіжних письменників”. Це до-
помогло учням більше дізнатися 
про твори, які вивчаються за 
програмою, та зв’язок зарубіж-
них письменників з Україною. 
Учні підготували реферати, цікаві 
повідомлення, буклети, презен-
тації, портфоліо, фрагменти 
фільмів, які збагатили та розши-
рили кругозір кожного, хто побу-
вав на цих заходах.

Щиро вдячні вчителям світо-
вої літератури Марії Євгенівні 
Замойській, Марії Михайлівні 
Ціцькій, бібліотекарю школи Ірині 
Богданівні Польчій та методисту 
Тернопільської районної дитячої 
бібліотеки Марії Євгенівні Мазур 
за підготовку тижня світової літе-
ратури.

Мандрівка в дивовижний  
світ літератури

Учасники тижня світової літератури — учні 5-А класу 
НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея”.

Незалежно від цілей та 
маршруту вояжу, подорожу-
ючі зазвичай стикаються з 
супутніми проблемами, да-
леко не останньою серед 
яких є купівля квитків. Го-
динна штовханина до каси 
за квитками, та ще й на до-
дачу можливість почути 
прикре “квитків немає”, на 
щастя, мало-помалу зали-
шаються в минулому. У вік 
цифрових технологій дорогу 
собі впевнено пробиває 
“e-ticket”, або ж електро-
нний квиток. 

В Україні скористатись послу-
гою з придбання електронного 
квитка на будь-який вид тран-
спорту можна через “Укрпошту”, 
в якій успішно впроваджена та 
діє система “Єдиний електро-
нний квиток”. Спільна з Міністер-
ством інфраструктури України 
єдина інформаційна база з про-
дажу квитків на залізничний, 
авіаційний та автомобільний 
транспорт дозволяє швидко та, 
головне, із стовідсотковою на-
дійністю придбати електронний 
квиток.   

Національний оператор по-
штового зв’язку надає можли-
вість усім бажаючим придбати 
електронний квиток у будь-якому 
відділенні поштового зв’язку чи 
замовити його он-лайн на сайті 
“Укрпошти”. Завдяки QR-коду, 
який містить електронний поса-
дочний документ, в електронній 
базі даних зберігається вся не-
обхідна інформація про пасажи-
ра. 

Для здійснення посадки на 
потяг або літак пасажиру достат-
ньо пред’явити QR-код або роз-
друкований електронний квиток 
та документ, що посвідчує особу. 

Замовлений через “Укрпошту” 
електронний квиток з QR-кодом 
на потяг чи літак не потребує об-
міну в касах вокзалу та є повно-
цінним перевізним документом, 
який надає пасажиру ті самі пра-
ва, що і його паперовий аналог.

Для здійснення посадки в ав-
тобус пасажиру необхідно обмі-
няти маршрут-квитанцію на кви-
ток в касі автовокзалу безпосе-
редньо перед відправленням ав-
тобусу. Обмін маршрут-квитанції 
на квиток здійснюється без черг 
та додаткової оплати. 

Електронний квиток — це по-
вноцінний електронний проїзний 
документ, що має статус звітного 
розрахункового документа (фіс-
кального чека), який можна ви-
користати для звітування перед 
бухгалтерією про службове від-
рядження та отримання компен-
сації за проїзд.

Придбання електронних квит-
ків через “Укрпошту” є особливо 
актуальним для мешканців сіль-
ської місцевості та невеличких  
містечок, де немає залізничних і, 
тим більше, авіакас. Відсутність 
потреби їхати до районного цен-
тру чи найближчого міста, в яко-
му є каси, витративши на всю 
операцію, якщо пощастить, не 
менше половини дня, що потре-
бує додаткових коштів та часу. 
На щастя, про такі виснажливі 
мандрівки можна забути. Квиток 
на потяг, автобус та літак можна, 
без зайвих клопотів, придбати в 
одному з найближчих для вас 
відділень “Укрпошти”, яких одно-
значно більше в Україні, ніж квит-
кових кас. Завдяки присутності 
“Укрпошти” у найвіддаленіших 
куточках України, що визначаєть-
ся мережею в близько 11,9 тис. 
відділень, одне з них обов’язково 
знайдеться у вашому містечку. 

Технології ●

За квитком на потяг, 
літак та автобус —  

до “Укрпошти”

Відповідно до рішення виконкому Великобірківської селищної ради 
№ 32 від 3 березня 2015 року “Про затвердження тарифів на вивезен-
ня твердих побутових відходів в селищі Великі Бірки” з 1 квітня 2015 
року встановлено такі тарифи:

— населення, вивіз ТПВ — 42,60 грн. з ПДВ, 31,91 грн. без ПДВ (ви-
робнича собівартість)+ 3,59 грн. (рентабельність);

— бюджетні установи, вивіз та зберігання ТПВ — 46,44 грн. з ПДВ, 
35,84 грн. без ПДВ (виробнича собівартість)+ 2,86 грн. (рентабель-
ність);

— інші споживачі, вивіз та зберігання ТПВ — 50,40 грн. з ПДВ, 35,84 
грн. без ПДВ (виробнича собівартість)+ 6,18 грн. (рентабельність).

Довідки за телефоном 49-23-60.
Великобірківський селищний голова Р. Є. МАЦЕЛЮХ.
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Вслухаюсь у звуки маршу 
Семена Чернецького “Буда-
пешт” і майже з перших 
акордів розумію, чому саме 
цей твір так любив музи-
кант, викладач-методист, 
диригент, громадський ді-
яч, відмінник освіти, заслу-
жений працівник культури 
України Богдан Федорович 
Процак. Він, незважаючи ні 
на що, був оптимістичною, 
як цей марш, і дуже світлою 
людиною. 

9 березня минув 
рік з часу його від-
ходу у засвіти.

Мудрі кажуть, що 
не так важко зми-
ритися з тим, що 
людини вже немає 
на землі. Складніше 
навчитися жити без 
неї. З відходом Бог-
дана Федоровича 
осиротіли його до-
мівка, аудиторії му-
зичного училища, 
де викладав і тво-
рив, не вистарчає 
його добрих порад, 
дотепних жартів, 
простої приязні, яку 
випромінювала ця 
людина.

Один із учнів 
Богдана Процака, 
згодом добрий ко-
лега, організатор 
зустрічей пам’яті 
свого вчителя Ми-

рослав Кушнірик сказав якось: 
“Богдан Федорович — людина-
бджола, яка завжди працювала 
самовіддано, відповідально. 
Людина, яка давала собі звіт у 
своїх діях та справах. Людина, 
яка усе сприймала близько до 
серця, вміла порадити та на-
вчити...”

Богдан Процак народився 1 
серпня 1945 року у Великій Бе-
резовиці Тернопільського ра-
йону. Тут юнак легко освоїв 

секрети гри на малому бараба-
ні, а згодом — на корнеті в 
учнівському духовому оркестрі 
під орудою Георгія Кисильова. 
У 1960 році вступив до студії 
при музичному училищі по кла-
су труби під керівництвом прак-
тиканта Тараса Нємого, а зго-
дом навчався у музичній школі 
№1 в класі викладача Григорія 
Ситника. Як говорили про ньо-
го викладачі та колеги, Богдан 
володів дивовижною наполе-
гливістю та відповідальністю до 
навчання. Був гарним прикла-
дом для однокласників. 

Етапним у своїй творчості 

сам Богдан Процак вважав 
1962 рік, коли вступив до Тер-
нопільського музичного учили-
ща в клас валторни (викл. Ми-
кола Івченко), а потім до класу 
Мирона Старовецького. Далі 
музиканта чекала служба в ар-
мії, де мав можливість грати та 
керувати  військовими орке-
страми. Добра доля подарува-
ла цьому здібному учневі на-
вчання у Київській  (клас про-
фесора Миколи Юрченка) та у 
Львівській (клас педагога  
Володимира Прядкіна) консер-
ваторіях. А далі — насичена ро-
бота за направленням у рідне 

Тернопільське державне музич-
не училище ім. Соломії Кру-
шельницької. Щире кохання, 
одруження з дівчиною мрії — 
Раїсою, яка дуже гарно співала. 
Народження донечки Наталії, 
яка згодом закінчила музичну 
школу по класу фортепіано, а 
потім — улюблені невгамовні 
внуки-непосиди, яким віддавав 
свою щиру любов, навчаючи грі 
на сопілці.

Богдан Процак віддав 44 ро-
ки педагогічній діяльності у Тер-
нопільському державному му-
зичному училищі ім. Соломії 
Крушельницької, яка дала від-
чутні результати. Педагог вихо-
вав 45 випускників-валторністів, 
які здобули вищу освіту та ста-
ли провідними музикантами у 
різних колективах,  лауреатами 
всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів. Богдан Процак гово-
рив, що творчі здобутки класу 
валторни не були б такими ва-
гомими, якби пліч-о-пліч з ним 
не працювали милі бджілки-
трудівниці — концертмейстери 
Тамара Дмітрієва, Ольга Граєв-
ська, Неоніла Очеретовська, 
Леся Корній, Лілія Дударєва, 
Надія Мозгова та Олег Кири-
люк. Музикант завжди був вдяч-
ний кожному навіть за наймен-
шу допомогу чи пораду.

Богдану Процаку як педаго-
гу, класному керівникові була 
властива природна комуніка-
бельність, батьківська опіка над 
своїми вихованцями. Його сту-
денти вчилися, перш за все, 
людяності, а потім — фаху. У 
важку хвилину їх вчитель  був, 
як вони згадують, “швидкою 
допомогою”, добрим порадни-
ком, провідником. 

Творча спадщина Богдана 
Процака як методиста складає 
томи перекладів музичних тво-
рів для валторни, аранжувань 
та інструментальних компози-
цій для ансамблів духових ін-
струментів. Музикант підготу-
вав до друку низку методичних 
статей і доповідей, уклав на-
вчальні програми по класу вал-
торни та оркестрового класу.

Найріднішими людьми Бог-
дан Федорович називав учас-

ників народного аматорського 
духового  оркестру “Доля” Тер-
нопільського районного будин-
ку культури. З ними був у щасті 
та біді, у будні та свята. Колек-
тив був окрасою усіх районних 
та обласних святкувань. Адже 
духова музика, як, напевне, ні-
яка інша, підкреслює урочис-
тість, піднесеність дійства.

Цієї весни Богдан Процак 
повернувся до нас теплим спо-
гадом. Вечори його пам’яті від-
булися у Тернопільському дер-
жавному музичному училищі  
ім. Соломії Крушельницької та 
Тернопільському районному 

будинку культури. Ведучі дійств 
Наталя Букало та Любов Шар-
ган розповіли про творчий та 
життєвий шлях музиканта. Зву-
чала вічна музика у виконанні 
Наталії Скалій, Ігоря Боїла, Іва-
на Строгуша, Григорія Спаса та 
багатьох інших. А ще дуже те-
плі спогади про Богдана Про-
цака з уст директора Терно-
пільського державного музич-
ного училища ім. Соломії Кру-
шельницької Михайла Рудзін-
ського, з яким працював до 
останнього свого подиху, за-
служеного діяча мистецтв Укра-
їни Михайла Віятика, начальни-
ка відділу культури Тернопіль-
ської РДА Андрія Галайка, ке-
рівника муніципального духо-
вого оркестру “Оркестра волі” 
Володимира Грицая, викладача 
дитячої музичної школи №2 м. 
Тернополя, диригента народ-
ного аматорського духового 
оркестру “Доля” Тернопільсько-
го РБК Михайла Гайового, який 
нині продовжує справу Богдана 
Процака, його друзів, колег, 
учнів, знайомих. Священики о. 
Віталій Гуменюк та о. Василь 
Брона, молячись з численними 
поціновувачами творчості Бог-
дана Процака, закликали до-
брими справами, благодійніс-
тю, молитвою вшанувати його 
добру пам’ять.

При житті Богдан Процак 
любив повторювати: “Людина 
народжується з музикою, живе 
з музикою, з нею і вмирає”, а 
на його могилі  у Великій Бере-
зовиці написано: “Усе в цьому 
світі минуще, тільки музика ві-
чна”. Тож хай гарним спомином 
про музиканта, якому б цього 
року виповнилось 70, буде зба-
гачення та популяризація його 
творчої спадщини, щира любов 
та захоплення цим життєдай-
ним видом мистецтва.  

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото з архіву родини 
Богдана Процака,  

Тернопільського державного 
музичного училища  

ім. Соломії Крушельницької 
та Ярослава СТАРЕПРАВО.

Живіть, маестро!

Учасники вечора пам’яті заслуженого працівника культури 
України Богдана Процака — ведуча Любов Шарган, музиканти народного аматорського  

духового оркестру “Доля” Тернопільського районного будинку культури.

Богдан Процак (у центрі) з колегами на святкуванні півстолітнього ювілею  
Тернопільського державного музичного училища ім. Соломії Крушельницької, 2008 р.

Учасники народного аматорського духового оркестру “Доля” 
Тернопільського РБК зі своїм керівником Богданом Процаком 
(третій зліва) та начальником відділу культури Тернопільської 

райдержадміністрації Андрієм Галайком. Фото 2009 року.

Музикант, диригент, педагог, заслужений 
працівник культури України Богдан Процак.
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №10 

від 13 березня 2015 року.

Адвокати бувають настільки дороги-
ми, що легше купити суддю. 

— Кохана, ти мене просто вбила.  
Ти розмовляла з подругою лише 20 хви-
лин. 

— Це я номер неправильно набрала.

У Кореї відбулася виставка собак.  
З дегустацією. 

Поки я доводила чоловікові, що вмію 
мовчати, — зірвала голос.

Випадок у магазині: 
— Дайте мені, будь ласка, свічки для 

торта, у моєї дружини сьогодні день на-
родження. 

— Скільки? 
Чоловік, зітхаючи: 
— Як завжди, тридцять. 

— От тільки не треба робити з мене 
дурня! 

— Пробач, дуже вже матеріал хоро-
ший. 

Співробітник ДАІ зупиняє машину і 
звертається до водія: 

— Ви бачили знак “40”? 
— Так. 
— А чому тоді їхали на двісті гривень 

швидше? 

— Юначе, вас у дитинстві не вчили по-
ступатися місцем у транспорті стар-
шим? 

— Бабцю, але ж це моя машина!

Гороскоп ●

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Сприятливий час для вирішення питань, 
пов’язаних з житлом, якщо не в глобальному 
плані, то принаймні приведете помешкання у 
повний порядок до свят. Матимете можли-
вість проявити ділові якості, доведеться ба-
гато спілкуватися, вести активну програму. 
Будьте обережні у словах — все, що скажете, 
не так сприйматимуть.

Зростатиме навантаження інтелектуаль-
ного плану. Доведеться демонструвати зна-
ння, уміння і таланти, брати на себе відпові-
дальність. Період, що триває, може прине-
сти творче натхнення та незвичні ідеї. Зірки 
сприяють у прийнятті конструктивних рішень 
та розширення кола знайомих.

Покращиться настрій, з’являться перспек-
тивні плани. Можливе підвищення по службі 
або зміни заробітної плати. Якщо проявляти-
мете активність, досить легко досягнете 
будь-якої мети. Можливе несподіване відря-
дження або цікава поїздка, у декого навіть за 
кордон.

Бажано проявляти якомога більше актив-
ності та гнучкості у спілкуванні з людьми. Це 
стосується як ділового, так і особистого жит-
тя. Більше звертайте уваги на дрібниці та 
деталі, вони відкриють чимало цікавого. Вас 
чекає запрошення в гості на день народжен-
ня або якусь іншу дефіляду. Уникайте сварок 
у вихідні.

На роботі маєте проявляти уважність, зо-

середженість та дисципліну. Краще не поспі-
шати і не займатися декількома справами 
одночасно. Щодо компаній — можете виби-
рати, які захочете. Вам скрізь буде цікаво та 
весело, як з давніми друзями, так і з новими, 
а також у колі рідних та близьких.

Намагайтеся якось знизити темпи своєї 
діяльності, особливо в тих справах, в яких 
відчуваєте невпевненість. Зараз намагай-
теся надавати підтримку лише тим людям, 
які для вас дійсно важливі та цікаві, на інше 
не витрачайте часу та сил. Якомога більше 
уваги — сім’ї та близьким. Робіть піші довгі 
прогулянки, пильнуйте здоров’я.

Доведеться докласти зусилля для того, 
щоб заплановане здійснилося. Можливі 
дрібні побутові проблеми. Зараз є сенс для 
зміцнення дружніх зв’язків з колегами, щоб 
успішніше протистояти недоброзичливцям. 
Не конфліктуйте із близькими. Сприятливи-
ми будуть комерційні поїздки.

Сміливо можете розширювати бізнес 
або приступати до нового виду діяльнос-
ті. Сприятливий час для того, щоб спокій-
но обміркувати становище, в якому опи-
нилися, і знайти правильне рішення. Ба-
жано побути наодинці, в спокійній обста-
новці, а опісля влаштувати для друзів 
гучну вечірку.

Свої зусилля бажано спрямувати на збе-
реження рівноваги з оточуючими. Від цього 
щось складне зміниться, стане спокійніше, 
але зросте ризик помилитися і допустити 

якусь необачність. Тому перевіряйте всю 
інформацію. Не вступайте у полеміку з 
тими, хто більш поінформований, ніж ви.

Доведеться вибирати: вирішувати про-
блеми з напруженням сил або зупинити 
все і перечекати, поки труднощі не минуть 
самі. Прийшла пора переоцінки цінностей. 
Без жалю викидайте старі погляди зі свого 
життя. Час змінюватися і оновлюватися.

Знайдете вихід із будь-якої ситуації, на-
віть якщо це вийде не відразу і доведеться 
пробувати різні варіанти. Чудовий час для 
того, щоб зайнятися підвищенням кваліфі-
кації. Це допоможе в подальшому знайти 
роботу або змінити її на більш вигідних 
умовах. Не беріться за довгострокові про-
екти, вони можуть принести збитки.

Відчуватимете впевненість, проявляти-
мете лідерські якості. Робота повністю по-
глине вас, розбирайтеся з нагромаджени-
ми справами. Не провокуйте своїми діями 
та висловлюваннями незадоволення оточу-
ючих. Проявляйте добродушність. Якщо 
усміхнетесь, то отримаєте те саме у відпо-
відь. Час поправити свій фінансово-
матеріальний стан.

від Івана Круп'яка з 23 по 29 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)
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Вітаємо! ●

Символи державності ●

Людмила ІВАСЕЧКО,  
педагог-організатор НВК 

“Великобірківська  
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія  

імені Степана Балея”.

Акцію “Наречемось України 
вірними синами” учні НВК 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ст.-гімназія імені Степана 
Балея” вшанували пам’ять 
великого українського ком-
позитора, хорового дири-
гента, священика УГКЦ, гро-
мадського діяча, автора гім-
ну України “Ще не вмерла 
Україна” Михайла Вербиць-
кого.

Михайло Вербицький народив-
ся 4 березня 1815 року у селі 
Явірник Руський на Лемкiвщинi, 
його батько Михайло був свяще-
ником. Коли Михайлові виповни-
лося 10 років, помер батько і ним 
та його молодшим братом опіку-
вався їх далекий родич — пере-
мишльський владика Іван Снігур-
ський, один з найяскравіших дія-
чів Української греко-католицької 
церкви.

Дата створення гімну “Ще не 

вмерла Україна” залишається 
дискусійною. Тривалий час вва-
жалося, що його було створено 
1862-1863 рр., але без відповід-
них наукових аргументів. Текст 
Павла Чубинського у Галичині 
вперше був опублікований у груд-
невому числі часопису “Мета”, 
який фактично вийшов 15 січня 
1864 року. І тому, ймовірно, це і 
наштовхнуло о. Михайла написа-
ти патріотичну пісню. Хоча, мож-
ливо, Вербицький скористався 
наддніпрянською публікацією тек-
сту. Відразу після створення пісня 
“Ще не вмерла Україна” набула 
великої популярності серед сві-
домої молоді Галичини.

Яскравим виявом патріотично-
національних почуттів українців 
єдиної нашої землі стала поява 
вірша поета та етнографа Павла 
Чубинського “Ще не вмерла 
Україна”. Жодному нашому тво-
рові української літератури не 
судилася така велична і… трагіч-
на доля. Велична, бо в ньому 
втілена споконвічна мрія народу 
стати суверенними, здобути во-
лю, виражена незламна віра у 
відродження України. Трагічна, 
бо понад століття пісню-гімн пе-

реслідували, вбивали, забороня-
ли, та, як не силкувались, — не 
вбили.

Відроджуються, воскресають 
національні традиції України: її 
символіка, патріотичні та духовні 
гімни, серед яких на чільному міс-
ці — Державний гімн України “Ще 
не вмерла Україна”. Тисячі синів 
українського народу з цією вели-
чальною піснею на устах бороли-
ся за волю України, страждали у 
тюрмах, ішли на заслання, гинули 
героїчною смертю у повстанських 
загонах.

Як би не було боляче, але і 
сьогодні зі словами “Ще не вмер-
ла Україна” гинуть кращі з кра-
щих, які виборюють нам щасливе 
життя, захищають таку жадану су-
веренність держави. З цими сло-
вами поклала свої голови Небес-
на Сотня, уже тисячі відданих си-
нів і дочок України загинули на 
сході нашої держави. Ці слова 
стали сенсом життя відважної, 
самовідданої Надії Савченко, яка 
бореться за Україну у російській 
в’язниці, ризикуючи своїм жит-
тям.

Незалежна Україна обрала ме-
лодію і слова пісні “Ще не вмерла 

Україна” як свій Державний гімн. 
Пісні, яка понад століття одухот-
ворювала національно-духовні 
поривання народу до своєї неза-
лежності, кликала народ до святої 
волі. 15 січня 1992 року Президія 
Верховної Ради України затвер-
дила музичну редакцію гімну 
України.

І ось Державний гімн України 
звучить над селищем Великі Бір-
ки. Усі учні школи-гімназії, педа-
гоги, представники органів місце-
вого самоврядування і прості жи-
телі урочисто, піднесено і святко-
во виконують цей твір. Знати гімн 
своєї країни — обов’язок кожного 
громадянина. Протягом багатьох 
років цей гімн свободи був для 
українського народу надійним та 
вірним провідником на нелегких 
шляхах визвольної боротьби. 
Отож, народ і гімн вистояли в 
найстрашніші часи, і ніщо не змо-
же розлучити народ та його ві-
рного героїчного провідника.

Сьогодні Державний гімн Укра-
їни закликає українців пам’ятати 
про минулу й сьогоденну славу 
Батьківщини, про високу жертов-
ність її синів і дочок у боротьбі за 
волю і незалежність.

Галина КОСТРИБА,  
вчитель початкових класів,  

класовод 4 класу  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Про Лесю Українку Леонід 
Смілянський написав такі 
слова: “Хіба жила на світі 
ще така жінка, в серці якої 
поєдналися б така мужність, 
така геніальність, такий во-
гонь і розум, така пристрас-
на любов до Батьківщини? 
Ні, другої такої на світі не 
було”.

Талановиті люди, як зорі, за-
лишають свій слід у свідомості 
поколінь. Кожним словом, кож-
ним променем думки, кожним 
болем своїм живе в душі нашого 
народу людина, що ім’я їй —  
Леся Українка. Образ поетеси — 
ніжний і чистий: іноді — веселий, 
частіше — в задумі і смутку. 144 
роки тому народилася вона в 
сім’ї Косачів, щоб стати для світу 
Лесею Українкою.

Після виходу у світ першої по-
етичної книжки поетеси “На кри-
лах пісень” Іван Франко писав, 
що від часу Шевченкового “За-
повіту” Україна не чула такого 
гарячого, такого поетичного сло-
ва, як з уст цієї слабосилої хво-
рої дівчини. Поезія Лесі Українки 
актуальна і хвилює душі і тепер.

В Острівській ЗОШ I-III ступе-
нів відбулись уроки української 
звитяги з нагоди дня народження 
легендарної поетеси. Учні 3 і 4 

класів ознайомилися з життєвим 
і творчим шляхом авторки “Лісо-
вої пісні”, прочитали вірші, огля-
нули фотографії Лесі Українки.  

У шкільній бібліотеці переглянули 
виставку її творів.

По всьому світі лунає поезія 
поетеси, будить від сну людські 

душі, наповнює серця добром. 
Нехай і в наших серцях вічно го-
рить вогник Лесиної поезії і зі-
гріває наші душі.

Вічний вогонь Лесиної поезії
Виховна година ●

Вчитель початкових класів Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.  
Галина Євгенівна Костриба зі своїми вихованцями — учнями 4 класу.

З 80-річчям від 
душі вітаємо нашу 
улюблену вчи-
тельку і класного 
к е р і в н и к а  
Домінію Федо-
рівну ПІДЛІСНУ, 
яка багато років 
свого життя віддала педагогічній 
праці у загальноосвітній школі села 
Жовтневе Тернопільського району. 
Ми давно стали дорослими, але 
через усе життя несемо в серцях її 
доброту і материнську відданість, 
мудрі настанови, велике терпіння і 
тепло душі, яким були щедро зігрі-
ті всі вихованці Домінії Федорівни. 
Вчителько наша, зоре світова, до-
земно вклоняємось Вам!

Хай літа не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь. 

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій,

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

З повагою — випускники 
Жовтневої школи 1975, 1980, 

1985 років випусків. 

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів щиро вітає з ювілеєм про-
фесіонала своєї справи, чуйну, му-
дру людину, вчителя математики 
Галину Михайлівну ГОЛОВАТУ.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе. 

Вітаємо з ювілеєм депутата Ве-
ликоберезовицької селищної ради 
Володимира Григоровича  
ЛЕШИКА та з днем народження 
члена виконавчого комітету Рома-
на Івановича КРУЧОВОГО.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з днем народження за-
відуючого клубом с. Скоморохи 
Ігоря Васильовича ЗАДИРАЙКА, 
художнього керівника будинку 
культури с. Лозова Інну Михайлів-
ну ДОЗОРЦЕВУ.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою, 

Здоров’я, щастя і добра!

З повагою — працівники відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Педагогічний колектив Дубі-
вецької ЗОШ I-II ст. щиро вітає з 
днем народження директора шко-
ли Ольгу Степанівну ЯЦЮК та 
вчителя фізичної культури Зіновія 
Пилиповича МОГИЛЬСЬКОГО.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай посміхається життя

Та буде кращим майбуття.

Педагогічний колектив Дубі-
вецької ЗОШ I-II ст. щиро вітає з 
днем народження заступника ди-
ректора з навчально-виховної ро-
боти Тараса Володимировича 
РОМАНІВА.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

А Господь щастя й сили посилає,

Хай завжди ведеться з легкої руки,

На добрі і довгі, безхмарні роки.

Колектив НВК “Дичківська ЗОШ 
І-ІІ ст. — ДНЗ” щиросердечно вітає 
з днем народження педагога-
організатора Ольгу Андріївну  
ТОПОЛЬНИЦЬКУ.

Хай світить сонечко із неба,

А буде дощик — він для Тебе!

Нехай в цей день Тобі додасться

Всього, що треба ще для щастя!

А ми від себе побажаєм:

Хай Тебе Бог оберігає

І дасть Тобі всього доволі — 

Здоров’я, щастя і доброї долі.

Учні та педагоги НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія імені  
Степана Балея” під час акції “Наречемось України вірними синами”.

Наречемось України вірними синами


