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Газета Тернопільської районної ради

Аграрії Тернопілля —  
українському війську

Христос воскрес!  
Воістину воскрес! 

Шановні краяни!
Від щирого серця вітаємо Вас зі світлим 

та радісним святом Христового Воскресін-
ня. Це свято великої перемоги християн-
ських правд та чеснот, яке вивищує людину 
у світлі Божої благодаті. Велике диво  
Воскресіння залишає слід у кожному серці і 
запалює любов’ю кожну душу. Тож нехай ця 
всеперемагаюча любов буде мірилом  
Ваших життєвих цінностей, де головне міс-

це займають Бог, родина, народ, Україна.
Нехай життєстверджуючий оптимізм Великодніх свят єднає нас і 

супроводжує у боротьбі за соборність Української держави.
Добробуту Вам, щастя, миру і злагоди, здійснення усіх мрій. Весе-

лих Великодніх свят!
Василь ДІДУХ,  

голова  
Тернопільської  
районної ради.

Богдан ЛИХИЙ, 
перший заступник  
голови Тернопільської 
райдержадміністрації.

Світлого Христового Воскресіння!
Президія ради обласного 

об’єднання сільськогосподарських 
підприємств Тернопільщини сердечно 
вітає хліборобів та всіх краян  
з Великоднем!

Нехай Господь дарує Вам здоров’я, 
достаток, злагоду в кожній родині,  
високі врожаї, а Боже благословення 
стане запорукою миру на нашій святій 
українській землі.

За дорученням президії, 
 голова ради об’єднання  

Іван ЧАЙКІВСЬКИЙ.

Зі світлим святом 
Христового 
Воскресіння!  

Здоров’я,  
добра та миру!

Ігор ВАРДИНЕЦЬ,  
головний лікар Тернопільського районного 

територіального медичного об’єднання, 
заслужений лікар України, депутат 

Тернопільської обласної ради.

Під час освячення автоколони Тернопільського району з гуманітарним вантажем (зліва направо) директор ТОВ “Агрокомплекс” Григорій Пінязь,  
генеральний директор корпорації “Агропродсервіс”, голова президії ради об’єднання сільгосппідприємств Тернопільської області Іван Чайківський,  

парох Української автокефальної православної церкви Святого Архистратига Михаїла с. Дубівці отець Андрій Яцюк, директор СПП “Мричко” і ФГ “Аванто” 
 Іван Мричко, генеральний директор ТОВ “Вікторія” Степан Маціборка, директор СТОВ “Дружба” Наталія Янкевич,  

директор ПП “Агрофірма “Медобори” Володимир Крупніцький, директор фермерського господарства “Березовського” Юрій Березовський.

3 стор. 
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ПП “Агрон” та фермерського 
господарства “Березовського”,  

дорогі краяни!
Щиро вітаємо Вас із найвелич-

нішим християнським святом — 
Воскресінням Господнім. Нехай 
Великодня радість наповнить Ва-
ші домівки та серця, а злагода та 
достаток оселяться у Ваших роди-
нах! Нехай Великодні дзвони на-
гадають кожному про перемогу 
світла над темрявою, надихаючи 
на добрі справи задля процвітан-
ня та розбудови нашої незалежної 
держави. Славлячи Христове Во-
скресіння, подякуймо Богові за 
кожну хвилину свого життя, а Він 
щедро обдарує нас своїм благо-
словенням. У щирій вірі, надії та 
любові зустріньмо ці величні свя-
та, аби радісно вітати одне одного 
словами: “Христос воскрес!”. 

З повагою — Юрій і Наталя 
БереЗовські, 

с. Товстолуг.

Шановні працівники культури  
Тернопільського району!

Вітаю Вас та Ваші родини із найсвітлі-
шим християнським святом — Велико-
днем! Величне свято Воскресіння Христо-
вого спонукає кожного з нас ще раз 
замислитися над вічними цінностями 
християнської 
моралі, дає добру 
нагоду наповнити 

свої серця любов’ю і добротою, зміцнює 
кожного з нас духовно. Щиро бажаю Вам, 
шановні колеги, та Вашим родинам добра, 
радості, благополуччя та миру. Христос  
воскрес!

З повагою — Андрій ГАЛАЙко,  
начальник відділу культури Тернопільської 

райдержадміністрації, заслужений 
працівник культури України.

З Великоднем, шановні 
мешканці  

Лозови та Курників! 
Прийміть найщиріші вітання з Великодніми 

святами. Радості Вам, здоров'я і краси, мате-
ринської любові, батьківської ласки і земних 
щедрот. Христос воскрес! Воістину воскрес!

 
З повагою —  директор Тов “Дружба”,  
депутат Тернопільської районної ради  

Наталя ЯНкевИЧ.

Зі світлим Христовим 
Воскресінням!

Колективи загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних за-
кладів Тернопільського району вітаю з найвеличнішим святом — 
Великоднем. Нехай ці святкові дні напо-
внять Ваші серця, шановні колеги, світлом 
любові до Бога і ближнього, зміцнять віру, 
подарують натхнення на добрі справи і на-
дію на милосердя Боже. Зичу Вам і Вашим 
родинам здоров’я, миру і Божої благодаті. 
Нехай любов Господня зійде світлим гос-
тем у Ваші оселі, церковні дзвони звесе-
лять душу, а великодній кошик буде від-
дзеркаленням добробуту сім’ї та родини. 
Христос воскрес!

З повагою — василь ЦАЛь, 
начальник відділу освіти 

Тернопільської райдержадміністрації.

Веселих свят!
сердечно вітаю зі світлим святом  

воскресіння Христового працівників ПП “Аг-
рофірма “Медобори”, пайовиків, мешканців 
сіл скоморохи, Прошова, смолянка, Теофі-

лівка, Мишковичі! Щиро 
бажаю Вам, дорогі краяни, 
миру, злагоди, взаєморозу-
міння, добробуту у Ваших 
оселях. 

 Нехай цей Великий день дарує Вам щастя, 
здоров’я, любов, віру у краще, а Ваші серця 
сповняться щирою Великодньою радістю.

 
З повагою — володимир крУПНіЦькИЙ,  

директор ПП “Агрофірма “Медобори”, 
заслужений працівник сільського 

господарства України.

З великоднем вітаю 
працівників  

та пайовиків Тов “вікторія”!
Бажаю, щоб у всіх родинах панувало взаємо-

розуміння, тепло і затишок. Нехай Божа благо-
дать та радість наповнять кожне серце,  
а світлий Великдень принесе мир та злагоду у 
Ваші оселі. Христос воскрес! 

З повагою — степан МАЦіБоркА,  
генеральний директор  

Тов “вікторія”, с. Байківці.

Шановна громадо 
Великих Гаїв!

Від душі вітаю Вас з Великодніми святами. 
Щиро зичу радості — світлої, як вишиття на 
великодньому рушнику, здоров’я — від цілю-
щої освяченої водиці, достатку — як наповне-
ний добром великодній кошик, любові і щастя 
— як дар і благословення Господа. Христос 
воскрес!

олег коХМАН,  
великогаївський сільський голова.

сПП “Мричко” та сФГ “Аванто” щиросердечно вітають своїх пра-
цівників та пайовиків сіл Баворів, Застав’я Тернопільського та Магда-
лівка Підволочиського районів зі святом світлого Христового Воскре-
сіння.

Світлий Великдень несе нам довгоочікувану ра-
дість перемоги Сина Божого, дарує надію та впев-
неність у завтрашньому дні, вселяє спокій у серцях, 
укріплює віру та живить душу.

Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як свят-
ковий стіл, чисті, як Великодній рушник, і веселі, як 
українські писанки. Хай дзвони Великодня принесуть 
у Вашу оселю мир, радість, віру, надію і любов.

Христос воскрес!

Дорогі українці, краяни!
Цієї неділі ми відзначаємо найсвітліше, най-

тепліше та, мабуть, найвеличніше християнське 
свято — Великдень. Заради спасіння людства 
Син Божий віддав найдорожче — життя і пода-
рував людству надію на вічний світ. Своїм при-
кладом, міцністю духу Ісус довів, що любов, ві-
ра, надія — сильніші за страх. Сьогодні нам по-
трібне саме єднання у спільній вірі в перемогу 
добра над злом, світла над темрявою, життя 
над смертю. І Великдень, як свято оновлення, 
вчить нас завжди рухатись вперед, бути силь-
ними і ніколи не втрачати надії.

Щиро, від всієї душі вітаємо Вас із Великоднем! Хай Господь допо-
магає Вам у всьому. Зичимо сил, щоб не втомлюватися у головному — 
своїм життям, своїми вчинками, молитвою і вірою щодня доводити, що 
гідні світлого Воскресіння. В Україні все буде добре. Українці — нація, яка 
довела: ми ті, заради кого Він страждав на хресті і воскрес. Нехай сьо-
годні в українців на серці тривога, оточують проблеми та печалі, але за-
вжди треба знати та вірити, що всі труднощі та негаразди — це тимчасо-
ві явища. Завдяки Божій милості, Його волі та любові ми обов’язково 
побудуємо нове життя, нову країну.

Христос воскрес! Воскресне Україна! 
Андрій БУТковськИЙ,   

керівник ініціативної групи Го “самопоміч” 
в Тернопільському районі.

У дні Великодніх свят – найсвітліших у християнському році – 
сердечно вітаю всіх хліборобів, пенсіонерів, пайовиків ТОВ “Стег-
никівське”, мешканців Стегниковець. Божого Вам благословення, 
смачної паски, здоров’я і многая літа. Христос воскрес!

Мирослав кУБАНТ,  
директор Тов “стегниківське”, заслужений працівник 

сільського господарства України. 

Христос воскрес!  
Воістину воскрес!

Дорогі краяни!
Щиросердечно вітаю Вас із Христовим Воскресінням!
З настанням Великодніх днів пробуджується не тільки земля, а й 

усі людські надії і сподівання на добру долю. Сьогодні ми відкрива-
ємо Богові свої душі, просимо наповнити їх духовною силою і наді-
єю, спрямовуємо наші молитви на добрі справи. Нехай Великдень 
стане для кожного початком нового життя — кращого і добрішого. 
Щиро бажаємо Вам радості, благополуччя, миру і спокою в душі, 

Божого благословення. Нехай багатоголосе 
"Христос воскрес!" наповнює наші серця 
світлом, спокоєм та радістю, хай спільна мо-
литва згуртує усіх українців і додасть життє-
вих сил, а разом із освяченням паски і писан-
ки зійде на всіх Божа благодать. 

Христос воскрес!
З повагою — володимир БоБрівеЦь,  

голова правління ПАТ “Тернопільміськгаз”,  
заслужений працівник  
сфери послуг України,  

депутат Тернопільської районної ради.

Шановні громади  
сіл Лучка та Миролюбівка!

Щиросердечно вітаю Вас зі світлим праз-
ником Христового Воскресіння. Великдень — 
це найбільше свято в житті кожного христия-
нина. Ми повинні  пам’ятати те, чого вчив нас 
Ісус Христос. Любіть один одного і ставтесь 
до людей так, як би Ви хотіли, щоб вони ста-
вились до Вас.

Здоров’я всім Вам, Вашим родинам, успіхів 
і радості у житті.

З повагою  — Миролюбівський  
сільський голова  

володимир крИНИЦькИЙ.

На Тернопільщині створено •	
“гарячу лінію” для надання 
консультаційної допомоги 
учасникам АТо та членам їх 
сімей. із запитаннями звер-
татись за номером (0352) 52-
27-81. консультації надають 
із понеділка по п’ятницю з 
8.00 по 17.15.

8 квітня ц. р. Тернопіль-•	
ським районним центром для 
сім’ї, дітей та молоді за спри-
яння Тернопільської рДА та 
Тернопільської районної ради 
підведено підсумки благодій-
ної акції “великдень іде!” для 
сімей вимушених переселен-
ців Тернопільського району з 
Ар крим, Донецької та Луган-
ської областей, сімей Терно-
пільського району, члени яких 
мобілізовані, постраждали 
або беруть участь в АТо, сі-
мей, які перебувають на об-
ліку Тернопільського 
рЦсссДМ, що опинилися в 
складних життєвих обстави-
нах, із метою надання адрес-
ної допомоги членам цих сі-
мей та продуктових наборів.

Учасники АТо отримали у •	
власність 213 земельних ді-
лянок загальною площею 
35,26 га на Тернопільщині. 
Головне управління Держзе-
магентства у Тернопільській 
області та органи місцевого 
самоврядування Тернопіль-
щини ухвалили 563 рішення 
про надання учасникам АТо 
дозволів на розроблення про-
ектів землеустрою щодо від-
ведення 861 земельного на-
ділу загальною площею 
112,66 га. Про це повідомля-
ється на офіційному сайті 
Тернопільської оДА.

7 квітня ц. р. верховна ра-•	
да України ухвалила закон, 
згідно з яким добровольці, 
що брали участь в АТо, мо-
жуть отримати статус учасни-
ка бойових дій. 

7 квітня Президент України •	
Петро Порошенко підписав 
закон “Про суспільне телеба-
чення і радіомовлення”, за 
який верховна рада проголо-
сувала 19 березня ц. р. Закон 
передбачає створення неза-
лежної від президента та уря-
ду Національної суспільної 
телерадіокомпанії на базі 
всеукраїнських та регіональ-
них державних Трк.

7 квітня верховна рада •	
України ухвалила у першому 
читанні законопроект щодо 
публічності діяльності Антимо-
нопольного комітету України. 
відповідний законопроект під-
тримали 265 народних депута-
тів. Повідомляється, що Анти-
монопольний комітет мусити-
ме публікувати у відкритому 
доступі всі свої рішення.

9 квітня верховна рада •	
України проголосувала за 
збільшення чисельності скла-
ду Державної прикордонної 
служби України. кількість 
українських прикордонників 
збільшиться з 50 тисяч до 53. 
За відповідне рішення прого-
лосували 253 нардепи. 

9 квітня верховна рада •	
України у першому читанні 
проголосувала за законопро-
ект Президента України Петра 
Порошенка щодо встановлен-
ня правового режиму воєнного 
стану. За відповідне рішення 
проголосували 258 народних 
депутатів. Метою цього зако-
нопроекту є актуалізація зако-
нодавчого регулювання право-
вого режиму воєнного стану з 
урахуванням особливостей су-
часних збройних конфліктів і 
досвіду проведення антитеро-
ристичної операції на сході 
України. Документ визначає 
зміст правового режиму воєн-
ного стану, порядок його вве-
дення та скасування, правові 
основи діяльності органів дер-
жавної влади, військового ко-
мандування, військових адмі-
ністрацій, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, 
установ і організацій в умовах 
воєнного стану, гарантії прав і 
свобод людини і громадянина, 
прав і законних інтересів юри-
дичних осіб.
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Такий тепер світ: одні з ажіо-
тажем спустошують полиці з 
крупами в продовольчих ма-
газинах, інші тоннами безко-
штовно передають вирощене 
власноруч збіжжя на підтрим-
ку вітчизняної армії. Так 5 
квітня, у Вербну неділю, ке-
рівники аграрних підприємств 
з 10 районів Тернопільщини 
долучилися до акції “Аграрії 
Тернопільщини – українсько-
му війську”. 

У незвично складних умовах, 
порівняно з мирним часом, опини-
лися українські аграрії:  за слабкої 
економіки і шаленої дорожнечі по-
чали весняно-польові роботи, да-
ють людям роботу, шукають заміну 
чоловікам, які змінили кермо ком-
байнів на кермо танків, розрахову-
ються з пайовиками, крім того, 
систематично допомагають  
війську. Минулої неділі більше, ніж 
300 тонн борошна, круп в асорти-
менті, цукру, картоплі, цибулі, ви-
рощених на полях області, відпра-
вили агропідприємці краю на скла-
ди навчальних 
центрів україн-
ської армії та На-
ціональної гвар-
дії. До пунктів 
призначення ван-
таж доправляли 
теж коштом агра-
ріїв у супроводі 
військових. Впро-
довж місяця 17 
вантажівок напо-
внювали близько 
50 великих і ма-
лих господарств 
та переробних 
підприємств з 
Тернопільського, 
Підволочиського, 
Чортківського, 
Гусятинського, 
Теребовлянсько-
го, Збаразького, 
Лановецького, 
Козівського, Бе-
режанського і 
Зборівського ра-
йонів. Орієнтовна 
вартість всього 
вантажу – 2 млн. 

500 тис. грн., не враховуючи за-
трат на транспорт. 

На прохання військових, гумані-
тарний продовольчий автопоїзд 
вирушив на склади трьох навчаль-
них центрів української армії та На-
ціональної гвардії, які знаходяться 
на Заході України. Зокрема, для 
бійців Національної гвардії, які дис-
локуються у Львові, підприємці пе-
редали 60 тонн борошна для випі-
кання хліба. “На території навчаль-
ного центру є власна пекарня, але 
нам конче необхідне борошно, 
щоб забезпечити хлібом велику 

кількість новобранців, – зазначив 
начальник продовольчої служби 
управління Західного територі-
ального командування Нацгвар-
дії, підполковник Андрій Стойко. 
– Ми звернулися до підприємців 
Тернопільщини, які швидко нам 
допомогли”.

Як розповів нашому кореспон-
денту генеральний директор 
корпорації “Агропродсервіс”, 
голова президії ради об’єднання 
сільгосппідприємств Тернопіль-
ської області Іван Чайківський, з 
Тернопільського району до акції 
долучилися дванадцять аграрних 
підприємств, які надали 102 тонни 
продуктів харчування (вартістю 800 
тис. грн. – авт.), заправили паль-
ним п’ять власних вантажівок та 
надали водіїв для перевезення 
продовольчого вантажу україн-
ському війську. Це – третина всьо-
го вантажу, який зібрала Терно-
пільська область. “Замовлення від 
Збройних сил насправді було біль-
шим – є потреба у гречці, рисові, 
– зазначив Іван Чайківський. – Але 
наші аграрії наразі не мають по-
вного асортименту круп”.

– Кожна зернина, кожна хліби-
на, спрямована на передову, укрі-

плює і наближає нашу перемогу, 
– зазначив, звертаючись до учас-
ників акції “Аграрії Тернопільщини 
– українському війську”, голова 
Тернопільської облдержадміні-
страції Степан Барна. – Напере-
додні Паски бажаю, щоб наш на-
род якомога швидше переміг 
агресора і щоб ми щасливо жили 
у вільній державі. 

Третину з усього вантажу, який 
для українського війська зібрали 
аграрії області, підготувало 
об’єднання сільськогосподарських 
товаровиробників Тернопільсько-

го району, яке очолює директор 
ПАП “Агропродсервіс” Андрій  
Баран. Найбільший внесок зроби-
ли ПАП “Агропродсервіс” (Андрій 
Баран), ПП “Агрон” (Юрій і Наталя 
Березовські), ТОВ “Агрофірма 
“Медобори” (Володимир  
Крупніцький), ТОВ “Вікторія” (Сте-
пан Маціборка), ТОВ “Агрокомп-
лекс” (Григорій Пінязь), ФГ  
“Костик” (Петро Костик), ТОВ 
“Стегниківське” (Мирослав  
Кубант), ПП “Агроспецгосп”  
(Мирослав Горбатюк), ФГ “Олій-
ник” (Ігор Олійник), СТОВ  
“Дружба” (Наталія Янкевич), ТОВ 

“Нове життя” (Анатолій  
Бучинський), СПП “Мричко” і ФГ 
“Аванто” (Іван Мричко), ПОП “Зо-
лотий колос” (Ярослав Симак). 

Генеральний директор ТОВ 
“Вікторія” Степан Маціборка: 
“ТОВ “Вікторія” в межах акції 
“Аграрії Тернопільщини – україн-
ському війську” виділила 10 тонн 
пшеничної і ячмінної крупи. Діли-
тися їжею з військом – наш святий 
обов’язок”. 

Директор ПП “Агрофірма 
“Медобори” Володимир Круп-
ніцький: “Щоб не створювати не-
ефективного накопичення продук-
тів для українського війська, на-
передодні ми з керівниками агро-
підприємств Тернопільського ра-
йону розподілили вагу і види круп 
для наповнення автоколони. При-
міром, на ПП “Агрофірма “Медо-
бори” було покладено завдання 
на 10 тонн пшеничної крупи, яке 
ми виконали”.

Директор СТОВ “Дружба” 
Наталія Янкевич: “З вантажем 
для АТО намагаємося передати 
нашим бійцям не тільки матері-
альне, але й частинку душевного 
тепла. У вирощених нашими рука-
ми продуктах – сподівання миру, 
підтримка, щира молитва. Учні 
Стегниківської школи випекли для 
акції солодкі “смайлики”. Крім 
цього, СТОВ “Дружба” надало 3 
тонни пшеничної крупи”.

Директор фермерського гос-
подарства “Березовського” 
Юрій Березовський: “Щоб від-
дячити за посівну в умовах миру, 
виконуючи християнський 
обов’язок, наше господарство під-
готувало дві фури – одна повністю 
завантажена нашою гуманітарною 
допомогою (22 тонни борошна 
вартістю 132 тис. грн. – авт.), інша 
– щоб агропідприємства, які не 
мають можливості надати свій 
транспорт, могли передати про-
дукти за місцем призначення”.

Директор ТОВ “Агрокомп-
лекс” Григорій Пінязь: “Аграрії 
Тернопільського району вдруге до-
лучилися до подібної акції – такий 
самий об’єм продуктів відправили 
торік у грудні. Сьогодні  ТОВ “Агро-
комплекс” передає 14 тонн круп 
(пшениця і ячмінь). Звісно, допо-
магаємо і в менших масштабах у 
рамках співпраці з волонтерами”.

Парох Української автокефаль-
ної православної церкви Святого 
Архистратига Михаїла с. Дубівці 
отець Андрій Яцюк благословив і 
освятив автоколону Тернопіль-
ського району, кожному водієві 
вантажівки вручив скроплені свя-
ченою водою гілочки верби та 
ікони-обереги. Усю продовольчу 
автоколону освятили та благосло-
вили архиєпископ і митрополит 
Тернопільсько-Зборівський Васи-
лій Семенюк, священики УГКЦ та 
УПЦ Київського патріархату.

Аграрії Тернопілля – 
українському війську

Генеральний директор корпорації “Агропродсервіс”, голова  
президії ради об’єднання сільгосппідприємств Тернопільської 

області Іван Чайківський дає інтерв’ю українським телеканалам.

Аграрії Тернопільщини отримали благословення архиєпископа  
і митрополита Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ Василія Семенюка. 

Під час відправлення гуманітарного вантажу українському війську  
(зліва направо): генеральний директор корпорації “Агропродсервіс”,  
голова президії ради об’єднання сільгосппідприємств Тернопільської  
області Іван Чайківський, голова Тернопільської облдержадміністрації  

Степан Барна, Герой України, директор ТОВ “Україна” Підволочиського району 
Олег Крижовачук, генеральний директор ТОВ “Бучачхлібпром” Петро Гадз.

Швидкоплинно  прийшла  весна  
в  Україну. Але  природа ще  спить, 
немає  радості  за  вікном. Не  бу-
яють  ще  дерева, квіти, не  зеленіє  
трава. Все у призмі кольорів смут-
ку та  холоду. Холодно і в серці...  
У думці виникають питання: як зу-
стрічає новий день український  
солдат? Чому у нашій країні війна? 
Що відчувають наші воїни? Чому  
гинуть найкращі сини Батьківщи-
ни? Не знаю, чи хтось дасть  відпо-
відь  на  цей  крик  душі, але впев-
нена, що ми можемо щось зроби-
ти. 

Закликаю усіх — від маленької  
свідомої  особистості  до  дорослої 
людини — молімось до Господа! 
Молімось разом за долю України! 
Бо лише наша глибока віра та Гос-
подня ласка врятують нас. Лише 
щирість, світла думка, Божа сила 
збережуть нас від запеклого воро-
га. Адже добро завжди перемагає 
зло. Кожен з нас повинен запалити 
цей вогник любові, віри, надії та 
молитви у своєму серці. І тоді на-
стануть мир та радість. Користую-
чись нагодою, вітаю свою сім’ю, 
родину, друзів, колег, усіх освітян, 
односельчан  та  весь  український  
народ з Великодніми святами. Не-
хай Господь кріпить Вас у силі, по-
силає здоров’я, щастя та достаток.  
Хай Воскресіння Христа Велико-
дніми дзвонами сповістить про 
мир, світле та мирне майбутнє!

Слова з авторської пісні:
Не сумуй, моя Україно,
Блисне сонце, засяєш і ти.
Зацвіте ще у лузі калина,
Затанцюють іще козаки.
Не сумуй, моя Україно!
Ти – найкраща у світі земля.
Ще піднімешся ти із руїни, 
Ще воскресне і доля твоя! 

Галина БУТЕНИЦЬ,  
вихователь-методист  

ДНЗ “Теремок” с. Мишковичі.

Образок ●

Весна  
за вікном…

На порозі одне з найбільш шано-
ваних християнських свят — день 
світлого Христового Воскресіння. 
Аби свята минули без надзвичайних 
подій, напередодні Великодня ряту-
вальники звертаються до громадян, 
священнослужителів, церковних 
старост, інших відповідальних осіб і 
нагадують про дотримання елемен-
тарних правил пожежної безпеки.

Співробітники Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій 
радять після завершення Богослу-
жінь повністю знеструмлювати бу-
дівлі та не залишати у церкві без 
нагляду запалені свічки та відкри-
тий вогонь. Тримаючи свічку в ру-
ках, необхідно дивитися, щоб во-
гонь не потрапив на власні або чужі 
речі, які можуть миттєво спалахну-
ти. Потрібно дотримуватись правил 
пожежної безпеки при користуванні 
електроприладами, слідкувати за 
справністю електромереж, відмови-
тись від застосування нестандарт-
них опалювальних приладів для  
обігріву приміщень, не допускати 
відкритого прокладання електро-
проводів по горючих конструкціях. 
Слід бути вкрай обережними з різ-
номанітними електричними гірлян-
дами, якими прикрашають внутріш-
ні конструктивні елементи церков, 
іконостаси та окремі образи. Засто-
сування різноманітних подовжува-
чів, з’єднання електричних дротів 
звичайною “скруткою” та викорис-
тання в електрозапобіжниках так 
званих “жучків” можуть призвести 
до виникнення пожежі.

Слід пам’ятати, що пожежу лег-
ше попередити, ніж загасити, але 
якщо вже трапилося лихо, у жодно-
му разі не панікуйте. Про подію по-
трібно негайно сповістити пожежно-
рятувальну службу, зателефонував-
ши за номером “101”, до прибуття 
професійних вогнеборців самостій-
но приступити до гасіння пожежі, 
використовуючи первинні засоби 
пожежогасіння.
За матеріалами Тернопільського 

РВ УДСНС України  
у Тернопільській області.

Служба 101 ●

Пожежна 
безпека 

культових 
споруд
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Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

3 квітня ц. р. у Тер-
нопільській район-
ній державній ад-
міністрації відбув-
ся особистий при-
йом громадян на-
чальником управ-
ління МВС України 
в Тернопільській 
області Олексан-
дром Богомолом 
за участі першого 
заступника голови 
Терноп ільсько ї 
райдержадміні-
страції Богдана 
Лихого. 

Довжан к і в с ь к ий 
сільський голова Олег 
Ткач звернувся з пи-
танням щодо передачі 
майнового комплексу 
на баланс Довжанків-
ської сільської ради. 
Директор Великогли-
бочецької загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ст. ім 
Я. Стецька Надія Ти-
щук, директор Острів-
ської дитячої музичної школи 
Степан Бородай звернулися з пи-
таннями щодо співпраці з Терно-
пільським районним відділом мі-
ліції, директор ПП “Астра” Михай-
ло Піговський, приватний підпри-
ємець із смт. Велика Березовиця 
Василь Дудун, начальник відділу 
землеустрою, охорони і викорис-
тання земель головного управлін-
ня Держкомзему у Тернопільській 
області Ярослав Дерев’яний, ад-
вокат Олег Цимбалюк — щодо 
спірних земельних питань різної 
тематики. 

— Тернопільська райдержадмі-
ністрація тісно співпрацює з 
управлінням МВС України в Тер-
нопільській області, — зазначив 
перший заступник голови Терно-
пільської РДА Богдан Лихий. Він 

звернувся до Олександра Бого-
мола з проханням допомогти у 
вирішенні ряду земельних питань 
та виконанні планового завдання 
часткової мобілізації в Тернопіль-
ському районі. — Плануємо орга-
нізовувати в Тернопільському ра-
йоні виїзні прийоми громадян 
працівниками УМВС України в 
Тернопільській області, щоб 
спільно на місцях вирішувати про-
блемні питання. 

Під час зустрічі з начальником 
головного управління МВС Укра-
їни у Тернопільській області 
Олександром Богомолом, зазна-
чалося, що 27 березня ц. р. на 
сесії Тернопільської районної ра-
ди ухвалено рішення про виді-
лення коштів для встановлення 
зовнішнього освітлення автомо-
більних дорожніх перехресть, пі-

шохідних переходів, шляхів під-
ходів до них, розміщення на ав-
тошляхах засобів примусового 
зниження швидкості руху побли-
зу закладів освіти, зон масового 
відпочинку та перед нерегульо-
ваними перехрестями. Поряд із 
цим, вирішено встановити тех-
нічні засоби відеоспостереження 
в місцях масового перебування 
громадян, на найбільших авто-
мобільних шляхах, у першу чергу 
на в’їздах на територію Терно-
пільського району, місцях най-
більшої концентрації ДТП, нере-
гульованих перехрестях доріг. 
Це сприяє оперативному усунен-
ню аварійних ситуацій, полегшує 
роботу працівників міліції у разі, 
коли необхідно виявити злочини і 
крадіжки та своєчасно встанови-
ти осіб, які їх вчинили. 

На прийомі в головного 
міліціонера Тернопільської області

Начальник управління МВС України в Тернопільській  
області Олександр Богомол (справа) та перший заступник  
голови Тернопільської райдержадміністрації Богдан Лихий.

Під час прийому громадян начальником управління МВС України в Тернопільській області  
Олександром Богомолом (справа) у Тернопільській РДА, 3 квітня 2015 р. 

П’ята річниця світлої пам’яті  
Павла Дмитровича Бойка  

13.06.1971 — 10.04.2010
Як швидко, невблаганно летить час. Минає 

п’ятий рік, як пішов у вічність наш найдорожчий тато, 
чоловік, син — Павло Дмитрович Бойко. А біль неви-
мовної втрати не вщухає. Не хочуть змиритися ро-
зум і серце, що Тебе більше нема. Ти пішов у за-
світи зовсім молодим, 39-річним, ми не змогли Тебе 
врятувати від важкої невиліковної недуги. У пам’яті всіх, хто Тебе знав, 
Ти залишився назавжди доброзичливою, щирою, порядною людиною, 
справжнім лікарем з небайдужим серцем, турботливим чоловіком, 
люблячим батьком, найдорожчим сином і зятем.

Вічна Тобі наша любов і вдячність за чудові роки, впродовж яких Ти 
був з нами. Лебединим пухом хай буде Тобі земля, а душі — вічний 
спокій і Царство Небесне.

Не заросте ніколи та стежина,
Що провела Тебе в останню путь,
Похилиться зажурена калина
І добрим словом люди пом’януть.

Сумуючі дружина Оксана, син Володимир, батьки.

* У січні 2015 р. підприємствами 
Тернопільського району реалізова-
но промислової продукції (товарів, 
послуг) на 51,6 млн. грн., що ста-
новить 6,5% загального обсягу ре-
алізованої промислової продукції в 
області. Реалізація промислової 
продукції на одну особу в січні 2015 
р. у районі становила 777,8 грн.  
(у січні 2014 р. — 441 грн.).

* Станом на 1 березня 2015 р. 
загальне поголів’я свиней в сіль-
ськогосподарських підприємствах 
району становило 64,3 тис. голів 
(на 18% більше, ніж на 1 березня 
2014 р.), великої рогатої худоби — 
2,2 тис. голів (на 6,6% менше), зо-
крема, корів — 0,9 тис. голів (на 
8,4% менше). У січні-лютому 2015 
р. агроформування реалізували на 
забій 4,9 тис. ц худоби та птиці (в 
живій вазі), що в 1,5 раза більше 
проти січня-лютого 2014 р. За ра-
хунок підвищення продуктивності 
корів, у січні-лютому 2015 р. порів-
няно з січнем-лютим 2014 р. ви-

робництво молока в сільськогоспо-
дарських підприємствах збільши-
лося на 7,7% і становило 6,1 тис. ц. 
Середній надій молока від однієї 
корови в аграрних підприємствах 
(крім малих) у січні-лютому 2015 р. 
зріс на 106 кг, порівняно з січнем-
лютим 2014 р., і склав 710 кг.

* У січні-грудні 2014 р. підпри-
ємствами та організаціями району 
за рахунок усіх джерел фінансу-
вання освоєно 319,2 млн. грн. 
капітальних інвестицій, що стано-
вить 13,1% загальнообласного 
обсягу. Обсяг капітальних інвес-
тицій у розрахунку на одну особу 
склав 4866 грн. (в області — 
2269,5 грн.).

* У січні-лютому 2015 р. підпри-
ємствами району виконано буді-
вельних робіт на суму 19,6 млн. 
грн., що становить 23,5% загаль-
ного обсягу в області.

* У січні-лютому 2015 р. підпри-
ємствами автомобільного тран-
спорту (з урахуванням вантажних 

перевезень, виконаних фізичними 
особами-підприємцями) перевезе-
но 27,5 тис. т вантажів, що на 
31,7% більше, ніж у січні-лютому 
2014 р. Виконано вантажооборот в 
обсязі 8,8 млн. т/км, або 72,7% об-
сягу січня-лютого 2014 р.

* Обсяг експорту товарів району 
у січні 2015 р. становив 14,2 млн. 
дол. США, імпорту — 11 млн. дол. 
Порівняно з січнем 2014 р., екс-
порт зменшився на 3,3%, імпорт 
— на 24,8%. Позитивне сальдо зо-
внішньої торгівлі товарами стано-
вило 3,2 млн. дол. (у січні 2014 р. 
також позитивне — 0,1 млн. дол.).

* У січні 2015 р. загальна сума 
заборгованості з виплати заро-
бітної плати збільшилась на 6%, 
або на 101,3 тис. грн., і на 1 лю-
того 2015 р. становила 1786,1 
тис. грн.

 
Головне управління статистики 

у Тернопільській області.

Статистична панорама ●

Володимир СОКОЛИШИН, 
прокурор Тернопільського 
району, молодший радник 

юстиції.

Прокуратурою Тернопільсько-
го району підтримано державне 
обвинувачення у кримінальному 
провадженні стосовно сільського 
голови одного з сіл Тернопіль-
ського району у вчиненні кримі-
нального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 368 КК 
України (в редакції Закону від 
13.05.2014 року).

Вироком Тернопільського 
міськрайонного суду від 31 бе-
резня 2015 року обвинувачено-
го визнано винним у вчиненні 
кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 3 ст. 368 
КК України (в редакції Закону 
від 13.05.2014 року), та при-
значено йому покарання у ви-
гляді позбавлення волі на строк 
п’ять років з позбавленням 
права обіймати посади в орга-
нах місцевого самоврядування 
на строк три роки, з конфіска-
цією майна.

За вироком суду

Активісти ГО “Самопоміч” 
спільно з громадою с. Ігро-
виця 4 квітня розпочали 
впорядковувати територію 
занедбаного “старого” сіль-
ського цвинтаря. 

З благословенням о. Романа 
Дутчака молодь та активісти села, 
попри не надто сприятливу весня-
ну погоду, розпочали впорядкову-
вати могили та територію цвинта-
ря. Зважаючи, що на кладовищі 
вже давно не проводився благоу-
стрій, роботи виявилось багато, 
проте громадою основні роботи з 

прибирання були зроблені.
“Всім відомо, що в українців є 

традиція перед Великодніми свя-
тами відвідувати могили предків і 
приводити їх до належного ста-
ну. Надзвичайно важливо шану-
вати пам’ять про наших предків, 
українців, які проживали на цих 
землях 100 років назад. Разом з 
мешканцями села Ігровиця ми 
впорядкували кладовище і надалі 
будемо підтримувати на ньому 
лад”, — зазначив голова ініціа-
тивної групи ГО “Самопоміч” у 
Тернопільському районі Андрій 
Бутковський.

Ініціатива ●

ГО “Самопоміч” розпочинає 
проект “Справа честі”

З 7 квітня 2015 року у відді-
леннях “Укрпошти” розпочина-
ється приймання передплати на 
періодичні друковані видання на 
друге півріччя ц. р. (з достав-
кою з липня). Замовити видання 
можна за “Каталогом видань 
України на ІІ півріччя 2015 ро-
ку”, “Каталогом видань зарубіж-
них країн на ІІ півріччя 2015 ро-
ку” та каталогами місцевих ви-
дань відповідної області. 

Терміни приймання перед-
плати в усіх населених пунктах 
України триватимуть: до 16 
червня 2015 року (включно) — 
за “Каталогом видань України 
на ІІ півріччя 2015 року”; до 9 
червня 2015 року — за “Катало-

гом видань зарубіжних країн на 
ІІ півріччя 2015”; до 25 червня 
2015 року — за каталогами міс-
цевих видань відповідної об-
ласті. 

Приймання передплати здій-
снюється в усіх операційних за-
лах поштамтів, центрів і відді-
лень поштового зв’язку, у пунк-
тах приймання передплати, а 
також безпосередньо листоно-
шею на доставній дільниці.

Передплачуйте та отримуйте 
улюблені періодичні друковані 
видання через мережу “Укрпо-
шти”.

Адміністрація  
ТД УДППЗ “Укрпошта”.

Читач-газета ●

Передплата-2015

Адміністрація, профспілкова організація, колектив працівників 
Тернопільського районного територіального медичного об’єднання 
сумують з приводу смерті колишнього лікаря-гастроентеролога Тер-
нопільської центральної районної лікарні Григорчук Марії Петрівни 
і висловлюють глибоке співчуття рідним і близьким покійної.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щирі співчуття 
вчителю англійської мови Світлані Едуардівні Федчук з приводу 
тяжкої і непоправної втрати — смерті матері Лесі Іванівни Чиж.

Тернопільська районна рада і Тернопільська райдержадміні-
страція висловлюють співчуття Білецькому сільському голові  
Мотиці Надії Ярославівні з приводу тяжкої і непоправної втрати — 
смерті матері.

Виконавчий комітет і працівники Білецької сільської ради  
співчувають Білецькому сільському голові Мотиці Надії Ярославівні 
з приводу тяжкої втрати — смерті матері.



П’ятниця, 10 квітня 2015 року5 Акценти
Конкурси ●

“Гаряча лінія” ●

Людмила КЛИМІВ, 
педагог-організатор 

НВК “Лозівська ЗОШ 
І-ІІІ ст. — ДНЗ”.

Екологічна агітбри-
гада — не єдина 
форма екологічно-
го виховання,  але 
найцікавіша. Вона 
об’єднує дітей ві-
ком від 10 до 17 
років, які протягом 
навчального року 
працюють над еко-
логічними завдан-
нями своєї місце-
вості, зустрічають-
ся з людьми, які 
дають слушні по-
ради і щиро раді-
ють успіхам дітей. 
Ці заходи здійсню-
ються за підтрим-
ки заступника ди-
ректора з виховної 
роботи НВК “Ло-
зівська ЗОШ І-ІІІ 
ст. — ДНЗ” Марії 
Петрівни Процик та 
автора цих рядків.

Робота над сценарі-
єм — колективна творча 
справа, співпраця учасників з ке-
рівником команди. Результати до-
слідження та цікаві знахідки скла-
дають основу сценарію виступу. А 
вже потім ці матеріали перетворю-
ють в образи. 

Екологічна агітбригада “Еколог” 
у складі Устима Бутрина, Яни Во-
робель, Тетяни Гриньків, Уляни 
Ковалик, Аліни Кубрак, Володими-
ра Островського та Павла Соло-
нинки під керівництвом заступни-
ка директора з виховної роботи 
НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — 
ДНЗ” Марії Петрівни Процик та 
автора цих рядків 25 березня 2015 
року представляли Тернопіль-
ський район в обласному етапі ІХ 
Всеукраїнського конкурсу колек-
тивів екологічної просвіти “Земля 
— наш спільний дім” на тему “Збе-
реження водних ресурсів Украї-
ни”, який проходив на базі Терно-
пільського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. Теми виступів 
агітбригад — висвітлення проблем 
збереження водних ресурсів на-
шого краю. Учасники репрезенту-
вали еколого-просвітницьку та 
природоохоронну діяльність за 
допомогою фотозвіту, відеосюже-
тів у довільній формі. Конкурсний 
виступ колективу поєднував у собі 
різні жанри, стилі і напрями мис-
тецтва, школярі демонстрували 
власні досягнення у просвітниць-
кій та природоохоронній роботі.

Основну увагу у виступі еколо-
гічної агітбригади “Еколог” акцен-
тували на проблемах річки Гніз-
дечної, яка протікає вздовж села 
Лозова Тернопільського району. 
Працюючи над сценарієм, керів-
ники команди прагнули довести 
до відома дітей актуальність про-
блемного питання “Забруднення 
води — найгостріша проблема 
сьогодення”.

Капітан команди екологічної 
агітбригади “Еколог” Тетяна Гринь-

ків зазначила, що для учасників 
команди важливо бачити виступи 
своїх суперників та як саме вони 
працювали над темою виступу, це 
створює атмосферу творчості і бо-
ротьби. У своєму виступі команда 
відійшла від традиційної форми 
агітбригади. Театралізація, яскраві 
образи, українська  музика і хоре-
ографія — ось що потрібно для 
того, щоб екологічні проблеми 
торкнулись юної душі.

За підсумками роботи членів 
журі обласного етапу ІХ Всеукра-
їнського конкурсу “Земля — наш 
спільний дім” учасники екологічної 
агітбригади “Еколог” Устим Бу-
трин, Яна Воробель, Тетяна Гринь-
ків, Уляна Ковалик, Аліна Кубрак, 
Володимир Островський, Павло 
Солонинка, керівники заступник 
директора з виховної роботи Ма-
рія Петрівна Процик, вчитель му-
зичного мистецтва Світлана Пе-
трівна Ягнійчук та автор цих рядків 
здобули ІІІ місце.

Учасники агітбригади “Еколог” — учні НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ” 
(зліва направо): Володимир Островський, Павло Солонинка,  

Устим Бутрин, Яна Воробель, Тетяна Гриньків, Уляна Ковалик,  
Аліна Кубрак та їх керівники — вчитель музичного мистецтва Світлана 

Петрівна Ягнійчук, педагог-організатор Людмила Зіновіївна Климів,  
заступник директора з виховної роботи Марія Петрівна Процик.

“Земля — наш спільний дім”

Останнім часом платники по-
датків найбільше цікавляться 
правилами реєстрації та за-
стосування РРО, тож пропо-
нуємо для ознайомлення од-
не із таких запитань. Відпо-
відь надає начальник відділу 
комунікацій ТОДПІ Василь 
Карпа.
 
 — Знаючи, що з другої полови-

ни року платники третьої групи — 
фізичні особи повинні мати касові 
апарати, я заздалегідь хочу їх при-
дбати та зареєструвати. Як це зро-
бити, які документи необхідно по-
дати до податкової?

— Відповідно до Порядку реє-
страції та застосування реєстрато-
рів розрахункових операцій № 417, 
для реєстрації РРО суб’єкт госпо-
дарювання подає до податкової 
інспекції: заяву про реєстрацію 
РРО за формою № 1-РРО; копію 
документа, що підтверджує факт 
купівлі або безоплатного отриман-
ня РРО у власність, чи іншого до-
кумента, що підтверджує право 
власності або користування РРО; 
копію документа на право влас-
ності або іншого документа, що 
дає право на розміщення госпо-
дарської одиниці, де буде вико-
ристовуватися РРО; копію догово-
ру суб’єкта господарювання з Цен-
тром сервісного обслуговування 
про технічне обслуговування та ре-
монт РРО.

Реєстраційна заява має бути 
підписана керівником суб’єкта гос-
подарювання або фізичною 
особою-підприємцем із зазначен-
ням дати подання. Усі розділи реє-
страційної заяви підлягають 
обов’язковому заповненню. Копії 
документів засвідчуються підписом 
керівника суб’єкта господарюван-
ня або особистим підписом фізич-
ної особи-підприємця. 

У разі подання реєстраційної 
заяви в паперовому вигляді 
суб’єктом господарювання 
пред’являються оригінали відпо-
відних документів. При поданні ре-
єстраційної заяви в електронному 
вигляді оригінали таких документів 
пред’являються в податковій ін-
спекції разом із довідкою ЦСО про 
опломбування РРО та актом вве-
дення в експлуатацію. Оригінали 
документів, крім реєстраційної за-
яви, повертаються суб’єкту госпо-
дарювання, а копії залишаються в 
податковій інспекції.

Суб’єкти господарювання, 
включені до системи подання по-
даткових документів в електронно-
му вигляді, можуть подавати реє-
страційні заяви в електронній фор-
мі засобами телекомунікаційного 
зв’язку з дотриманням вимог За-
конів України “Про електронні до-
кументи та електронний докумен-
тообіг”, “Про електронний цифро-
вий підпис”.

Порядок та строки розгляду ре-
єстраційних заяв, поданих в елек-
тронному вигляді, є такими сами-
ми, як і для реєстраційних заяв, 

поданих у паперовому вигляді.
У разі подання заяви в електро-

нному вигляді суб’єкт господарю-
вання може отримати довідку про 
резервування фіскального номера 
РРО та копію реєстраційного по-
свідчення засобами телекомуніка-
ційного зв’язку на адресу своєї 
електронної пошти. Для цього в 
реєстраційній заяві суб’єкт госпо-
дарювання зазначає спосіб отри-
мання таких документів: в електро-
нному вигляді на електронну по-
шту, адресу якої зазначено в заяві, 
або безпосередньо в органі дохо-
дів і зборів.

У разі відсутності підстав для 
відмови в реєстрації РРО посадова 
інспекції не пізніше двох робочих 
днів з дня надходження документів 
приймає рішення про можливість 
реєстрації РРО, формує та резер-
вує фіскальний номер РРО в ін-
формаційній системі та видає 
суб’єкту господарювання довідку 
про резервування фіскального но-
мера РРО за формою № 2-РРО.

Довідка про резервування фіс-
кального номера дійсна протягом 
п’яти робочих днів з дати її видачі/
надсилання на адресу електронної 
пошти суб’єкта господарювання. 
Протягом п’яти робочих днів з дати 
видачі/надсилання на адресу елек-
тронної пошти довідки про резер-
вування фіскального номера 
суб’єкт господарювання повинен 
забезпечити переведення РРО у 
фіскальний режим роботи: зане-
сення фіскального номера до фіс-
кальної пам’яті РРО, персоналіза-
цію та опломбування РРО в ЦСО.

Для завершення процедури ре-
єстрації РРО до закінчення терміну 
дії довідки про резервування фіс-
кального номера потрібно надати 
до ДПІ копію довідки про опломбу-
вання РРО та акт введення в екс-
плуатацію РРО. У разі ненадання 
або несвоєчасного надання зазна-
чених документів довідка про ре-
зервування фіскального номера 
вважається недійсною.

Після отримання належним чи-
ном оформлених документів поса-
дова особа ДПІ не пізніше наступ-
ного робочого дня проводить реє-
страцію РРО шляхом внесення да-
них до інформаційної системи та 
надає суб’єкту господарювання 
реєстраційне посвідчення РРО за 
формою № 3-РРО, що засвідчує 
реєстрацію РРО. 

Датою реєстрації РРО, яка за-
значається в реєстраційному по-
свідченні, є дата, що відповідає 
даті внесення даних до інформа-
ційної системи. До реєстраційного 
посвідчення вносяться записи що-
до назви та адреси господарської 
одиниці, де використовується РРО, 
а також найменування ДПІ за адре-
сою такої господарської одиниці та 
дати початку обліку РРО у цьому 
органі.

За матеріалами відділу 
комунікацій Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ ДФС  
у Тернопільській області.

Податківці —  
про реєстрацію РРО

Галина ГУМНИЦЬКА, 
заступник начальника 

управління Пенсійного фонду 
України в Тернопільському 

районі.

У зв’язку із прийняттям За-
кону України “Про внесення 
змін до деяких законодав-
чих актів України щодо пен-
сійного забезпечення”, який 
набирає чинності з 1 квітня 
2015 року, тимчасово, у пе-
ріод з 1.04.2015 р. до 
31.12.2015 р.:

— працюючим пенсіонерам 
пенсії виплачуються в розмірі 85% 
призначеного розміру, але не 
менше 150% прожиткового міні-
муму для осіб, які втратили пра-
цездатність (на цей час 1423,50 
грн. — 949,00х1,5);

— працюючим пенсіонерам, 
пенсії яким призначені за Законом 
України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” 
та Законами “Про прокуратуру”, 
“Про державну службу”, “Про ста-
тус народного депутата”, “Про су-
доустрій і статус суддів”, “Про 
пенсійне забезпечення осіб, звіль-
нених з військової служби, та дея-
ких інших осіб”, у період їх роботи 
на посадах, які дають право на 
пенсію за цими спеціальними за-
конами, пенсії не виплачуються; 

— якщо “військовий пенсіонер” 
працює на інших посадах — ви-
плата пенсії здійснюється в по-
вному обсязі;

— працюючим пенсіонерам, 
пенсії яким призначені за спеці-

альними законами “Про прокура-
туру”, “Про державну службу”, 
“Про статус народного депутата”, 
“Про судоустрій і статус суддів”, 
“Про наукову і науково-технічну ді-
яльність”, у період їх роботи на 
інших посадах (не за спеціальни-
ми законами) — пенсії виплачу-
ються в розмірі 85% призначеного 
розміру, але не менш як 150% 
прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність (на 
цей час — 1423,50 грн.).

Ці обмеження не застосовують-
ся до інвалідів 1, 2 груп, інвалідів 
війни 3 групи, учасників бойових 
дій, осіб, на яких поширюється дія 
п.1 ст. 10 Закону України “Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” (членів сімей 
загиблих військовослужбовців), їм 
пенсія виплачується в повному об-
сязі незалежно від факту роботи і 
посад, які вони займають.

Працюючим пенсіонерам, роз-
мір пенсії яких менше 150% про-
житкового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність (на цей 
час — 1423,50 грн.), пенсія випла-
чується в повному розмірі;

— пенсії, призначені згідно з За-
коном України “Про наукову та 
науково-технічну діяльність” у пері-
од роботи на посадах, які дають 
право на призначення пенсії відпо-
відно до законів України “Про дер-
жавну службу”, “Про прокуратуру”, 
“Про статус народного депутата 
України”, “Про судоустрій і статус 
суддів”, “Про наукову і науково-
технічну діяльність” (крім тих, хто 
має право на виплату 100% пенсії), 
виплачуються у розмірі 85 відсотків 

від розміру пенсії, яка призначена 
відповідно до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”, а в період 
роботи на інших посадах/роботах 
— 85 відсотків призначеної науко-
вої пенсії.

Порядок виплати пенсії працю-
ючим пенсіонерам поширюється 
на пенсіонерів незалежно від часу 
призначення пенсій. Після завер-
шення особливого періоду випла-
та пенсій таким особам здійсню-
ється згідно з законодавством;

— статус пенсіонера — працю-
ючий чи непрацюючий — і, відпо-
відно, розмір пенсії до виплати 
органи Пенсійного фонду України 
визначать за матеріалами пенсій-
них справ та даними системи пер-
соніфікованого обліку. Надавати 
органам Пенсійного фонду окре-
мо документи необхідно лише тим 
пенсіонерам, хто своєчасно не ви-
конав передбачене законом 
зобов’язання протягом десяти 
днів повідомити органи Фонду про 
працевлаштування/звільнення з 
роботи. Якщо документи про 
звільнення з роботи буде надано 
після 1 квітня 2015 року, то випла-
та пенсії буде проведена в повно-
му обсязі за весь період, коли 
пенсіонер вже не працював. Якщо 
документів про працевлаштуван-
ня, в тому числі на спецпосаду, 
пенсіонер не надасть, факт робо-
ти все одно обов’язково буде 
встановлено пізніше за даними 
системи персоніфікованого облі-
ку. У цьому випадку пенсіонер має 
повернути надміру виплачену су-
му пенсії.

Зміни в законодавстві ●

Виплата пенсій  
працюючим пенсіонерам 

Сергій МАНДЗЮК, 
начальник управління 

соціального захисту населення 
Тернопільської 

райдержадміністрації.   

17 березня 2015 р. набрала 
чинності Постанова Кабінету Міні-
стрів України від 4 березня 2015 
р. №105, якою затверджено поря-
док виплати компенсації підпри-
ємствам, установам, організаціям 
у межах середнього заробітку 
працівників, призваних на військо-
ву службу за призовом під час 
мобілізації, на особливий період.

Передбачається, що для отри-
мання компенсації підприємство 
(установа, організація) за місцем 
своєї реєстрації щомісячно до 15 
числа подає органу соціального 
захисту населення звіт про фак-
тичні витрати на виплату серед-
нього заробітку працівникам, по-

годжений районним (міським) вій-
ськовим комісаром, який здійсню-
вав призов працівника на військо-
ву службу. 

Обчислення середнього заро-
бітку працівників здійснюється від-
повідно до Порядку обчислення 
середньої заробітної плати, за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 8 лютого 
1995 р. №100.

У Тернопільському районі звіт 
про фактичні витрати на виплату 
середнього заробітку працівни-
кам, призваним на військову служ-
бу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період необхідно 
подавати в управління соціально-
го захисту населення Тернопіль-
ської райдержадміністрації за 
адресою: м. Тернопіль,  
вул. М. Кривоноса, 14, каб. №3, у 
помісячному розрізі. Довідки за 
тел. 53-25-90.

Консультації ●

Компенсація середнього 
заробітку мобілізованим



Програма телепередачП’ятниця, 10 квітня 2015 року

13 квітня
Понеділок 

14 квітня
вівторок

15 квітня
середа

16 квітня
Четвер

17 квітня
П’ятниця

18 квітня
субота

19 квітня
неділя

ут 1
06.00, 7.10, 9.10, 22.50 Погода.
06.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Д/ф “Три рiзьбленi iкони”.
07.45 Д/ф “Пасха”.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.25 Про головне.
10.20 Д/ф “Будинки Субiза й Рогана”.
10.50 Д/ф “Амазонки Версаля”.
12.00 Утеодин з Майклом Щуром.
12.35 Казки Лiрника Сашка.
12.45 М/ф.
13.20 Вiкно до Америки.
13.45 Х/ф “Марiя Магдалина”.
15.45 Книга.ua.
16.20 Д/ф “Марiя Левитська. 
         Театральний роман”.
16.50 Концертна програма О. Винника.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
19.55 Д/ф “Ангкор”.
21.00 Новини.
21.45 Д/ф “Putin’s way”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 День Янгола.
00.05 Концерт “Приречений на любов”.

канал «1+1»
07.10 Бойовик “Лицар дня”.
09.10 Комедiя “Iван Васильович 
         змiнює професiю”.
11.00 “Лiга смiху. Чемпiонат України 
          з гумору”.
14.05 “Спецiальний випуск. 
        Вечiрнiй квартал”.
15.05 “Казкова Русь”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Комедiя “Пограбування
            по-жiночому”. (2).
00.15 Комедiя “Доросла дочка, 
        або Тест на...” (2).

інтер
06.20 М/ф “Пригоди Буратiно”.
07.20 Х/ф “Iгри дорослих дiвчаток”.
09.45 Х/ф “Джентльмени удачi”.
11.25, 12.15 “Ювiлейний концерт Iнтера”.
12.00, 14.00, 16.00, 17.55 Новини.
13.40, 14.10 Х/ф “Пiгулка вiд слiз”.
15.40, 16.10 “Чекай на мене”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Красиве життя”.
22.40 Т/с “Безсоння”. (2).
00.30 Х/ф “Кращий захист”.

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15. 10.45 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 «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, 16.00 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Волинський Великдень.
15.10 Етнографія і фольклор. Писанки.
17.00 «Гал-кліп».
17.30 ТНЕУ вітає з Великоднем.
19.20 Міська рада інформує.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сільський календар».
22.00 Музична імпреза
         «Великдень — світло життя».
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.00, 19.15 Надзвичайнi новини.
05.50 Факти тижня.
07.20 Надзвичайнi новини.
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
08.10 Х/ф “Iндiана Джонс 
          у пошуках втраченого ковчега”.
10.35, 13.20 Х/ф “Iндiана Джонс
         i Храм Долi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Х/ф “Iндiана Джонс
          i останнiй хрестовий похiд”.
16.10 Х/ф “Iндiана Джонс
      i Королiвство кришталевого черепа”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.10 Х/ф “Тринадцятий воїн”. (2).
23.10 Х/ф “Центурiон”. (2).

стб
05.15 “У пошуках iстини”.
06.00, 16.00 “Все буде добре!”
07.45 Х/ф “Привiт, Кiндер!”
09.55 Х/ф “Дiм малюка”.
13.40, 19.50 “Слiдство ведуть 
          екстрасенси”.
14.35 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.50 “Iсторiя українського шоу-бiзнесу.
          Iрина Бiлик i Таїсiя Повалiй 
         рабинi любовi”.
20.50 Т/с “Пiзнє розкаяння”.
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.00 “Один за всiх”.
00.50 Х/ф “Дайте книгу скарг”.

новий канал
06.00, 7.00, 7.02, 10.55 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.01 М/с “Барбоскiни”.
07.05 М/ф “Воруши ластами-2”.
08.50 М/ф “Смурфики”.
11.00 Х/ф “Йоко”.
13.10 Х/ф “Коти проти собак”.
15.00 Х/ф “Коти проти собак: 
         помста Кiттi Галлор”.
16.50 Х/ф “Вибух з минулого”.
19.00 Ревiзор.
21.25 Пристрастi за Ревiзором.
23.30 Аферисти в сiтях.
00.25 Х/ф “Легiон”. (3).

канал “україна”
06.00 Подiї тижня.
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Х/ф “Шукаю попутника”.
09.00 Моє нове життя.
10.00 Т/с “Пам’ять серця”.
13.50, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Безсмертник. 
         Нова надiя”. (2).
19.45 Т/с “Квiтка папоротi”.
23.20 Х/ф “Єлизавета.
         Золоте столiття”. (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”.
10.55 Обережно, дiти!
11.30 М/ф “Барбi та три мушкетери”.
12.40 М/с “Пригоди Котигорошка 
        та його друзiв”.
13.35 Х/ф “Викрутаси”.
15.10 Одного разу пiд Полтавою.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30 Т/с “Два батька i два сина”. 
(2).
21.00 Країна У.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Буковинська писанка».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Урок… для батьків».
20.28 «Святкуємо Великдень».”
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Назбиране».
21.15 «В об’єктиві ТТБ».
21.30 «Христос воскрес —
         радіє світ!»
22.00 «Народні перлинки 
         з бабусиної скриньки».
22.30 «Ігор Павлюк: 
         між Бугом і Богом».
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

Enter-фiльм
.05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.30 Смiшнi люди.
12.00 Криве дзеркало.
12.25 Т/с “Катя”.
21.30 Т/с “Комiсар Рекс-8”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40, 16.00 “Файна Юкрайна”.
10.50 “КВН”.
12.50 Х/ф “П’ятiрка супергероїв”.
14.20 М/ф “Кунг-фу Панда-2”.
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 “Бумеранг”.
00.10 Х/ф “Доброго ранку”. (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.
06.45, 7.15, 8.15, 9.10, 13.30, 17.55,
          22.50, 23.25 Погода.
07.20, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.25 Х/ф “Далеко по сусiдству”.
11.10 Д/ф “Марiя Левитська.
         Театральний роман”.
11.55 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.05 М/ф.
14.25 Нотатки на глобусi.
14.45 Фольк-music.
16.10 Х/ф “Брат i сестра”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/ф “Квант Iндiї”.
20.00 Про головне.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
         19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.45 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.35, 14.10 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 “Останнiй москаль”.
22.00 “Чотири весiлля-4”.
23.35 Т/с “Мiстер Селфрiдж”. (2).
00.35 Драма “Я теж хочу”. (3).

інтер
06.35 М/ф.
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, 21.00 Т/с “Красиве життя”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
        з Л. Каневським”.
13.25, 14.20 Т/с “Земський лiкар-4. 
         Повернення”.
14.50 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 Т/с “Безсоння”. (2).
00.35 Х/ф “Коефiцiєнт iнтелекту”.

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00 Дует «Писанка», «Христос Воскрес».
07.35 «Сільський календар».
08.05 «Духовні роздуми».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Усіма широтами».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00 Дитяча година.
11.40 «Чарівний ключик».
12.00 Музична імпреза «Великдень — 
         світло життя».
14.00 Х/ф «Повернення 
         у таємничий сад». (1).
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Музична казка «Якось на Великдень».
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 «Слідства. Інфо».
20.30 Вікно в Європу. Сильні разом.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Крижана пам’ять». (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.35, 20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.45 Т/с “Агенти Щ.И.Т.”
11.35, 13.20, 16.35 Т/с “Морський патруль”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.20 Т/с “Опери”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Свобода слова.
00.25 Х/ф “Перший лицар”.

стб
05.40 “У пошуках iстини”.
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
08.50 Х/ф “Любов i голуби”.
10.55, 19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
11.50 “МастерШеф-2”.
18.50 “Iсторiя українського шоу-бiзнесу. Iрина 
Бiлик i Таїсiя Повалiй. У лiжку з ворогом”.
20.55 Т/с “Пiзнє розкаяння”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
01.10 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Кунг-фу Панда: 
         легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
11.55 Teen Time.
12.00 Т/с “Татусевi дочки”.
17.00, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Серця трьох-2.
23.15 Х/ф “Володар перснiв: 
        братство персня”.

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 “Довгий шлях додому”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”. (2).
21.00 Т/с “Квiтка папоротi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-4”. (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 “Кiт у чоботях”.
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, 21.00 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 «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 «Енергоманія».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.20 «Моя улюблена робота».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
         у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
11.30, 11.55 Криве дзеркало.
12.25 Х/ф “Приморський бульвар”.
14.40, 21.30 Т/с “Комiсар Рекс-8”.
16.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
17.20 Х/ф “Зелений фургон”.
19.40 Т/с “Заповiт Ленiна”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40, 16.00 “Файна Юкрайна”.
11.00 Х/ф “П’ятiрка супергероїв”.
12.30 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка. 
       Незвiдана Європа”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).
01.20 “Топ-модель 
         по-росiйськи”.

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.
06.45, 7.15, 8.15, 12.30, 14.15, 17.55, 
        18.50, 22.45, 23.25 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.40 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.20 Про головне.
10.10 Д/ф “Putin’s way”.
11.30 Д/ф “Паперове мiсто”.
12.35 Зроблено в Європi.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.35 Казки Лiрника Сашка.
14.50 М/ф.
15.20 Нотатки на глобусi.
15.55 Як ваше здоров’я?
16.35 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
17.00 Д/ф “Ангкор”.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Перша студiя.
19.30 Дебати PRO.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.30 Тепло.ua.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
         19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок 
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.45 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.35, 14.10 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 “Останнiй москаль”.
22.00 “Iнспектор Фреймут-2”.
23.35 Т/с “Мiстер Селфрiдж”. (2).

інтер
06.35 М/ф.
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, 21.00 Т/с “Красиве життя”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
13.25, 14.20 Т/с “Земський лiкар-4.
         Повернення”.
14.50 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 Т/с “Безсоння”. (2).
00.35 Х/ф “Ревнощi”.

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 «Усіма широтами».
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 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Таємний хід». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Усіма широтами».
17.30 «Про кіно».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Коли мене покохають». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.45 Т/с “Агенти Щ.И.Т.”
11.30, 13.20, 16.35 Т/с “Морський
         патруль”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.20 Т/с “Опери”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Шеф-2”.
23.20 Х/ф “11 друзiв Оушена”.

стб
05.35 “У пошуках iстини”.
06.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.55, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.10, 19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.05 “МастерШеф-2”.
18.55 “Моя правда. Ольга Сумська”.
20.55 Т/с “Пiзнє розкаяння”.
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Кунг-фу Панда: легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
12.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.00, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Серця трьох-2.
23.10 Х/ф “Володар перснiв: двi фортецi”. (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 “Довгий шлях додому”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Вiра i правда”. (2).
21.00 Т/с “Квiтка папоротi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-4”. (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 “Спляча красуня”.
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, 21.00 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 «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».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.15 «Дорога на Схід».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
11.20, 11.45 Криве дзеркало.
12.15 Х/ф “Бережiть жiнок”.
14.35, 21.30 Т/с “Комiсар Рекс-8”.
16.15 Т/с “Комiсар Мегре”.
17.15 Драма “Не стрiляйте в бiлих лебедiв”.
19.40 Т/с “Заповiт Ленiна”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40, 16.00 “Файна Юкрайна”.
10.40 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка. 
         Незвiдана Європа”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).
01.20 “Топ-модель по-росiйськи”.

ут 1
06.00, 7.20, 8.55, 9.00, 12.20, 
        14.20, 17.35, 22.45 Погода.
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 М/ф.
10.15 Школа Мерi Поппiнс.
10.35 Хочу бути.
11.15 Музична академiя Junior.
12.30 Х/ф “Остання iскра життя”.
14.35 Фольк-music.
15.55 Д/ф “Дальнi барикади”.
17.00 Д/ф “Палiтри”.
17.45 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
18.45 Театральнi сезони.
19.25 Х/ф “Закоханi невротики”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Музична весна на Першому. 
        Гурт “Гайдамаки”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.10 Комедiя “Симпатичнi вдови 
       краще цiлуються”.
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”.
12.10 “Iнспектор Фреймут-2”.
13.35 “Чотири весiлля-4”.
14.55 Т/с “Останнiй москаль”.
17.50 Комедiя “Кавказька полонянка”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни-5”.
23.15 Бойовик “Механiк”. (3).

інтер
05.45 “Великий бокс на “Iнтерi”. 
      Олександр Усик Андрiй Князєвий”.
07.35 “Вдалий проект”.
08.40 “Готуємо разом”.
09.30 Новини.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
11.00 “Орел i решка”.
12.00 Т/с “Легковажна жiнка”.
15.50 Т/с “Розкаяння”.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 Т/с “Слiпий розрахунок”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Москаль чарівник». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 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 архіка-
тедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 М/ф «Непереможна команда».
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. Інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Золоте стремено».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Музична імпреза 
       «Великдень — світло життя».
23.45 Час-тайм.

ICTV
07.05 Зiрка YouTube.
09.00 Дивитися всiм!
10.00 Х/ф “Гейсток. Легенда про 
        Тарзана, повелителя мавп”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Шеф-2”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Геракл. Початок легенди”.
22.15 Х/ф “Помпеї”.
00.15 Х/ф “Глибоке синє море”. (2).

стб
05.15 Х/ф “Золоте теля”.
07.55 “Холостяк-5”.
09.00 “Все буде смачно!”
11.35 “Караоке на майданi”.
12.35 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
16.40 “Україна має талант!-7”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.40 “Один за всiх”.
21.55 “Детектор брехнi-7”.
22.50 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.50 Х/ф “Мiй улюблений клоун”.

новий канал
06.10, 13.00 Kids’ Time.
06.15 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
06.40 25-й кадр.
07.40 М/с “Кунг-фу Панда: легенди крутизни”.
09.20 М/с “Iсторiї Тома i Джерi”.
11.10 М/ф “Лови хвилю”.
13.05 “Єралаш”.
16.50 Х/ф “Мiй хлопець iз зоопарку”.
19.05 Х/ф “Тварина”.
21.00 Х/ф “Поганi хлопцi-2”.
00.00 Х/ф “Теорiя змови”. (2).

канал “україна”
06.30 Подiї.
07.15 Х/ф “Улюбленi жiнки Казанови”.
09.00 Т/с “Квiтка папоротi”.
16.00 Моє нове життя.
17.00 Х/ф “Красунi”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Х/ф “Красунi”.
22.00 Т/с “Слiд”.
23.50 Великий футбол.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 Х/ф “В пошуках капiтана Гранта”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Ескiмоска”.
10.45 М/с “Кумi-кумi”.
10.55 М/ф “Юго i Лала”.
12.20 М/ф “Барбi: Казкова країна моди”.
13.50 Обережно, дiти!
14.35 Х/ф “Гарячi голови”.
16.05 Х/ф “Викрутаси”.
18.00 Х/ф “Просто Райт”. (2).
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!

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 «Національний художній музей».
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 “Top shop”.
10.30, 22.20 Смiшнi люди.
12.00, 23.50 Криве дзеркало.
12.25 Х/ф “Чародiї”.
15.05 Т/с “Зiрка епохи”.
00.20 Кiноляпи.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.20 “Рецепти щастя. Нова iсторiя”.
09.20 М/ф “Барбi: казкова країна Мермедiя”.
10.50 М/ф “Качинi iсторiї: заповiтна лампа”.
12.10 “ВусоЛапоХвiст”.
12.25 “Розсмiши комiка”.
13.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
14.20 “Орел i решка”.
16.10 Х/ф “Уяви собi”.
18.10 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 Х/ф “Дiти шпигунiв-2: острiв 
        нездiйсненних мрiй”.
22.00 Т/с “Надприродне”. (2).
23.45 Т/с “Красуня та чудовисько”. (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.
06.45, 7.15, 8.15, 12.05, 13.45, 
         17.55, 22.40, 23.25 Погода.
07.20 Тепло.ua.
07.30, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.10 Дебати PRO.
10.25 Перша студiя.
10.50 Д/ф “Квант Iндiї”.
12.15 Слiдство. Iнфо.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.00 М/ф.
14.30 Надвечiр’я.
15.40 Свiтло.
16.25 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.30 Чоловiчий клуб.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/ф “Сага старовинної пущi”.
20.00 Про головне.
22.00 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 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”.
09.45 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.35, 14.10 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 “Останнiй москаль”.
22.00 “Казкова Русь”.
22.30 “Право на владу-2”.
00.35 Т/с “Мiстер Селфрiдж”. (2).

інтер
06.35 М/ф.
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, 21.00 Т/с “Красиве життя”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
13.25, 14.20 Т/с “Земський лiкар-4. 
        Повернення”.
14.50 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 Т/с “Безсоння”. (2).
00.40 Х/ф “Шепоти в ночi”. (3).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 1045 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Усіма широтами».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Соло».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Повітряні пірати». (1).
17.00 «Усіма широтами».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Україна. Перезавантаження.
21.30 Наші вітання.
22.35 Х/ф «Святий Марадона». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.50 Т/с “Агенти Щ.И.Т.”
11.40, 13.20 Т/с “Морський патруль”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20 Т/с “Опери”.
16.40 Т/с “Дiзнавач-2”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с “Шеф-2”.
23.20 Х/ф “12 друзiв Оушена”.

стб
06.00, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.20 “Зiркове життя”.
09.15 “Моя правда. Орнелла Муттi”.
11.00, 19.55 “Слiдство ведуть
          екстрасенси”.
12.00 “МастерШеф-2”.
18.50 “Моя правда. Невiдомi 
         чоловiки Наталiї Могилевської”.
20.55 Т/с “Пiзнє розкаяння”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.37 М/с “Кунг-фу Панда: 
         легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Серця трьох-2.
23.25 Х/ф “Вибух з минулого”.

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 “Довгий шлях додому”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник.
         Вiра i правда”. (2).
21.00 Т/с “Квiтка папоротi”.
21.55 Футбол. Лiга Європи УЄФА
       1/4 фiналу “Динамо” (Україна)
         “Фiорентiна” (Iталiя).
00.00 Т/с “Мент у законi-8”. (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 “Панi Метелиця”.
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, 21.00 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 «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».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.15 «Думки вголос».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
11.25, 11.50 Криве дзеркало.
12.20 Х/ф “Зелений фургон”.
14.40, 21.30 Т/с “Комiсар Рекс-8”.
16.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
17.20 Х/ф “Приморський бульвар”.
19.40 Т/с “Заповiт Ленiна”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi 
         вбивства”.

к1

06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40, 16.00 “Файна Юкрайна”.
10.40 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка.
          Незвiдана Європа”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).
01.20 “Топ-модель 
          по-росiйськи”.

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.
06.45, 7.15, 8.15, 9.05, 12.15, 13.45,
         22.50, 23.20 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.20, 20.00 Про головне.
10.15 Х/ф “Брат i сестра”.
12.20 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.20 Час-Ч.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.00 М/ф.
14.25 Вiра. Надiя. Любов.
15.40 Театральнi сезони.
16.10 Музичне турне.
17.20 Д/ф “Кланова Шотландiя”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 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”.
09.45 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.35, 14.10 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.20 “Мультибарбара”.
21.00 “Вечiрнiй Київ-2015”.
22.55 “Свiтське життя”.
00.00 Драма “Казино”. (2).

інтер
06.35 М/ф.
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 “Красиве життя”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
13.25, 14.20 Т/с “Земський лiкар-4. 
         Повернення”.
14.50 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Т/с “Картковий будиночок”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45. Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Україна. 
        Перезавантаження.
08.30 Переможний
        голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Усіма широтами».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Bon appetit».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Один у лісі». (1).
17.00 «Усіма широтами».
17.30 «Гаджет Time».
17.40 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Золоте стремено».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Рятувальний
           модуль». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
         новини.
10.00 Т/с “Агенти Щ.И.Т.”
11.50, 13.20, 16.50 Т/с “Дiзнавач-2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20 Т/с “Опери”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Т/с “Шеф-2”.
23.20 Х/ф “13 друзiв Оушена”.

стб
05.35 Х/ф “Старомодна комедiя”.
07.00 Х/ф “Жiноча логiка”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.50 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “Холостяк-5”.
00.40 Х/ф “Катала”. (2).

новий канал
06.10, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.37 М/с “Кунг-фу Панда: 
        легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05, 21.00 Серця трьох-2.
17.20, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
23.05 Х/ф “На вiдстанi любовi”. (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 “Довгий шлях додому”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. 
         Вiра i правда”. (2).
21.00 Спiвай як зiрка.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-8”. (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 “Попелюшка”.
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 “Просто Райт”. (2).
20.00 Х/ф “Рожева пантера”. (2).
22.00 Х/ф “Омен”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «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».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.15 «Актуально».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
11.20, 11.45 Криве дзеркало.
12.15 Драма “Не стрiляйте
          в бiлих лебедiв”.
14.40, 21.30 Т/с “Комiсар Рекс-8”.
16.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
17.20 Х/ф “Бережiть жiнок”.
19.40 Т/с “Заповiт Ленiна”.
23.10 Т/с “Суто 
         англiйськi вбивства”.

к1

06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40, 16.00 “Файна 
        Юкрайна”.
10.40 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка. 
          Незвiдана Європа”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 “КВН”.
00.00 “Розсмiши комiка”.

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.15, 7.30, 8.55, 9.00, 10.30, 15.50, 
       18.55, 22.45 Погода.
06.20 На слуху. Пiдсумки.
07.35 У просторi буття.
08.30 “Золотий гусак”.
09.15 Перша студiя.
10.00 Зроблено в Європi.
10.10 Нотатки на глобусi.
11.00 Книга.ua.
11.30 Д/ф “Кланова Шотландiя”.
12.30 Д/ф “Дорогами Саксонiї”.
13.00 Свiтло.
13.55 Д/с “Сага старовинної пущi”.
15.00 Д/ф “Паперове мiсто”.
16.05 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.00 Чоловiчий клуб.
17.35 Музичнi салони Arte.
19.05 Х/ф “Остання iскра життя”.
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.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
07.10, 20.15 “Українськi сенсацiї”.
08.00, 8.30 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.05, 19.30 “ТСН”.
11.00 Мелодрама “Надiя як
          доказ життя”.
14.40 “Вечiрнiй Київ”.
16.35 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
21.20 “Вечiрнiй квартал у Туреччинi”.
23.15 “Що? Де? Коли?”
00.25 Трилер “Фантом”. (2).

інтер
06.20 М/ф.
06.45 “Стосується кожного”.
08.45 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
11.50 Т/с “Легковажна жiнка”.
15.40 Т/с “Розкаяння”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Великий бокс на “Iнтерi”. 
        Олександр Усик Андрiй Князєвий”.
00.00 Х/ф “Стерво для чемпiона”. (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 «Москаль чарівник». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Україна. Перезавантаження.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером. 
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Європа у фокусі.
12.30 Х/ф «Ключ від дому». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 М/ф «Непереможна 
         команда». (1).
16.20 «Гаджет Time».
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 ТНЕУ вітає з Великоднем.
22.00 Х/ф «Міжсезоння». (2).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
06.00 М/ф “Том i Джерi”.
06.45 Х/ф “Лунi Тьюнз знову в дiлi”.
08.15 Антизомбi.
09.15 Дiстало!
10.15 Цивiльна оборона.
11.20 Iнсайдер.
12.20, 13.00, 20.05 Т/с “Вiдрив”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
       Пiдсумки з К. Стогнiєм.
22.05 Х/ф “Глибоке синє море”. (2).
00.05 Х/ф “Химера”. (2).

стб
06.20 Х/ф “Зовсiм пропащий”.
08.00 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.45 Х/ф “Неймовiрнi пригоди
         iталiйцiв у Росiї”.
12.50 Х/ф “З привiтом, 
        Козаностра”.
14.45 Т/с “Коли ми вдома”.
16.05 “Холостяк-5”.
19.00 “Україна має талант!-7”.
21.15 Х/ф “Кавказька полонянка, 
         або Новi пригоди Шурика”.
23.00 “Давай поговоримо про секс-2”.

новий канал
06.00, 7.50 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.55 Уральськi пельменi.
10.00 Ревiзор.
12.25 Пристрастi за Ревiзором.
14.30 Т/с “СашаТаня”.
18.45 Х/ф “Мiй хлопець iз зоопарку”.
21.00 Х/ф “Поганi хлопцi”. (2).
23.40 Х/ф “Розплата”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 23.50 Т/с “Приватний детектив 
         Тетяна Iванова:
         Моя дорога служниця”.
08.00 Т/с “Приватний детектив 
        Тетяна Iванова: 
        Дольче Вiта по-росiйськи”.
10.00 Зоряний шлях. Дайджест.
11.00, 22.00 Х/ф “Куди йде любов”.
13.00 Х/ф “Якщо ти не зi мною”.
17.20 Т/с “Коханi жiнки Казанови”.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 Х/ф “В пошуках капiтана Гранта”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Ескiмоска”.
10.50 М/с “Кумi-кумi”.
11.00 М/ф “Хоробрий плавець”.
12.40 М/ф “Цирк! Цирк! Цирк!”
14.10 Обережно, дiти!
14.40 Х/ф “Кудлата команда”.
16.15 Х/ф “Гарячi голови”.
18.00 Х/ф “Рожева пантера”. (2).
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!

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 “Top shop”.
10.30 Смiшнi люди.
12.00 Криве дзеркало.
12.30 Т/с “Зiрка епохи”.
19.45 Т/с “Варькина земля”.
01.40 Кіноляпи.

к1

06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Звана вечеря”.
11.00 “Рецепти щастя. 
          Нова iсторiя”.
12.00 М/ф “Качинi iсторiї: 
          заповiтна лампа”.
13.15 “ВусоЛапоХвiст”.
14.15 “Орел i решка”.
17.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
18.00 Х/ф “Наречений напрокат”. (2).
20.00 Х/ф “Уяви собi”.
22.00 Т/с “Надприродне”. (2).
23.45 Т/с “Красуня та чудовисько”. (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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Наша сторінка

Оголошення ●

Добрі справи ●

Байківці
і байківчани

Видання Байковецької сільської ради №4 (39)

Шановні краяни!
Сердечно вітаю Вас зі світлим святом 

Воскресіння Христового! Щиро зичу, щоб 
світло Великодня об’єднало усіх нас – і 
тих, хто зустрічає ці свята в дружньому сі-
мейному колі, і тих, хто знаходиться далеко 
від рідного дому, — чистим світлом незгас-
них людських чеснот та цінностей, а в кож-
ній родині щоб панував мир та спокій. Не-
хай цей Великий день дарує Вам щастя, 
здоров’я, любов та непохитну віру в кра-

щий завтрашній день, а величальні церковні 
дзвони наповнюють земною радістю серця. Міц-
ного здоров’я, родинного затишку й творчої на-
снаги в ім’я процвітання України і рідного Терно-
пілля.

Христос воскрес! Воістину воскрес!
 З повагою – голова Тернопільського 
обласного відділення Всеукраїнської 

асоціації сільських і селищних рад, 
Байковецький сільський голова  

Анатолій КУЛИК.

У четвер, 23 квітня о 10 год. у будинку культури с. Байківці  
(вул. Січових Стрільців, 41) відбудуться громадські слухання 
щодо добровільного об’єднання с. Байківці із територіальни-
ми громадами Тернопільського району. До обговорення  
запрошуються жителі с. Байківці.

Графік відправ у храмі Пресвятої  
Євхаристії на масиві Русанівка

У Велику Суботу, 11 квітня о 17 год. –  по-
свячення пасок. 

На Великдень, 12 квітня о 7.30 – Над-
гробне, Великодня Утреня, свята Літургія.

У Світлий Понеділок, 13 квітня о 9.30 год. 
– свята Літургія, о 14.30 год. – парастас на 
цвинтарі (нове кладовище).

Розклад  
Великодніх відправ 

Графік відправ у церкві  
Святої Параскеви Сербської 

У Велику Суботу, 11 квітня о 18 год. 
–  посвячення пасок. 

На Великдень, 12 квітня о 5.30 – 
Надгробне, Великодня Утреня, 10.00 – 
свята Літургія.

У Світлий Понеділок, 13 квітня об 
11.00 – свята Літургія, о 14.30 год. – 
парастас на цвинтарі (нове кладовище).

Графік відправ у храмі  
Пресвятої Трійці на масиві  

Гаї Ходорівські 

У Велику Суботу, 11 квітня о 17 
год. –  посвячення пасок. 

На Великдень, 12 квітня о 6.00 
ранку – Надгробне, опісля Великодня 
Утреня, свята Літургія.

Графік відправ у каплиці  
храму Преображення Господнього 

на масиві Гаї Чумакові
У Велику Суботу, 11 квітня о 18 

год. –  посвячення пасок.
На Великдень, 12 квітня о 7.30 – 

Надгробне, 8.00 – Страсна Утреня, 
9.00 – свята Літургія.

У Світлий Понеділок, 13 квітня о 
9.00 – свята Літургія.

Вівторок, 14 квітня о 9.00 – свята 
Літургія.

https://www.facebook.com/
pages/Байківці-і-байківчани

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Напередодні Ве-
ликодніх свят ке-
рівник центру со-
ціальних програм 
і заходів у спра-
вах дітей, молоді, 
жінок та сім’ї Бай-
ковецької сіль-
ської ради Люд-
мила Кулик орга-
нізувала приємну 
подію – дітям, що 
перебувають під 
соціальним су-
проводом сіль-
ського центру, 
вручили грошову 
допомогу. Мож-
ливо, сума не до-
зволить враз роз-
багатіти, втім, на 
новий одяг чи 
іграшки — це сут-
тєва фінансова 
підтримка.  Роз-
мір виплати збіль-
шено – 650 грн. 
кожній дитині.

Загалом сільський центр опіку-
ється 21 сім’єю, в яких виховуєть-
ся 46 дітей. Це перший транш ви-
плат у 2015 році, наступний у та-
кому ж розмірі батьки отримають 
до Святого Миколая цього року. 
“У трьох сім’ях є по четверо дітей, 
сім сімей — з трьома дітьми, опіку-
ємося і дітьми-інвалідами, дітьми 
одиноких матерів, — зазначила 
Людмила Кулик. — Знаю, що бать-
ки спрямують ці кошти у потрібне 
русло”.

У передвеликодні дні в центрі 
соціальних програм і заходів у 
справах дітей, молоді, жінок та 
сім’ї Байковецької сільської ради 
автор цих рядків зустріла багато-
дітну маму Лілію Онуфреїву, яка 
прийшла отримувати гроші  
одразу на трьох дітей. Сума чи-
маленька – 1950 гривень. “На 
отримані гроші з чоловіком за-
планували оновити дитячий гар-
дероб до Великодня, — зазначи-
ла пані Лілія. — Звісно, спробує-
мо виконати замовлення дітей на 
нові іграшки. Владислав, примі-

ром, з нетерпінням чекає на 
іграшкового пістолета, Ростис-
лав хоче конструктор, а Сніжанка 
забажала дитячу косметику”. 

Байківчанка Олена Гарбуз на 
отримані від центру гроші обіцяла 
сину купити зручні шкіряні кросів-
ки. Ольга Башняк виховує з чоло-
віком троє дітей – піврічну Веро-
ніку, Антона (4 р.) і 9-річну Софій-
ку. Отримувати гроші пані Ольга 
прийшла із сином Антоном, якому 
тепер куплять омріяний великий 
іграшковий автомобіль марки 
“Камаз”.

Суттєва підтримка

Керівник центру соціальних програм і заходів у справах дітей, 
молоді, жінок та сім’ї Байковецької сільської ради  

Людмила Кулик (крайня ліворуч) та байківчани (зліва направо)  
Олена Гарбуз, Ольга Башняк з сином Антоном, Лілія Онуфреїва.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

31 березня ц. р. Байковець-
кий сільський голова Анато-
лій Кулик провів 55 сесію 
Байковецької сільської ради. 
Основне питання порядку 
денного сесії – внесення змін 
до місцевого бюджету.

Як зазначив головний бухгал-
тер Байковецької сільської ра-
ди Андрій Курочка, значну суму 
коштів – 60 тисяч гривень – на 
сесії додатково виділили на соці-
альний захист населення у друго-
му кварталі цього року. За інфор-
мацією секретаря Байковецької 
сільського ради Галини Гелей, 
матеріальна допомога чотирьом 
байківчанам – ветеранам УПА, 
реабілітованим і репресованим – 
по 1300 грн. з сільського бюдже-
ту має надходити щомісяця. Од-
нак, з початку цього року виплати 
не відбувалися. “Якщо Державне 
казначейство України працювати-
ме належним чином, у квітні ви-
платимо усі затримані кошти – по 
5 200 грн. кожному, – сказала Га-
лина Гелей. – Згідно з програмою 
Байковецької сільської ради що-
до підтримки дітей, молоді, жінок, 
сім’ї, учасників АТО, соціального 
супроводу людей похилого віку та 
інвалідів у 2015 році, 34 байківча-
ни — інваліди І і ІІ груп в рамках 

щоквартальної виплати у квітні 
отримають по 260 грн. Виплата 
17 байківчанам похилого віку, які 
живуть самотньо, у поточному мі-
сяці теж відбудеться на суму 260 
грн.”.

– Рішенням 55 сесії Байко-
вецької сільської ради також виді-
лено сто тисяч гривень на заку-
півлю твердопаливного котла для 
адміністративного приміщення 

Байковецької сільської ради, – 
сказав Андрій Курочка. – Серед 
інших масштабних виплат – 75 
тис. грн. з бюджету Байковецької 
сільської ради спрямовуємо на 
виготовлення проектно-
кошторисної документації для бу-
дівництва пішохідних доріжок по 
вул. Січових Стрільців (масив Ста-
рі Байківці) та вул. Вишнівецького 
на масиві Русанівка.

Місцеве самоврядування ●

Пріоритет – соціальний захист 

Головний бухгалтер Байковецької сільської ради  
Андрій Курочка в робочому кабінеті.
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора. 

Настала довгоочікувана вес-
на, зійшов сніг і стало очевид-
но, як ставимося до чистоти 
та благоустрою. Зазвичай на-
передодні Великодня кожна 
добропорядна сім’я приби-
рає, ремонтує і прикрашає 
житло після холодної зими. 
Приємно спостерігати, коли 
навколо підприємства чи на 
особистому господарстві чи-
сто, це значною мірою впли-
ває на імідж їх власників та й 
усього села. 

Працівники Байковецької сіль-
ської ради, місцевих ФАПу, дитячо-
го садка “Метелик” і будинку куль-
тури довели, що не обов’язково 
чекати на Всеукраїнський день до-
вкілля, який щороку прийнято від-
значати 20 квітня. Прибирання мож-
на розпочати й у зручний для себе 
час, за умов гарної погоди. Так, на-
передодні Великодня, 2 квітня, у 
Байківцях відбулася місцева толока. 
Господарі і господині прибирали 
територію села від в’їзду в Байківці 
з траси “Доманове-Ковель-Чернівці-

Тереблече”, частина якої, згідно з 
генеральним планом Байковецької 
сільської ради, увійшла в межі села. 
Сміття зібрали на центральній пло-
щі села біля пам’ятника “365 років 
с. Байківці”, подвір’я сільської ради, 
дитячого садка. 

Як зазначив Байковецький  
сільський голова Анатолій Кулик, 
правила благоустрою у Байковець-
кій сільській раді діють ще з 2006 
року, які є настільним документом 
кожного мешканця села. “На по-
рушників цих правил визначені осо-
би можуть складати відповідні адмі-
ністративні протоколи, – сказав 
Анатолій Романович. – Втім, у Бай-
ківцях складати такий документ, на 
щастя, потреби не було. Як прави-
ло, у нас гарні господарі, в яких 
прибрано скрізь: у хаті, на подвір’ї, 
за парканом, де цвітуть різнобарвні 
квіти, ростуть декоративні кущі. 

Нині кожен житель Байковець 
має укладений договір з підприєм-
ством щодо централізованого ви-
возу сміття. Крім того, з клопотання 
Байковецької сільської ради кон-
тейнери для сміття встановлено бі-
ля автобусних зупинок, поруч з 
кладовищем — щоб жителям зручно 
було наводити лад на могилах.

До Великодня  
село причепурили 

На в’їзді у Байківці з вул. Корольова байківчани закликають  
не засмічувати узбіччя, проявляючи європейську культуру.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

5 квітня, у Вербну неділю, 
християни православного 
обряду відзначили входжен-
ня Ісуса в місто Єрусалим. 
Минулої неділі кореспон-
дент газети “Подільське 
слово” побувала на освя-
ченні вербової лози у церкві 
Пресвятої Євхаристії на ма-
сиві Русанівка в Байківцях.

Як зазначив настоятель храму 
о. Віталій Дзюба, входження Ісу-
са було справді величним. Люди 
вітали Христа не тільки пальмо-
вими галузками, а й скидали з 
себе одzu і стелили Йому під но-
ги на дорогу, якою мав проїж-
джати. Чути було голосні вигуки: 
“Осанна Сину Давидовому! Бла-
гословен, хто йде, в ім’я Господ-
нє!” (Мф. 21,9). Сколихнулося 
ціле місто Єрусалим, пережива-
ючи глибоко своє піднесення, 
хвилювання почуттів. Раділи 
старші, молодші і навіть діти, зу-
стрічаючи Ісуса Христа.

Ця славна подія в житті Госпо-
да відбулася за шість днів до 
старозавітного свята Пасхи. Свя-
ті євангелісти розповідають, як 
напередодні цього дня у Віфанії 
неподалік Єрусалима Ісус здій-
снив найбільше Своє чудо —  
воскресив у гробі Свого друга 

Лазаря. Чутки про це велике чу-
до Христове швидко поширилися 
у Єрусалимі. Вороги Христа, пер-
восвященики, фарисеї і садукеї, 
заздрячи могутньому впливу Гос-
пода на простий іудейський на-
род, вирішили на таємній нараді 
віддати Христа на смерть. Про-
стий народ, почувши про велике 
чудо Христове, вирішив на дру-
гий день вийти з Єрусалима і пі-
ти у Віфанію, щоб побачити і ві-
тати великого Чудотворця. 

Спаситель, оточений радіс-
ними людьми, в’їхав на віслю-
кові до Єрусалима, наче цар, 
не для того, щоб посісти пре-
стол Давидів, щоб знищити во-
рогів іудеїв — римлян, як дума-
ли багато іудеїв, а прямував до 
величного храму Єрусалим-
ського. Бо сказано, що Цар-
ство Христове “не від світу 
цього”. Господь — істинний Цар 
не якогось малого царства, а 
всього безмежжя всесвіту, Цар 
духовного царства – Своєї 
Церкви. Увійшовши до Єруса-
лимського храму, Господь як 
цар і повелитель вигнав з нього 
усіх, хто осквернив Його святи-
ню недостойним користолюб-
ством. Спаситель при цьому 
виявив велику милість простим 
віруючим людям, зцілив кульга-
вих, сліпих і калік, які зустріли 
Його у храмі. Господь багато 
повчав народ Царству Небес-

ному і повідомив, що Він обі-
цяний Богом Отцем через про-
років Месія — Христос.

Основний атрибут свята Вхо-
дження Господнього у Єрусалим 
– верба. Адже у слов’ян немає 
пальмового гілля, яким встеляли 
шлях Христу. У цих країнах її за-
мінили вербою. У багатьох вини-
кає питання: як правильно пово-
дитися з освяченими гілочками 
верби? Про це ми запитали у 
присутніх на недільній службі у 
храмі Пресвятої Євхаристії на 
масиві Русанівка.

Надія і Сергій Кравчуки:  
“У Вербну неділю гілочки верби, 
які вже починають розпускатися, 
освячуємо у церкві, а після служ-
би зберігаємо вдома біля ікон 
протягом цілого року до наступ-
ного свята”.

Ольга Андрухів: “Вважається, 
що освячена верба має чудот-
ворну цілющу силу, здатну по-
збавити людей і тварин від хво-
роби. Існує традиція: щоб бути 
здоровими, люди злегка вдаря-
ють одне одного гілками верби, 
особливо дітей, бажають 
здоров’я і благополуччя у сім’ї. 
Щоб домашня худоба не хворіла, 
її кроплять вербою, змоченою 
свяченою водою, а також згодо-
вують їй освячені гілочки верби. 
Також із гілочками верби треба 
приходити на кладовище, щоб 
пом’янути померлих родичів”.

Вербна неділя:  
символіка і сенс

Парафіяни церкви Пресвятої Євхаристії на масиві Русанівка (зліва направо) Надія і Сергій  
Кравчуки, їх кума Ольга Андрухів з донечкою Софійкою та її подругою у Вербну неділю.

Освячення лози у церкві Пресвятої Євхаристії:  
о. Віталій Дзюба та парафіяни масиву Русанівка, 5 квітня 2015 р.

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор  

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

9 березня виповнився 201 рік 
від дня народження Тараса 
Шевченка – людини, що віді-
грала ключову роль у станов-
ленні української нації. Він 
вийшов з маргінеси, але, йду-
чи тернистим шляхом, досяг 
вершин величі духу. З нагоди 
дня народження Кобзаря 9 бе-
резня у стінах Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. відбувся захід 
“Шевченкове слово сяє  
у віках”.

Дійство підготували учні старшої 
школи разом із вчителем україн-
ської мови Галиною Мар’янівною 
Сьомер. Участь у заході взяли і 
батьки школярів. Того дня для 
шкільної публіки звучали вірші Та-
раса Шевченка, його балади, урив-
ки із прозових творів, цікаві відо-
мості з біографії. Учні 5 та 9 класів 
підготувати матеріал про дитин-
ство Тараса, важке становище крі-
паків. 

З перших хвилин урочистого дій-
ства всі поринули у захоплюючі по-
дії минулого нашого народу. Учні та 
гості мали змогу насолодитися  

акторською майстерністю юних  
артистів. Присутні з цікавістю слуха-
ли розповіді ведучої про життя Та-
раса Григоровича. Школярі 5 класу 
відтворили драматизовану виставу 
про дитячі роки Кобзаря. Учні Тетя-
на Яськевич, Оксана Павленко, 
Максим Касарда, Максим Ярем, 
Христина Пахолік прочитали поезію 
напам’ять. 

Усіх вразив виступ талановитого 
декламатора — учениці 8 класу  
Ольги Клюк, яка прочитала “Роз-
риту могилу”. Вірш, який Шевченко 
присвятив Ликері Полусмак, про-
никливо читав Максим Касарда. 
“Мені тринадцятий минало” публіці 
представив Віталій Башняк. На свя-
ті прозвучали пісні у виконані учнів 
6 класу.

— Кожна нація має своїх титанів, 
— сказала, звертаючись до присут-
ніх, вчитель української мови  
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Галина 
Мар’янівна Сьомер. — Таким не-
скореним Прометеєм для нас був і 
завжди буде Тарас Шевченко. Він 
поклав життя на вівтар служіння на-
роду. 

На завершення заходу учні ви-
конали пісню “Вінок Кобзарю” та 
всією шкільною родиною з квітами 
вирушили до пам’ятника Тарасу 
Шевченку.

Шевченківські дні ●

Коли слово –  
сяйво віків

Сайт села Байківці http://bajkivci.org/
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Байківці і байківчани

Ірина ЮРКО.

27 березня на 24-ій 
сесії Тернопільської 
районної ради Байко-
вецька сільська рада 
передала районному 
бюджету 49 тис. 650 
грн. у вигляді міжбю-
джетного трансферту, 
який буде спрямовано 
на покращення харчу-
вання дітей у дитячому 
садку “Метелик”  
с. Байківці.

Як розповіла нашому ко-
респонденту завідуюча ди-
тячим садком “Метелик”  
с. Байківці Олена Василівна 
Онишко, з 1 квітня ц. р. ви-
хованці “Метелика” харчу-
ються за оновленим, до-
рожчим раціоном — по 16 
грн., а не по 8 грн., як було 
раніше. “Байковецька сіль-
ська рада фінансово втрутилася у цінову 
політику раціону дітей дитсадка ще у бе-
резні, додавши з бюджету по 8 грн. на 
кожну дитину щодня, — сказала Олена Ва-
силівна. — Відтепер складова ціни трьох 
добових прийомів їжі кожного вихованця 
включає: 4 грн. 80 коп. державних коштів, 
3 грн. 2 коп. — кошти батьків, 8 грн. — з 
бюджету Байковецької сільської ради. За-
вдяки додатковому фінансуванню Байко-
вецької сільської ради, обсяги харчування 
для кожної вікової групи, а також якість 
продуктів, що входять у двотижневе меню 
садочка, затверджене санітарною епіде-
мічною службою, відповідає межам вста-

новлених норм стан-
дартів. Меню у дитячо-
му садочку складається 
не тільки з урахуван-
ням потреб дитини, а й 
смакових переваг ма-
люків. Адже повноцін-
не, якісне харчування 
дітей суттєво впливає 
на ріст і розвиток дітей. 
Збалансованість раціо-
ну — основна умова 
підвищення опірності 
дитячого організму до 
захворювань. Коли ме-
ню коштувало 8 грн., 
діти не доотримували 
70% відсотків від необ-
хідної порції м’яса, ві-
тамінів тощо”. 

Оскільки у штаті 
Байковецького дитячо-
го садка “Метелик” не-
має медсестри, відпо-
відальність за якість 
продуктів харчування 

дітей несуть завідуюча садком Олена Ва-
силівна Онишко та кухар Ольга Іванівна 
Паращук. 

Колектив дитячого ясла-садка “Мете-
лик” висловлює щиру вдячність Байко-
вецькому сільському голові Анатолію  
Романовичу Кулику, генеральному дирек-
тору ТОВ “Вікторія” Степану Васильовичу 
Маціборці, батькам вихованців за активну 
позицію у підтримці роботи садка щодо 
постачання продуктів харчування в умовах 
економічної скрути. Щиро вітаємо усіх із 
Великоднем! Нехай милосердям і любов’ю 
наповняться Ваші душі, а довкола панують 
мир і спокій.

Олена Онишко:  
“Грошей тепер вистачає  
на меню, яке відповідає 
державним стандартам”

28 грудня 2014 року  
завідуючою дитячим садком 

“Метелик” с. Байківці  
призначено  

Олену Василівну Онишко.

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор  

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Фото автора.

Байковецькі школярі підтримали 
всеукраїнську акцію “Наречемось 
України вірними синами”, присвяче-
ну  200-ій річниці від дня народжен-
ня автора музики Державного гімну 
України “Ще не вмерла Україна” 
Михайла Вербицького та 150-ої  
річниці першого публічного виконан-
ня національного гімну.

У 1862 році український етнограф, 
фольклорист, поет Павло Чубинський на-
писав текст пісні “Ще не вмерла Україна”. 
У майбутньому цьому твору судилося ста-
ти державним гімном українського наро-
ду. Перша публікація вірша Павла Чубин-
ського відбулася у львівському журналі 
“Мета” 1863 року. Отримавши поширення 
на Західній Україні, патріотичний вірш не 
пройшов повз увагу і релігійних діячів того 
часу. Один із них — знаний композитор, 
отець Михайло Вербицький, який написав 
музику до гімну. 1865 року друком вірш 
вийшов уже з нотами. Вперше вірш “Ще 
не вмерла Україна”, як державний гімн, 

почали використовувати у 1917 році. 1939 
року вірш “Ще не вмерла Україна” офіцій-
но став гімном Карпатської України. З 17 
вересня 1991 року “Українське радіо” роз-
почало вести передачі з виконання пісні-
гімну, а 5 грудня того ж року “Ще не вмер-
ла Україна” вперше зазвучала на засіданні 
Верховної Ради України.

Буквально рік тому більшість із нас на-
решті зрозуміли слова Державного гімну 
України, пізнали вартість козацьких і по-
встанських пісень. “Воля або смерть” чи 
“Герої не вмирають” вже ніколи не будуть 
для нас незрозумілими гаслами. Завдяки  
героям Майдану, любові до Батьківщини 
для багатьох слова українського гімну на-
брали іншого, ширшого і глибшого зна-
чення. 

У рамках всеукраїнської  акції “Нарече-
мось України вірними синами” школярі-
байківчани хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять мужніх борців за Україну — героїв 
Крут, Січових стрільців, воїнів ОУН-УПА, 
учасників Революції Гідності, воїнів АТО, які 
життєвим досвідом показали, як треба бо-
ротися за Батьківщину. Учні, вчителі Байко-
вецької ЗОШ І-ІІ ст. та колектив Байковець-
кої сільської ради спільно виконали Дер-
жавний гімн України біля пам’ятника Тарасу 
Шевченку, який знаходиться у центрі села.

Символи державності ●

Нареклись бути  
вірними Україні 

Учні і вчителі Байковецької ЗОШ І-ІІ ст., колективи 
Байковецької сільської ради, будинку культури  

під час спільного виконня Державного гімну України 
біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Нещодавно 41-ий день народження 
відсвяткував куратор спортивного 
життя села Байківці, вчитель фізич-
ної культури Байковецької ЗОШ І-ІІ 
ст. і Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст.  
ім. О. Г. Барвінського, тренер збір-
ної Тернопільського району з фут-
болу серед учнів загальноосвітніх 
шкіл І-ІІ ст., начальник футбольної 
команди “Сокіл” (Байківці), член 
виконавчого комітету Тернопіль-
ської районної федерації футболу, 
депутат Байковецької сільської ра-
ди Руслан Касарда. Про плани  
байківчан на XXV сільські спортивні 
ігри Тернопільського району, підго-
товку до нового сезону футбольної 
команди “Сокіл” (Байківці) Руслан 
Степанович розповів читачам  
“Подільського слова”. 

— Руслане Степановичу, торік на 
сільських спортивних іграх Тернопіль-
ського району Байковецька сільська 
рада посіла в загальнокомандному за-
ліку другу сходинку. Не сумніваюсь, 
що цьогоріч боротиметеся за перше 
місце. 

— Однозначно. Завжди боремося за 
найвищі місця на всіх спортивних змаган-
нях. Хочемо перемогти у цьогорічних сіль-
ських спортивних іграх — XXV за ліком. 
Тим більше, нам вдався непоганий старт. 
21-22 лютого цього року відбулися зма-
гання з шашок і шахів у залік XXV сіль-
ських спортивних ігор. У шашках у ко-
мандному заліку Байковецька сільська 
рада отримала третє місце, у шахах — 
друге. В особистому заліку серед чолові-
ків у шашках я здобув “бронзу”, серед 
жінок — третє місце в байківчанки Віти 
Шуль, у шахах — на першій шахівниці 
“срібло” в депутата Байковецької  
сільської ради Богдана Смаля, “срібло” і в 
Миколи Кантицького на другій шахівниці. 
Серед жінок перемогу в шахових баталіях 
святкувала моя колишня учениця Ніна 
Осадца. Крім цього, нам вдалося потра-
пити до вісімки кращих волейбольних ко-
манд, які зіграють 14 червня цього року у 
фіналі XXV сільських спортивних ігор  
Тернопільського району. Це вагоме до-
сягнення, зважаючи на те, що торік  
Байківцям не вдалось потрапити до фі-
нальної частини змагань із волейболу. 29 
березня у попередніх зональних змаган-
нях наші волейболісти перемогли Шлях-
тинці і Гаї-Шевченківські. Поступилися 
тільки господарям — команді Лозови. На 
жаль, довелося радіти лише другому міс-
цю у підгрупі, адже того дня були травмо-
вані ключові гравці команди — Володимир  
Кірик і Сергій Серьогін. Тренуємося у 
спортивному залі у Шляхтинцях, підбира-
ємо гравців за позиціями. У гирьовому 
спорті надії покладаємо на Павла Бербе-
ничука, Михайла Ботюха. Байківчанин 
Сергій Кулик — лідер в арм-спорті. Торік 
на обласних сільських спортивних іграх 
він виборов “срібні” нагороди. У своїй ва-
говій категорії непогані результати де-
монструє Юрій Пулька. На жаль, подруж-

жя Олега і Лілії Бутковських, яке в мину-
лому році вибороло друге місце у змаган-
нях спортивних сімей, виїхало до Польщі. 
Сподіваюся, найближчим часом проведе-
мо конкурс “Тато, мама, я — спортивна 
сім’я”, під час якого оберемо, хто влітку 
представлятиме Байківці на сільських 
спортивних іграх. У найближчій перспек-
тиві — вийти у фінал змагань із міні-
футболу. 23 травня нам протистоятимуть 
команди Великого Глибочка (господарі 
поля), Домаморича, Довжанки, Плотичі, 
Івачева Долішнього, Почапинців, Ігровиці, 
Чистилова і Білої. До фіналу із підгрупи 
потрапить лише двійка найсильніших. 

— Незабаром стартує новий сезон 
чемпіонату Тернопільського району з 
футболу. Як готуєтеся до цього фут-
больного року і які завдання стоять пе-
ред місцевою командою “Сокіл”? 

— У зимовий час тренувалися у спор-
тивному залі ЗОШ №27 міста Тернополя, 
який для нас орендувала Байковецька 
сільська рада. Минулої неділі зіграли на 
виїзді товариський матч із командою Про-
нятина, яка в минулому сезоні, як і ми, 
посіла третю сходинку у своїй підгрупі. 
Поступилися з рахунком 2:0. Декілька ра-
зів могли забити, однак не пощастило.  
В захисті через певні причини не зіграли 
ключові гравці “Сокола” — Анатолій Грин-
да, Тарас Башняк, Віталій Купчик, Микола 
Станько. Звичайно, в товариських іграх 
результат — не пріоритет. Перш за все, 
награємо основний склад команди, пра-
цюємо на перспективу, “вливаємо свіжу 
кров”, залучаючи молодь: Василя Шулика, 
Василя Гриціва, Володимира Деця. Під-
тягую до команди сина Максима, який 
успішно виступає на обласних змаганнях з 
футболу серед юнаків. Молоді футболісти 
набираються досвіду, вивчають тактичну 
підготовку, вчаться не боятися суперника. 
Поряд із цим у товариській грі непогано 
проявили себе ветерани “Сокола”: депу-
тат Байковецької сільської ради Роман 
Телеп, я відіграв повністю два тайми. За-
плановано найближчим часом провести 
товариську гру з командою Смиківців. Кіс-
тяк команди, який складається в основно-
му з місцевих футболістів, збережено. 
Мають повернутися до команди легіонер 
Олександр Депутат і байківчанин Назар 
Чорний. Прикро, нещодавно через сімейні 
обставини нас залишив граючий тренер 
“Сокола” Матвій Николайчук. Однак ми не 
втрачаємо бойовий дух, продовжуємо 
працювати над тактичною, фізичною,  
технічною підготовкою, прагнемо створи-
ти зіграний, боєздатний колектив. Стара-
тимемося досягати максимального ре-
зультату в кожній грі. Основне завдання 
перед командою на цей сезон — вихід у 
першу лігу. 

— У минулому сезоні в групі “Б”, де 
виступали Байківці, практично не було 
рівних команді з Білої. Кого сьогодні 
вважаєте головним конкурентом бай-
ківчан у боротьбі за перепустку в пер-
шу лігу? 

Продовження на 10 стор.

Руслан Касарда:  
“Вихід у першу  
лігу — основне  

завдання на сезон”

Вчитель фізкультури Байковецької ЗОШ І-ІІ ст., тренер збірної  
Тернопільського району з футболу серед учнів ЗОШ І-ІІ ст.,  

начальник футбольної команди “Сокіл” (Байківці), член виконавчого  
комітету Тернопільської районної федерації футболу,  

депутат Байковецької сільської ради Руслан Степанович Касарда.



П’ятниця, 10 квітня 2015 року10 Байківці і байківчани
Актуальне інтерв’ю ●

Руслан Касарда:  
“Вихід у першу  
лігу — основне  

завдання на сезон”
Продовження.
Початок на 9 стор.

— Головним конкурентом вва-
жаю команду “Динамо” (Ступки), 
яка торік взяла в нашій підгрупі 
“срібло”. “Динамівці” серйозно під-
силили склад, тому, безсумнівно, 
боротимуться за перше місце. 
М’яч круглий, перемогти можна 
будь-якого суперника. Головне — 
позитивний настрій команди і ста-
більна гра. Під час домашніх ігор 
відчуваємо підтримку вболівальни-
ків. Вдячний Байковецькому сіль-
ському голові Анатолію Кулику і 
генеральному директору ТОВ  
“Вікторія” Степану Маціборці, які 
фінансово допомагають команді. 
Хотілося б, щоб запланований у 
Байківцях спортивний майданчик із 
синтетичним покриттям створили 
найближчим часом, і діти могли 
відпрацьовувати футбольну  
майстерність. 

— Спостерігаєте за грою тер-
нопільських футбольних клубів  
у національному чемпіонаті? 

— Я відданий вболівальник “Ни-
ви” (Тернопіль) із молодих років, 
коли грав за дубль тернополян під 
керівництвом тренера Едуарда 
Станіславовича Яблонського. При-
ємно вражений грою молодих 
хлопців із ФК “Тернопіль”, які від-
стоюють честь міста на футбольно-

му полі, борються за путівку у 
Прем’єр-лігу. Разом із сином  
Максимом і другом з Албанії  
Алексі, який живе в Жовтневому, 
відвідую матчі тернопільських ко-
манд. Найпам’ятнішим залишаєть-
ся “тернопільське дербі” між  
ФК “Нива” і ФК “Тернопіль”, коли 
обидві команди показали видо-
вищну гру, зігравши внічию 2:2, а 
вболівальники створили на трибу-
нах незабутню атмосферу. Крім 
цього, стежу за виступами київ-
ського “Динамо” і дніпропетров-
ського “Дніпра” в цьогорічному  
єврокубковому сезоні. Обидва ко-
лективи показують гідну гру, тому 
дуже хочеться, щоб вони зіграли 
між собою у фіналі Ліги Європи 
(посміхається — авт.). 

— Руслане Степановичу, як 
збираєтеся провести Великодні 
дні? 

— Великдень традиційно про-
веду в сімейному колі. Підемо до 
церкви, освятимо кошик із святко-
вими смаколиками. Прийматиме-
мо в гості родичів, гостюватимемо. 
Користуючись нагодою, бажаю чи-
тачам “Подільського слова”, щоб 
світло Христового Воскресіння 
принесло мир і спокій Україні.                       

 
Розмовляв  

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Цього разу гостя ру-
брики “Талановита мо-
лодь” — випускниця 
Тернопільського націо-
нального економічного 
університету за спеці-
альністю “Менеджмент 
організацій і адміні-
стрування”, учасниця 
театральної студії 
“Світло і тінь”  
с. Байківці, випускниця 
Молодіжної спільноти, 
25-річна байківчанка 
Анна Коваль. 

— Анно, розкажи, будь 
ласка, як ставишся до 
а д м і н і с т р а т и в н о -
територіальної реформи, 
в рамках якої Байківці мо-
жуть стати центром 
об’єднаних громад Тер-
нопільського району? 

— Я за те, щоб Байківці 
були центром об’єднаних 
громад. Це дозволить не 
розпорошувати бюджетні 
кошти, відкриє нові можли-
вості передусім сільському 
населенню. Фактично нова 
громада матиме повнова-
ження на рівні міста облас-
ного значення, що дозволить 
на практиці реалізувати спо-
конвічну мрію сільських жи-
телів — не лише виживати, а й 
впроваджувати перспективні 
плани активного розвитку.  
Байківці — село з досвідом про-
гресу, тому цілком заслуговує 
бути центром. 

— Що для тебе означає 
участь у театральному житті 
Байковець?

— Все почалося з першої ро-
лі, яку довелося представити на 
сцені перед односельчанами. 
Мені випало амплуа Уляни у ви-
ставі Г. Квітки-Основ’яненка 
“Сватання на Гончарівці” (режи-
сер — отець Віталій  
Дзюба). Це був липень 2011 ро-
ку. Ця п’єса — улюблений твір в 
українській класичній драматур-
гії ще зі шкільних років. Вистава 
поєднує сміх, сум, романтичні 
настрої. Фольклор, велика кіль-

кість народних пісень допомага-
ють глядачу зробити веселу по-
дорож у минуле. Участь у про-
ектах театру “Світло і тінь”, яким 
керує священик о. Віталій, за-
вжди дарує мені нові позитивні 
враження, безцінний досвід по-
ведінки в суспільстві. Адже, коли 
готується новий проект театру, 
життя набуває нового темпу че-
рез освоєння нових ролей, ре-
петиції.

— Яку виставу радиш відві-
дати у театрі?

— П’єсу “Кайдашева сім’я”. 
На матеріалі повсякденного жит-
тя селян тут розкриваються ри-
си вдачі українського народу, 
його індивідуалізм, прагнення 
жити окремим, самостійним 
життям. Ця драма така ж цінна 
для України, як “Ромео і Джу-
льєтта” для італійців.

— Знаю, ти любиш 
вишивати.

— Обожнюю цей про-
цес. Увесь вільний час 
присвячую хрестикам на 
полотні. Зараз в основно-
му працюю над іконами. 

— Кому довіряєш  
найбільше? 

— За характером я ду-
же довірлива, однак по-
вністю відкриваю душу 
лише мамі.

— Хто був твоїм  
героєм у дитинстві? 

— Всі позитивні персо-
нажі казок і мультфільмів. 
У фаворі — мультфільм 
“Король лев”, серед геро-
їв — Сімба і його батько 
Муфаса. Зараз зразком 
героїзму вважаю україн-
ське військо, кожного 
українця, який намагаєть-
ся допомогти своїй дер-
жаві.

— Якою бачиш себе 
через п’ять років? 

— Не люблю загадувати 
наперед, але хочу бачити 
себе через цей час реалі-
зованою у професійному і 
у сімейному сенсі. Прагну 
працювати з людьми,  
можливо, у соціальній або 
кадровій сфері. 

— Яке відкриття зробила 
для себе останнім часом?

— Творчість американської 
співачки українського походжен-
ня Квітки Цісик. Це популярна 
виконавиця рекламних джинглів 
у США, оперна і блюзова співач-
ка. Захоплююся переспівом 
Квітки і виконанням українських 
та лемківських народних пісень. 
Улюблена пісня з репертуару 
Квітки — “Ой, верше”.

— Що найкраще прикрашає 
дівчину?

— Насамперед, у косметичці 
кожної дівчини обов’язково має 
бути посмішка (усміхається — 
ред.).

— Дякую за розмову, Анно.

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Талановита молодь ●

Анна Коваль:  
“У косметичці кожної 
дівчини обов’язково  
має бути посмішка”

Учасниця театральної студії  
“Світло і тінь” с. Байківці Анна Коваль.

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Фото автора.

Відтворити солдатські буд-
ні у Байковецькій ЗОШ І-ІІ 
ст. 11 березня спробували  
наймолодші учні. 

Українська армія. Шлях її 
утворення та формування такий 
же непростий, як і становлення 
самостійної держави України. 
Січові стрільці, Галицька армія, 
армія УНР, УПА, Збройні сили 
України — українське військо, 
яке покликане боронити націю.  
Ми, нинішнє покоління, повинні 
віддавати шану героям, завдя-
ки яким майорить сьогодні 
синьо-жовтий прапор свободи 
в Україні. Юнаки повинні бути 
свідомими, що служба в армії 
— школа захисту своєї сім’ї, 
рідного села чи міста. Ось і учні 
початкових класів Байковецької 
школи спробували поринули у 
вир армійського життя. Адже 
армія — це особливе і диво-
вижне життя, яке має свої пра-
вила і закони.

Перш ніж приступити до про-
ходження курсу молодого бійця, 
молоді армійці підписали  
контракт на військову службу на 
одну добу. Згідно з контрактом, 
учні повинні були прожити день 

за армійськими пра-
вилами. Режим дня 
був таким: підйом, 
сніданок, бойове на-
вчання, обід, бойове 
навчання, вільний 
час, відбій.

“Нелегка військо-
ва служба”, — пере-
конались школярі. 
Особливо складно їм 
далися ранні підйоми 
у швидкому темпі, 
тривалі пробіжки,  
армійська дисциплі-
на. Однак, наймолод-
ші курсанти дуже 
серйозно поставили-
ся до виконання за-
вдань, сумлінно готу-
вались до участі в 
спортивних естафе-
тах та змаганнях. 

Школярі поділили-
ся на дві команди. 
До першої увійшли 
Святослав Гвоздьов, 
Денис Букартик, На-
зар Гарбуз, Саша 
Савка та капітан На-
зар Шуб’як. До дру-
гої — Микола Куліш, 
Ростислав Горак, 
Максим Коваль, Во-
лодя Чикало, капітан 
команди Максим Па-
холік. Юні курсанти 
впоралися зі всіма 

поставленими завданнями — 
змагалися у конкурсах “Підйом”, 
“Стрільба”, “Конкурс  капітанів”, 
“Використання протигазів”, 
“Пришивання ґудзиків”, “Хто 
сильніший”, “Віджимання”, “Зби-
рання мін”, “Напиши “вісточку” 
додому” та “Відбій”. У конкурсі 
“Підйом” учні демонстрували 
спритність і майстерність швид-
ко одягатися. Денис Букартик і 
Максим Коваль проявили неаби-
яку швидкість у конкурсі з про-
тигазом, який треба було одяг-
нути, поки горить сірник. Володя 
Чикало та Святослав Гвоздьов 
показали, як швидко і якісно 
пришити ґудзик. Ростислав Го-
рак та Денис Букартик під час 
“бойових” навчань добре оволо-
діли навичками сапера.

Конкурсна програма завер-
шилася тим, що президент шко-
ли Максим Касарда вручив всім 
молодим курсантам почесні гра-
моти. Всі новобранці, згідно з 
постановою “міністерства обо-
рони школи”, увійшли до “зброй-
них сил Байковецької школи”. 
Військову службу нестимуть до 
випускного — відповідно до під-
писаного “контракту” терміном 
на 5 років. 

Захід організували учнівський 
парламент Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. “УСПІХ” та  вчитель  
фізкультури Руслан Степанович 
Касарда.

Шкільний меридіан ●

А у нас — свої “збройні сили” 

Вчитель фізкультури Руслан Степанович Касарда  
з новоспеченими учасниками “збройних сил” Байковецької школи.

Пропонуємо читачам 
“Подільського слова” 
перевірений рецепт 
смачної картопляної за-
піканки від байківчани-
на Сергія Бербеничука.

Інгредієнти: картопля – 
7 шт., фарш мішаний – 0,5 
кг, молоко – 300 мл, яйця 
сирі – 2 шт., цибуля – 1 шт., 
морква – 1 шт., олія, сіль, 
перець, спеції за смаком.

Спосіб приготування. Фор-
му змащуємо олією. Картоплю 
ріжемо на скибочки. Цибулю 
дрібно шаткуємо, моркву тремо 
на маленькій тертці. Обсмажує-
мо цибулю з морквою, додаємо 
фарш, 3 хвилини тушкуємо все 
разом. Робимо заливку: змішу-

ємо яйця з молоком та спеція-
ми. Викладаємо шарами ски-
бочки картоплі, фарш та знову 
картоплю. Солимо картоплю. 
Заливаємо молоком з яйцями. 
Ставимо в духовку, розігріту до 
180 градусів, на 1-1,2 години. 
Подаємо з легким овочевим 
салатом.

Перевірені рецепти ●

Байковецька запіканка
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Юні таланти ●

Цікаві зустрічі ●

Коли у першому сезоні про-
екту “Голос. Діти” Роман  
Сасанчин не пройшов “сліпо-
го” прослуховування, він від-
чув розпач і зневіру. Найбіль-
ше боявся, що з нього по-
чнуть глузувати, мовляв, куди 
там хлопцеві з невеличкого 
села Садки Заліщицького ра-
йону на Тернопільщині до ве-
ликої сцени. Та сталося те, 
чого він не очікував. Всі, хто 
знав Романа, хто чув його 
спів, почали телефонувати і 
морально підтримувати хлоп-
ця. Кожен з них повірив у 
нього. Саме це й допомогло 
юному співакові розвинути в 
собі впевненість і завзятість. 
Він почав займатися улюбле-
ною справою з ще більшою 
наполегливістю.
 

Розвернув  
крісла тренерів

Роман вступив до Вищої Львів-
ської школи-інтернату імені Соло-
мії Крушельницької і почав глибше 
освоювати нотну грамоту. Крім во-
калу, зайнявся грою на музичних 
інструментах, улюблений з яких — 
акордеон. Викладачі одразу запри-
мітили талановитого хлопця, тому, 
коли розпочався кастинг другого 
сезону проекту “Голос. Діти”, за-
пропонували взяти в ньому участь.

У другому сезоні під час “сліпо-
го” прослуховування всі троє тре-
нерів обернулися на спів хлопчика. 
Кожен з них заохочував вступити у 
його команду, але Роман обрав 
Тіну Кароль, до якої хотів потрапи-
ти з самого початку. 

— Як тренер, Тіна виявилася ду-
же вимогливою, робила багато за-
уважень, тому потрібно було не 
раз переспівувати, виправляти свої 
помилки, — пригадує Рома. — Ра-
зом з тим, вона любила багато 
жартувати, підбадьорювала кожно-
го з нас, підтримувала, щоб не 
хвилювалися. Тим, хто потрапив до 
Тіни Кароль, дуже пощастило, бо 
вона хороша людина і талановитий 
наставник. Для нас вона стала 
найкращим другом і вчителем.

Перемога і… шок
Разом з іншими учасниками  

Романові довелося подолати чи-
мало труднощів на шляху до пере-
моги. Нелегко було на репетиціях, 
які тривали з 7 ранку до 9 вечора, 
та бажання перемогти було на-
стільки сильним, що ніщо не могло 
зашкодити його мрії. 

І ось, нарешті, довгожданий  
фінал. Роман дуже хвилювався, та 
ще більше переживала за сина ма-
ма, яка завжди була поруч. Коли 
оголосили ім’я переможця, у Євдо-
кії Петрівни від радості і несподі-
ванки мало серце не вискочило з 
грудей. Не втримали сліз і всі, хто 

підтримував Романа. Розчулилася 
від щастя навіть Тіна Кароль. 

Роман не міг повірити у таку  
жадану перемогу. 

— Коли я почув своє ім’я, для 
мене це стало справжнім шоком, 
— ділиться враженнями хлопець. 
— Для мене було неабияким до-
сягненням пройти у “трійку”, а 
тут… фінал.

До слова, у підготовці всіх учас-
ників проекту брав участь відомий 
музичний продюсер Руслан Квінта. 
Саме він акомпонував Романові під 
час виконання фінальної пісні  
“Калина”, — грав на фаготі.

Школа зустріла 
сюрпризом

Одразу після завершення про-
екту Роман поїхав до Львова, аби 
продовжити навчання. У школі йо-
го зустріли, як справжнього пере-
можця, влаштували на його честь 
свято. Особливо радів за свого ви-
хованця директор школи-ліцею — 
заслужений діяч мистецтв України 
Лев Миронович Закопець. Нещо-
давно з його допомогою хлопець 
почав освоювати новий інструмент 
— гобой. Власного інструмента в 
юного музиканта не було, тому ви-
рішили зробити йому подарунок. 
За кошти мецената, який зробив 
Романові грошовий подарунок, 
придбали новенький сучасний ін-
струмент. Відтоді хлопець з ним не 
розлучається і при нагоді демон-
струє своє вміння гри на гобої.

Відмінником Роман був не тіль-
ки в музиці, а й у навчанні. Що-
правда, останнім часом через по-
стійні роз’їзди, концерти трохи 
“з’їхав”, тому сьогодні надолужує 
програму і вдосконалює свій та-
лант. У майбутньому хлопець пла-
нує продовжити навчання у Львів-
ській консерваторії. 

“Дотягнутися”  
до Лучано Паваротті

Роман мріє про серйозну 
кар’єру співака, аби популяризу-
вати українську пісню не лише в 
нашій країні, а й за кордоном. Є у 
нього і свій кумир — італійський 
оперний співак Лучано Паваротті.

— Мені дуже подобається його 
голос і те, як він співає, — розпо-
відає Роман. —  Хотів би “дорости” 
до його рівня, але також буду на-
магатися віднайти свою індивіду-
альність. 

Зараз батьки Романа хвилю-
ються, як пройде “ломка” голосу у 
їхнього сина.  Це період змін і пе-
реходу у підлітковий вік, а відтак і 
тональність голосу знижується на 
5-6 тонів, розвивається так зване 
“адамове яблуко” — чоловічий ка-
дик. Складність полягає в тому, 
що зв’язки виросли і тепер вима-
гають іншого механізму мовлення. 
Голос стає нижчим і грубішим, то-
му хлопчику доведеться звикати 
до нового способу утворення зву-
ків.

1 квітня Романові виповнилося 
13 років. День народження відзна-
чив у колі найближчих людей, які 
вже зачекалися на нього. Адже 
через велику зайнятість з часу 
участі у проекті він жодного разу 
не навідувався до рідної домівки. 
Переконаний, що тут на нього че-
кає приємний сюрприз. А ще ба-
гато запитань від сусідів і знайо-
мих, адже, хто б міг подумати, що 
простий хлопець із звичайного 
тернопільського села стане зіркою 
і прославиться на всю Україну.

P. S. Ми бажаємо юному тала-
новитому хлопцеві здійснення 
найзаповітніших мрій і великих 
успіхів у житті.

Соломія ТКАЧУК.

Роман Сасанчин:  
“Переміг, бо відчував підтримку”

Переможець проекту “Голос. Діти” Роман Сасанчин.

Злива, хуртовина чи не-
стерпна спека — для Любові 
Григорівни Слободян не пе-
решкода. До такої погоди 
вона уже звикла, як і до со-
нячних днів, коли тепле про-
міння огортає обличчя, а 
природа довкола чарує сво-
єю красою. А все тому, що 
ця гарна жінка — листоно-
ша. Працює Любов Григо-
рівна у селі Мишковичі Тер-
нопільського району, ста-
ранно виконує свою роботу 
незалежно від погоди. 

Працює листоношею від зими, 
але за такий короткий проміжок 
часу встигла полюбитися меш-
канцям. Висока, красива жінка 
завжди привітна, розпитає, як 
справи, як здоров’я. Цікавиться, 
чим може допомогти.

Спочатку Любові Григорівні 
було важко працювати — звикала 
до режиму праці. Тепер знає 
кожного: хто і що полюбляє чита-
ти, кому принести пенсію, кому і 
чим можна допомогти. Її посміш-

ка і теплі слова 
зігрівають серця 
односельчан.

Народилася 
Любов Григорів-
на 8 квітня 1962 
року. У 20 років 
вийшла заміж.  
У щасливому 
шлюбі уже 34 
роки. Виховала 
двох дочок 
Оксану та  
Марію, які пода-
рували їй трьох 
онуків. Щаслива 
бабуся почала 
працювати лис-
тоношею після 
того, коли най-
менші онуки 
пішли до дитя-
чого садочка. 
Свою любов і 
турботу дарує 
десятирічному 
Д е н и с к о в і ,  
чотирир ічним 
В’ячеславу та 

Еріці.  Саме ма-
ленька Еріка ду-
же схожа за вда-
чею до бабусі, 
така ж енергійна 
та жвава.

Багато років 
Любов Григорівна 
пропрацювала на 
світлотехнічному 
виробничому під-
приємстві “Ватра” 
штампувальни-
ком. Працювала 
допізна, але у до-
мі завжди був по-
рядок і дисциплі-
на, пригадує її 
дочка Оксана. 
“Мама дуже ста-
ранна, наполе-
глива і працьови-
та. Якщо щось 
з а д у м а є , 
обов’язково до-
сягне мети. У на-
шому домі завжди 
панувала дисци-
пліна і порядок. 

Мене з сестрою жодного разу не 
карала, вистачало лише погляду її 
великих зелених очей, щоб ми 
зрозуміли свою провину. Мама у 
сім’ї завжди була головною, бере-
гинею нашого дому та його окра-
сою. Вона нас дуже любить і хви-
люється за кожного. Моя сім’я 
живе окремо, але щоранку лунає 
дзвінок від неньки. Завжди розпи-
тає про плани на день і дасть 
свою пораду”, — розповідає стар-
ша донька Оксана.

З нагоди дня народження  
Любові Григорівни, від імені 
мешканців вулиці Івана Франка, 
щиро вітаємо улюблену листоно-
шу. Бажаємо їй міцного здоров’я, 
жіночого щастя, у сім’ї — миру, 
спокою та злагоди, в роботі — 
наснаги! Нехай ангел-охоронець 
завжди оберігає Вас, Любове 
Григорівно, від усіх життєвих не-
згод. Залишайтеся такою ж до-
брою, милою і привітною. Дякує-
мо Вам за нелегкий труд!

 
Соломія КРУЧОВА. 

Щасливий день Галини Слободян

Листоноша села Мишковичі Галина Слободян.

Колектив відділу 
культури Терно-
пільської РДА, ра-
йонна організація 
профспілки, біблі-
отечні працівники 
району щиро віта-
ють із 45-річчям за-
відуючу бібліотекою-
філією с. Мишковичі  
Галину Богданівну ДУДАС.

То не біда, що роки швидко плинуть,

То не біда, що 45 прийшло,

Хай тільки спогади в душі не гинуть

Про все те добре, що в житті було.

Добро хай панує у Вашому домі

Та злагода буде завжди,

Здоров’я міцного і щирої долі

Зичимо Вам назавжди!

З днем народження вітаємо го-
ловного спеціаліста організацій-
ного відділу Тернопільської район-
ної ради Юрія Віталійовича  
ДАННІКОВА. Щиро зичимо ра-
дості, здоров’я, добра, Господ-
нього благословення та всіх зем-
них благ.

Хай щастя переповнює це свято 

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

15 квітня день народження 
відзначатиме головний бухгалтер  
ПП “Агрофірма “Медобори”  
Любомира Андріївна  
КЛИМОВИЧ. Вітаємо!

Нехай цвітуть під небом синьооким

Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,

Щоденно хай до хати заверта.

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

З повагою — колектив  
ПП “Агрофірма “Медобори”.

Днями відзначив день наро-
дження завідуючий клубом с. Ве-
ликі Гаї Микола Іванович ГУЛЬ. 
Щиро вітаємо іменинника!

Хай щастя Ваш дім не минає

І приходить добро на поріг,

Людська шана й любов прихиляють

Срібні зорі до Ваших доріг.                           
З повагою — працівники 

відділу культури 
Тернопільської РДА, районного 

будинку культури,  
районна організація 

профспілки працівників 
культури.

Педагогічний колектив Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ст.  
ім. Я. Стецька щиро вітає з днем 
народження соціального педагога 
Любу Романівну КОПАЧ.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

Педагогічний колектив Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. 
Стецька щиро вітає з 45-річчям 
вчителя математики та інформати-
ки Людмилу Теодозіївну КВАС.

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.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові! 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження завідуючу бібліотекою-
філією с Ігровиця Наталію  
Тарасівну ДІДУХ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

З повагою — начальник  
ПВЗ с. Ігровиця Галина 
Ониськів та листоноша  

Марія Легета.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу бібліотекою-філією  
с. Івачів Горішній Галину  
Дмитрівну БІЛОУС. Прийміть 
сердечні поздоровлення та най-
кращі побажання! Нехай роки не 
затьмарюють радість і повноту 
буття. На щастя, на здоров’я, на 
благополуччя і сонячних променів 
ласку нехай буде багатою Ваша 
доля. Кращого за людяність і ми-
лосердя в людині немає, а Ваше 
єство наповнене цим. Тож хай 
сторицею повниться Ваша чаша, 
нехай чистими помислами стру-
менить джерело Вашої доброти.

З повагою — відділ культури 
Тернопільської РДА,  
районна  організація 

профспілки, бібліотечні  
працівники  району.

Колектив відділу культури Тер-
нопільської РДА, районна органі-
зація профспілки працівників 
культури, районний будинок куль-
тури та клубні працівники району 
щиро вітають із 50-річчям від дня 
народження директора будинку 
культури с. Козівка Василя  
Івановича БОДНАРЧУКА.

За роком рік життя невпинно лине, 

Дарує весен веселковий час, 

У цю прекрасну ювілейну днину 

Вітання щирі Ви прийміть від нас. 

Хай доля посила добро і щастя, 

Міцне здоров’я, море благ земних, 

А щедрі дні, мов рушники квітчасті, 

Нехай ще довго стеляться до ніг. 

Вітаємо з днем народження 
тракториста СПП “Мричко” Ігоря 
Ярославовича ВОЛОШИНА.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії. 

Вітаємо! ●



П’ятниця, 10 квітня 2015 року Час місцевий

ПРОДАМ
* мотоблоки нові (потужністю 

від 4 до 15 к. с.), трактори (від 
12 к. с.), мототрактори, двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання, гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-
шевше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 
49-30-00, (098) 259-19-58, 066 
665-36-06.

* 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.

* мотоцикл МТ-10 з коляскою, 
1982 р.в. Тел. 097-239-76-06.

* УАЗ 1959 р. в., двигун ГАЗ-24. 
6 місць, двохдверний, кузов із ме-
талевою обивкою. Ціна договірна.
Тел.: 49-32-81, 067-38-14-441.

* камеру до заднього колеса 
МТЗ, ЮМЗ, б/к; редуктор 
конічно-циліндричний розкида-
ча органічних добрив РОУ-6, 
ПРТ, новий; бочки 200 л для па-
лива, б/к, 4 шт. Тел.: (097) 317-
15-23, (097) 440-06-04.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: ав-

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

КУПЛЮ
*  світильники та лампи денного 

світла (довгі). Тел. (097)527-01-47.

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

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

* здам в оренду механічну май-
стерню 100 м2 під рихтовку, покрас-
ку 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. Не-
дорого, виїзд у села, запис на 
DVD, монтаж фотокліпів. 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 ве-
сільні обряди. Тел. 098 592-71-
01.

* весільний, святковий, вечірній 
макіяж, розпис обличчя, нарощення 
вій, стрази, боді-арт. Тел. (067) 
313-58-58. 

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) ремонтує, двигу-
ни, коробки передач, ходову части-
ну, гальмівну систему, систему охо-
лодження, здійснює комп’ютерну 
діагностику автомобілів, зварюван-

ня.  Тел.: 067-700-55-02, 51-00-97.
* Автосервіс “Спектр” (м. Терно-

піль, вул. 15 квітня, 44)  пропонує 
антикорозійну обробку автомобілів, 
зварювальні роботи: днища, поро-
гів, лонжеронів тощо.Тел.: 067-700-
55-02, 51-00-97.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* загублений Державний акт 

ЯД 217546, виданий Довжан-
ською сільською радою 
31.01.2008 р. на ім’я Михайли-
шин Галини Богданівни, вважати 
недійсним.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Треба знати ●

Це важливо ●

З метою підготовки газорозподільчих станцій (ГРС) Тернопіль-
ського ЛВУМГ до надійної роботи в осінньо-зимовий період 2015-
2016 рр., згідно з п.6.1.5 “Правил технічної експлуатації магістраль-
них газопроводів”, п.7.4.5  “Правил технічної експлуатації газороз-
подільчих станцій магістральних газопроводів”, підприємство 
зобов’язане провести ремонтно-профілактичні роботи на ГРС з по-
вним їх зупиненням. 

Просимо підготуватися до припинення подачі природного газу від 
ГРС і тимчасово перейти на резервний вид палива (п.7.4.5 Правил).

Графік  
проведення ремонтно-профілактичних робіт 
на ГРС Тернопільського ЛВУМГ у 2015 році
№ 

п/п
Місцез-

находжен-
ня ГРС

Населені 
пункти, які 

підключені до 
ГРС

Дата прове-
дення ремонту

Година, 
о котрій 

буде 
зупинена 

ГРС

Термін 
ремонту

1 смт. Козлів с. Довжанка, 
с. Домаморич,  
с. Почапинці,  
с. Забойки,  

с. Драганівка

12.05.2015 р. 9.00 3 дні

2 м. Підволо-
чиськ

смт. Великі 
Бірки, с. Малий 

Ходачків,  
с. Костянтинівка, 

с. Романівка,  
с. Ангелівка,  
с. Ступки,  

с. Жовтневе,  
с. Чернелів-

Руський

12.05.2015 р. 9.00 3 дні

3 с. Красівка с. Красівка,  
с. Дичків,  

с.Товстолуг,  
с. Застінка,  
с. Баворів,  
с. Застав’я,  

с. Великі Гаї,  
с. Кип’ячка,  

с. Грабовець,  
с. Білоскірка,  
с. Скоморохи,  
с. Прошова,  
с. Смолянка, 
с. Теофілівка, 

26.05.2015 р. 9.00 3 дні

4 с. Сороцьке с. Козівка 26.05.2015 р. 9.00 3 дні
5 м. Збараж с. Дубівці 02.06.2015 р. 9.00 3 дні
6 с. Острів с. Буцнів,  

с. Серединки,  
с. Острів,  

с. Велика Лука, 
с. Хатки,  

с. Миролюбівка, 
с. Лучка,  

с. Мишковичі

14.07.2015 р. 9.00 3 дні

7 с. Денисів с. Мар’янівка, 
с. Йосипівка,  
с. Настасів

28.07.2015 р. 9.00 3 дні

8 с. Мшанець с. Ігровиця 28.07.2015 р. 9.00 3 дні

Дата проведення та термін ремонту ГРС може бути змінений до 
1.05.2015 року при погодженні всіх зацікавлених сторін.

Національна акціонерна компанія “Навфтогаз України”, дочірня компа-
нія “Укртрансгаз” національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, 
філія управління магістральних газопроводів “Львівтрансгаз”  (Тернопіль-
ське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів),  
вул. Козацька, 19, м. Тернопіль, 46005, (0352) 27-98-06.

Газу не буде:  
коли і де?

Тетяна МАТВІЇШИН, 
заступник начальника 

управління соціального захисту 
населення Тернопільської РДА, 

начальник відділу з питань 
праці та соціально-трудових 

відносин. 

Про негативні сторони неле-
гального працевлаштування 
останнім часом говорять і пи-
шуть дуже багато. Неоформ-
лені працівники, які отриму-
ють зарплату “в конвертах”, 
матимуть проблеми при 
оформленні пенсії, оскільки в 
такому випадку відрахувань 
до Пенсійного фонду просто 
нема. Не надходять кошти і 
до місцевого бюджету (осно-
вним джерелом якого є пода-
ток із доходів фізичних осіб), 
соціальних фондів.

Та є ще один важливий аспект 
цієї проблеми: деякі нелегальні 
працівники є потенційно небезпеч-
ними для пересічних громадян. Це, 
наприклад, неоформлені працівни-
ки закладів громадського харчу-
вання, які мають справу з продук-
тами, а не проходять медичних 
оглядів, водії маршруток чи таксі, 
яких перед виїздом у рейс не огля-
дає лікар, а транспорт не контро-
лює механік. Харчування в таких 
ресторанах чи барах або ж поїздка 
на таксі з лисими протекторами чи 
несправними гальмами під керу-
ванням нетверезого водія загро-
жує здоров’ю чи життю клієнта. 
Підприємців, які наймають неле-
гальних працівників, штрафувати-
муть.

28 грудня був прийнятий Закон 
України “Про внесення змін до  
деяких законодавчих актів України 
щодо реформування загально-
обов’язкового державного соціаль-
ного страхування та легалізації 
фонду оплати праці”, який набрав 

чинності 1 січня 2015 року, та, від-
повідно до якого, було внесено і 
ряд змін до Кодексу законів про 
працю України.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 24 
КЗпП України, працівник не може 
бути допущений до роботи без 
укладення трудового договору, 
оформленого наказом чи розпоря-
дженням власника або уповнова-
женого ним органу, та повідомлен-
ня центрального органу виконавчої 
влади з питань забезпечення фор-
мування та реалізації державної 
політики з адміністрування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування 
про прийняття працівника на робо-
ту в порядку, встановленому Кабі-
нетом Міністрів України.

Разом з тим, звертаємо особли-
ву увагу на те, що до прийняття 
відповідного порядку КМУ робото-
давці (юридичні особи та фізичні 
особи-підприємці) зобов’язані по-
відомити ДПІ про працівників, які 
прийняті на роботу з 1 січня 2015 
року, представивши заяву (лист) 
довільної форми, копію трудового 
договору, копію наказу про при-
йняття на роботу.

Відтепер трудовий договір не 
вважається укладеним за умови, 
коли наказ чи розпорядження не 
були видані, але працівника фак-
тично було допущено до роботи.

Варто зазначити, що не потре-
бує реєстрації укладений у пись-
мовій формі трудовий договір у 
державній службі зайнятості у разі 
його укладення між працівником і 
фізичною особою.

Цим законом відповідальність за 
порушення у сфері праці посилено 
в десятки разів. Юридичні та фізич-
ні особи-підприємці, які використо-
вують найману працю, несуть від-
повідальність у вигляді штрафу у 
випадку:

— фактичного допуску працівника 
до роботи без оформлення трудово-

го договору (контракту), оформлен-
ня працівника на неповний робочий 
час у разі фактичного виконання ро-
боти повний робочий час, установ-
лений на підприємстві, та виплати 
заробітної плати (винагороди) без 
нарахування та сплати єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування та подат-
ків — у тридцятикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати (36540 
грн.), встановленої законом на мо-
мент виявлення порушення, за кож-
ного працівника, щодо якого скоєно 
порушення;

— порушення встановлених 
строків виплати заробітної плати 
працівникам, інших виплат, перед-
бачених законодавством про пра-
цю, більш як за один місяць, випла-
та їх не в повному обсязі — у три-
кратному розмірі мінімальної заро-
бітної плати (3654 грн.), встановле-
ної законом на момент виявлення 
порушення;

— недотримання мінімальних 
державних гарантій в оплаті праці 
— у десятикратному розмірі міні-
мальної заробітної плати (12180 
грн.), встановленої законом на мо-
мент виявлення порушення, за 
кожного працівника, щодо якого 
скоєно порушення;

— порушення інших вимог тру-
дового законодавства — у розмірі 
мінімальної заробітної плати (1218 
грн.).

Тому департамент соціальної 
політики звертає особливу увагу 
роботодавців на те, що легалізація 
трудових відносин з найманими 
працівниками є надзвичайно важ-
ливим фактором як для економіки 
Тернопільського району, так і для 
соціального захисту працівників. 
Лише за умови офіційного працев-
лаштування, високого рівня заро-
бітної плати, з якої сплачено вне-
ски, та достатнього страхового 
стажу працівники матимуть гідну 
пенсію.

Що поганого в зарплатах  
“у конверті” і як з цим боротися?

Апеляційний суд Тернопільської 
області залишив без змін вирок Те-
ребовлянського районного суду від 
4 листопада 2014 року, яким на-
чальника Теребовлянського район-
ного відділу управління ДСНС у 
Тернопільській області підполков-
ника служби цивільного захисту П. 
визнано винним у вчиненні кримі-
нального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 368 КК України 
(отримання неправомірної вигоди).

Доведено, що вищевказана осо-
ба в порушення вимог чинного за-

конодавства та з корисливих моти-
вів улітку 2013 року отримала не-
правомірну вигоду для себе в роз-
мірі 100 доларів США та плазмовий 
телевізор вартістю 3 тис. грн. за 
надання доступу підприємцю до 
службових приміщень недіючого 
пожежного депо пожежно-
рятувальної частини в смт. Мику-
линці Теребовлянського району 
Тернопільської області для вико-
ристання їх, як складських, до укла-
дення договору оренди.

Рішенням суду першої інстанції 

обвинуваченого П. засуджено до 
2-х років позбавлення волі з по-
збавленням права обіймати посади, 
пов’язані з виконанням 
орган ізац ійно-розпорядчих, 
адміністративно-господарських 
функцій, строком на 2 роки та зі 
звільненням від його відбування з 
випробуванням, із встановленням 
іспитового строку 1 рік.

Прес-служба військової 
прокуратури Західного регіону 

України.

Кримінал ●

Вироки хабарникам залишено  
без змін – прокуратура довела законність 

рішень суддів першої інстанції

Підгороднянська сільська рада проводить громадські слухан-
ня з жителями села з питань обговорення Закону України “Про  
добровільне об’єднання територіальних громад”.

Громадські слухання відбудуться 24.05.2015 р. о 15 год. у при-
міщенні клубу за адресою: 47726, Тернопільська обл., Тернопіль-
ський р-н, с. Підгороднє, вул. Бережанська, 1.

Підгороднянський сільський голова С. В. ЧАПРАК.
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Шевченкіана ●

Великі українці ●

Клуби за інтересами ●

Христина БАРАН,  
бібліотекар  

бібліотеки-філії с. Почапинці,  
Оксана ТЕЛИХ,  

завідуюча бібліотекою-філією  
с. Забойки.

Леся Українка… Так зво-
рушливо поєдналися ми-
лозвучне і тихе, як шепіт 
листя, ім’я її дитинства — 
Леся і слово найвищої честі 
та обов’язку патріота — 
Українка. 

Отак і художнє слово пись-
менниці — гармонія глибокої 
ніжності й крицевої непохитнос-
ті. Її поезія — чарівна квітка, але 
та квітка — огниста, пронизана 
“прудкими іскрами” та “летючи-
ми зірками”.

На літературних посиденьках 
“Над Україною зірками світити-
муть її слова”, які відбулися у 
бібліотеці с. Почапинці, усі при-
сутні змогли більш повно озна-
йомитися із творчістю Лесі Укра-
їнки, її життєвим шляхом — по-
двигом мужньої і мудрої люди-
ни, ніжної і нескореної жінки.

Учасники заходу Станіслав 
Яцечко та Лілія Струк розповіли 
про життя і творчість поетеси, 
яка весь вік боролася з важкою 
хворобою. Читці Лілія Телих, 
Вікторія Кріль, Софія Кріль та 
Наталія Бабій ніжно і зворуш-
ливо продекламували поезії 
Лесі Українки “Contra spem 
spero”, “Давня весна”, уривок з 
драми “Лісова пісня” — моно-
лог Мавки.

Під час заходу проведено бі-
бліографічний огляд літератури 
“Я маю в серці те, що не вми-
рає”. Усі присутні мали змогу 
насолодитися мелодійним сти-
лем Лесі Українки, поринути у 
світ класичної української пое-
зії, а також переконатися, що 

творчість Лесі Українки — нове 
слово не тільки в українській, 
але й в світовій літературі.

На завершення літературних 
посиденьок учасники і запро-
шені виконали Державний гімн 
України. Творчість Лесі Україн-
ки нерозривно пов’язана із бо-

ротьбою українського народу 
за свою свободу і незалеж-
ність. Актуальними нині є її 
слова:

Нащо даремнії скорботи?
Назад нема нам вороття!
Беремось краще до роботи,
Змагаймось за нове життя!

Леся Українка — зоря  
української поезії

22 березня в клубі с. Чис-
тилів відбувся концерт  
під назвою “Борітеся — по-
борете, вам Бог пома-
гає…”. Концерт підготува-
ли учні  Плотицької  
ЗОШ I-II ступенів.

Розпочався концерт твором  
“Боже великий, єдиний”. Про-
звучали пісні “Про Шевченка, 
про Тараса” у виконанні учнів  
1 класу, “Пісня про Тараса”  
у виконанні ансамблю дівчат, 
“Ромашковий край” виконала 
дев’ятикласниця Анастасія 
Травкіна, “Кобзаря портрет” — 
учениця 1 класу Аліна Ремус, 
пісню “Україночка” заспівала 
першокласниця Дарина Кривко. 
Пісню “Зацвіла в долині” вико-
нали четвертокласниці Діана 
Мельниченко та Вікторія Радня-
на, “За байраком байрак” заспі-
вали Марічка та Богдан Каспру-
ки. Пісню “Про козаків” викона-
ли учні дев’ятого класу Пло-
тицької школи. Цього дня бага-

то пісень звучало зі 
сцени. 

Учасники урочис-
того заходу декламу-
вали поезії Т. Г. Шев-
ченка. Учні 9 класу 
Андрій Павлик та 
Анастасія Травкіна зі-
грали театралізовану 
сценку “Молитва ма-
тері”.

Вірш “Наймичка” 
прочитала Ірина  
Каспрук — перемож-
ниця районного кон-
курсу читців на шев-
ченківську тематику, 
в якому вона отрима-
ла гран-прі та була 
нагороджена дипло-
мом лауреата II сту-
пеня обласного кон-
курсу читц ів 
“Борітеся-поборете”, 
присвяченого 201-й 
річниці від дня наро-

дження Тараса  
Шевченка, у номінації 

“Виконавці-аматори”.
У святковому концерті також 

взяли участь Ірина Сиротюк, 
Дмитро Каплун, Остап та Уляна 
Мудики, Олена Калинь, Вікторія 
Шалапай, Христина Бугай, Віра 
Плескун, Руслана Сорока, Ірина 
та Олег Пігани, Наталія Іванчи-
шин, Лілія Луцко, Діана Ісик, 
Галина Лучка, Ростислав Крав-
ченюк, Денис Кривко, Софія 
Созанська, Софія Костишин, 
Андрій Колодій, Олег Боднар та 
Руслан Гармідер. Ведучі — учні 
9 класу Тарас Хоптян та Анаста-
сія Травкіна.

На завершення концерту про-
звучали “Молитва” і Державний 
гімн України у виконанні всіх 
учасників заходу. Підготували 
дійство вчитель української мо-
ви та літератури та зарубіжної 
літератури, класний керівник 
9-го класу Олена Миколаївна 
Остапчук і вчитель музики Гали-
на Богданівна Ференц. Допома-
гала у проведенні концерту 
педагог-організатор Ірина Во-
лодимирівна Олійник. 

Учасники літературних посиденьок у бібліотеці-філії с. Почапинці.

“Борітеся — поборете…”

Учасники концерту “Борітеся — поборете, вам Бог помагає…”  
в клубі с. Чистилів, зліва — завідуюча клубом с. Чистилів Надія Ремус.

Першокласники Плотицької ЗОШ І-ІІ ст.  
виконали пісню “Про Шевченка, про Тараса”.

Ольга ВАСИЛЮК,  
директор ЦБС  

Тернопільського району. 

Бібліотека-філія с. Острів ЦБС 
Тернопільського району відпо-
відає вимогам сучасності. За-
вдяки подвижницькій праці 
завідуючої бібліотекою-філією 
Галині Паучок та зусиллям 
партнерів, які опікають та під-
тримують сільську книгозбір-
ню, в 2014 році у бібліотеці 
відкрито Інтернет-центр. Гро-
мадянам с. Острів надано не-
обмежений доступ до новітніх 
інформаційних технологій. 

З відкриттям пункту доступу до 
Інтернету у бібліотеці суттєво збіль-
шилася відвідуваність. Відкриття 
клубів за інтересами — одне зі свід-
чень активізації соціальної ролі бі-
бліотеки, її прагнення задовольнити 
прагнення користувачів у змістов-
ному проведенні вільного часу. 

Клуб “Любителі природи”, який 
діє при бібліотеці, нараховує 23 учні  
з 7-9 класів, які беруть активну 
участь у роботі клубу, виконують всі 
його рішення, активно залучають до 
нього своїх друзів. Очолює клуб ра-
да у складі 5 осіб. 

У бібліотеці оформлені компози-
ції із сухих гілок і листя. Учасники 
клубу “Любителі природи” через 
Інтернет дізнаються про сучасні 
технології вирощування вазонів та 
екзотичних фруктів, шукають друзів-
однодумців, обмінюються досвідом. 
У бібліотеці представлені роботи 
клубу з догляду за квітами та пло-
дами цитрусових. Члени клубу за-
любки доглядають кімнатні росли-
ни, для них вони є невід’ємною 
часточкою їхнього життя. Вся робо-
та клубу базується за принципом: 
“Від активності кожного залежить 
змістовне дозвілля всіх”.

Цитрусові 
“плантації”  

в книгозбірні

З ініціативи голови Тернопіль-
ської обласної ради Василя Хомінця 
з 1 по 30 квітня ц. р. у Тернопіль-
ській області триває акція “Україн-
ську книгу – Донбасу!” зі збору 
україномовних книг для дітей та мо-
лоді Сходу України.

 У зверненні Василя Хомінця, зо-
крема, йдеться: “Шановні видавці, 
директори книгарень, небайдужі 
жителі Тернопільщини! Донбас по-
требує української книги! На Сході  
бракує доступної, правдивої інфор-
мації і про нашу історію, і про ви-
звольні змагання українського на-
роду та україномовної літератури 
загалом. Це підтверджують і україн-
ські захисники, які нині перебува-
ють на Донбасі та часто спілкуються 
зі школярами та молоддю – потре-
ба в українській книзі там є надзви-
чайно великою. Проросійська про-
пагандистська машина робить усе, 
щоб молоде покоління Донбасу 
втрачало свою національну ідентич-
ність. Протистояти цьому може 
українська книга!

Звертаюся до Вас і до кожного 
тернополянина з проханням та за-
кликом – усією громадою зібрати 
та передати на схід книги україн-
ською мовою – казки, нариси про 
легендарних героїв визвольних 
змагань, історичну, художню, піз-
навальну та наукову літературу, до-
слідження про українські традиції 
та звичаї тощо. Ми зобов’язані до-
помогти юним мешканцям Донбасу 
відчути себе невід’ємною частин-
кою великої, гордої, духовної та 
високоінтелектуальної нації. Це мо-
же зробити книга. Адже лише осві-
чене, виховане в дусі національних 
чеснот покоління забезпечить за-
втрашній день нашої держави,  
спадковість культури, передачу гу-
маністичних цінностей з покоління 
в покоління. Зібрана література бу-
де передана у дитячі садочки, шко-
ли та інші навчальні заклади До-
неччини та Луганщини, поповнить 
місцеві бібліотечні фонди”.

Координує збір української 
книги для мешканців Донбасу 
Тернопільська обласна універ-
сальна наукова бібліотека. Номер 
телефону 52-52-64.

Ми — українці ●

“Українську 
книгу – 

Донбасу!”



Суботній вечірП’ятниця, 10 квітня 2015 року15
Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №13 

від 3 квітня 2015 року.

Жінка за кермом тільки тоді почуває 
себе впевнено, коли у всіх трьох дзерка-
лах бачить своє відображення.

Я відкрила в собі жінку. Тепер скажіть, 
як закрити її назад, бо у мене нема 
стільки грошей і надто мала шафа.

Дивись на життя веселіше: наступив-
ши на граблі — насолоджуйся зірками.

— Лікарю, невже випити чарочку пе-
ред їжею шкідливо для здоров’я?

— Ні, звичайно. Тільки не їжте дуже 
часто.

Дівчина — хлопцеві:
— Погладь свою футболку, а то ска-

жуть, що я у тебе нічого не роблю...

Прокидається рано вранці чоловік  
і каже дружині:

— Люба, ти почистила мій піджак?
— Почистила.
— А штани почистила?
— І штани.
— А черевики чистила?
— А хіба і в них кишені є?

— Хто у вас в домі хазяїн: ти чи  
дружина?

— Звісно,   я!
— А чого ж ти, коли вип’єш, спиш під 

дверима?
— Бо хазяїн: де хочу, там і сплю!

Гороскоп ●

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Якщо хочете досягти успіху, маєте дуже 
ретельно до всього підготуватися, особливо 
прискіпливо перевіряйте інформацію. Відки-
дайте непрактичні рішення, особливо якщо 
знайдете в них найдрібніші ознаки авантю-
ризму і все, що не вписується у ваше розу-
міння справи. У вихідні приділіть собі більше 
часу.

У всіх справах проявляйте максимум сил 
та енергії. Але не варто очікувати такого ж 
ритму від оточуючих. Не втручайтеся у ситуа-
ції, які конкретно вас не стосуються. Зараз 
терпіння — ключ до успіху. Ідеї, які виношуєте, 
можете впровадити вже на другий тиждень, а 
на цьому — корегуйте їх. Намагайтеся більше 
уваги приділяти своїм близьким.

Ви легкі на підйом, рішучі, енергійні — 
ці якості допоможуть вам досягти успіхів у 
різних справах. Час, коли можна впрова-
джувати в життя свої давні задуми і пла-
ни. Все це додасть настрою. Для досяг-
нення мети використовуйте перевірені 
методи. Час сприятливий для укладання 
угод.

Сприятливий період для переосмислення 
поведінки та досягнень. Новий погляд на речі 
дозволить сформувати нові ідеї. Зараз ви в 
силах змінити в кращий бік стосунки з близь-
кими. З керівництвом краще не вступати в 
суперечки, вони не принесуть нічого кон-
структивного.

Тиждень досить вдалий, якщо не будете 
настирливо рватися у перші ряди. Будете від-
чувати піднесення сил, підвищиться роботоз-
датність та витривалість. Втілюйте у життя 
плани, вам усе вдасться, але ви повинні бути 
реалістом.

Прийдеться пересилити себе та звільнити-
ся від ряду комплексів, які значно ускладню-
ють життя. У всіх справах маєте дотримувати-
ся порядку. На службі чекають успіхи, якщо не 
будете розмінюватися на дрібниці. Відчувати-
мете приплив енергії, але діяти відкрито та 
рішуче поки що небажано.

Якщо бажаєте, можете розпочати новий 
етап розвитку, а тому сміливо беріться за но-
ві справи. Ініціатива може набути матеріаль-
них форм. Фортуна зараз на вашому боці. На 
горизонті може з’явитися людина, з якою ви 
не мали бажання ще раз зустрічатися. У ви-
хідні чекайте гостей.

Тиждень обіцяє приплив енергії, особливо 
тим, хто не любить сидіти на місці. На роботі 
можливі зміни на краще. Намагайтеся, щоб 
енергійність не перейшла в сліпу самовпев-
неність. Уподібнюватися танкові у вирішенні 
питань, які потребують тонкої дипломатії, все 
ж, не варто.

Не розповідайте про свої плани навіть 
найближчим людям. Не відкладайте на  

“потім” те, що можна зробити зараз. Це спри-
ятливий момент для нових починань, не упус-
тіть свій шанс. Пам’ятайте, що з будь-якої 
складної ситуації ви здатні знайти вихід.

Цілі та задуми мають бути приховані від 
оточуючих, тоді все складеться найкращим 
чином. Організованість, вдумливість та обач-
ність будуть просто необхідні для вирішення 
поточних питань. Маєте бути готовими до ро-
зумних компромісів. Будь-які поїздки прине-
суть користь і збагатять вас.

Особливо вдало все складатиметься для 
тих, хто проявить впертість у пошуках нових 
сфер для власних можливостей та здібнос-
тей. Вам йтимуть на зустріч, пропонуватимуть 
допомогу, знайдете спільну думку навіть з 
тими, хто ще недавно вас цілком не розумів. 
Це тиждень, коли робота сипатиметься з усіх 
сторін.

Бажано зайнятись корекцією свого харак-
теру. Плануйте важливі зустрічі та перегово-
ри. Чим активніше будете діяти, тим більшого 
досягнете. Події дадуть можливість здобути 
безцінний практичний досвід. Якщо у чомусь 
будете сумніватися або не розуміти, не со-
ромтеся ще раз запитати.

від Івана Круп'яка з 13 по 19 квітня

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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Духовне ●

Юлія ПРОКОПИШИН, 
с. Скоморохи. 
Фото автора.

Сліди Ісуса, якими Він нас 
вчить ходити щодня, – це 
добрі справи, любов до 
ближнього і Господа. Сліди 
Ісуса в часі посту – то ревна 
молитва, покаяння та вдяч-
ність Спасителю за наше 
спасіння. Щоб йти слідами 
Ісуса, необов’язково бути в 
Єрусалимі. Хресна дорога — 
у кожного в серці, “…бо й 
Христос страждав за вас та-
кож, лишивши вам приклад, 
щоб ви йшли його слідами” 
(І Пт. 2, 21).

Слідами Ісусових земних мук і 
страждань пройшли 28 березня 
мешканці села Скоморохи. Насто-
ятель Церкви Пресвятої Марії Ігор 
Чибрас перед початком Страсного 
походу запевнив усіх, що сам Ісус 
Христос нестиме важкого хреста 
вулицями села. Нестиме за гріхи 
людства, як і колись, дорогою на 
Голгофу, нестиме і за наші прогрі-
шення. Усі ж присутні, кожна без 
винятку людина, повинні допомог-
ти Йому, підклавши своє плече під 
хрест, як колись зробив Симон  
Киринейський. 

Як Ісус ніс свій хрест задля від-
купу людського роду від гріха, так 
кожна людина, долучившись до 
Хресної дороги, постановила собі 
певний намір: хтось жертвував си-
ли і час за здоров’я рідних, хтось 

— за добру долю, жінки і матері 
учасників АТО (таких у Скоморохах 
троє – авт.) благали про швидке і 
щасливе їх повернення додому, 
немічний молився за видужання, а 
переможець над хворобою — за 
здоров’я нужденних. Проте, за-
гальний намір, який об’єднав гро-
маду села, — щира молитва за 
мир і єдність України. 

У Скоморохах такий хід відбув-
ся вперше і зібрав не лише усіх 
мешканців села від наймолодшого 
до найстаршого, але й гостей із 

сусідніх сіл — Прошови, Смолянки 
Тернопільського району та з 
Остальців Теребовлянського райо-
ну. Дерев’яний хрест для процесії 
робили двічі, оскільки перший ви-
явився занадто легким. Люди ж 
побажали хоч трішки уподібнитись 
до Христа і відчути те, що пережив 
Ісус, який ніс важкий хрест само-
стійно.

Несли хрест почергово настоя-
тель храму, дяк і запрошені отці, 
працівники ПП “Агрофірма “Медо-
бори”, колектив Скоморохівської 

сільської ради, освітяни, медики, 
представники галузі культури, ро-
дичі учасників АТО, молодь і діти з 
Марійської дружини, учасники 
церковного хору та усі, хто відчув у 
серці співчуття до Ісуса і Його 
страждань.

Хресний хід у селі Скоморохи 
для кожного став маленьким по-
ходом на свою Голгофу, проте для 
Ісуса — великим скарбом і допо-
могою, а для села з Божою поміч-
чю стане традиційною щорічною 
подією в часі Великого посту.

Слідами Христа до своєї Голгофи

Під час Хресної ходи в с. Скоморохи.

Ольга РОМАНЮК, 
завідуюча клубом с. Дичків.

Умер співець! Але живуть
В серцях людей слова 

безсмертні,
І тихо по Вкраїні всій
Бринять його пісні славетні.

Так розпочався тематичний 
вечір “Великий син великого 
народу”, присвячений 201-ій 
річниці від дня народження 
Тараса Григоровича Шевчен-
ка. Вчитель української мови 
і літератури Леся Михайлівна 
Брутко зазначила, що це зу-
стріч із творчістю поета, про-
заїка, художника, генія укра-
їнської літератури, бо Шев-
ченко став славою і гордістю 
українського народу, запові-
тною думою та її безсмерт-
ною піснею.

Учні 2, 3, 4 класів разом зі свої-
ми наставниками підготували і роз-
повіли про важке життя маленько-
го Тараса, його велике бажання 
вчитися, хоч умов для цього хлоп-
чик — син кріпака — не мав. Тарас 
зберіг любов до дітей і сердечне 
ставлення до них висловив у бага-
тьох своїх поетичних творах. Учні 
Валя Пласконіс, Іра Клубак, Діана 
Дорош, сестри Сніжана і  

Віталіна Дусанівські, Настя Пласко-
ніс, Софія Висоцька, Діана Сухо-
рончук, Максим Юрів читали 
напам’ять твори Т. Г. Шевченка. 

Вірю, того дня Тарас Шевченко 
з гордістю за молоде покоління 
дивився з портрета на сцені і слу-
хав вокальні номери учнів 3-4 кла-
сів Володі Кулика, Віталія і Назара  
Медянчуків, Максима Жирука,  

Назара Кухаря, Стаса Пістуна,  
Назара Шилівського, Володі Бой-
ка. Лунали пісні на вірші великого 
поета у виконанні учасників худож-
ньої самодіяльності клубу с. Дичків 
Марти Маньківської, Каміли Баш-
няк, Марти Бойко. Пісні на вірші  
Т. Г. Шевченка виконали старші 
учасники художньої самодіяльності 
клубу Іванна Коляса, Надія Пласко-

ніс, Надія Блажієвська, автор цих 
рядків.

Вшановуючи пам’ять Великого 
Кобзаря, всі присутні разом з учас-
никами вечора виконали Держав-
ний гімн України. Дичківський сіль-
ський голова Петро Гринишин ви-
ступив із вітальним словом та ви-
словив свою позицію щодо подій в 
нашій державі. Хвилиною мовчан-
ня вшанували пам’ять Небесної 
Сотні. Учні 5 класу Катя Баньков-
ська, Адріана Блажієвська, Віталік 
Депутат, Дмитро Ковальський, Де-
нис Шкринда прочитали вірші, 
присвячені героям Небесної Сотні. 
У виконанні Зоряни Бортняк, Вікто-
рії Олексій, Яни Карнаух прозвуча-
ли пісні “Нашим героям”, “Молитва 
до Бога”.

Окремий пісенний репертуар 
підготували для найдорожчих у 
житті жінок — матерів — ведучі свя-
та Наталя Павлусь, сестри Леся і  
Марія Попко.

Про значення постаті Тараса 
Шевченка розповів директор Дич-
ківської школи Андрій Богданович 
Романюк: “Великі люди великі у 
всьому. Шевченко був і залишати-
меться великим. І дай нам, Боже, 
мати таких українців частіше, ніж 
раз на століття. Віримо, що Шев-
ченкове слово, посіяне в дитячих 
душах, проросте любов’ю до Укра-
їни, заохотить робити добро і бути 
гідними нащадками поета”.

Шевченкіана ●

Великий син великого народу

Патріотичні пісні виконали учні початкових класів НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ”.

Учасники тематичного вечора “Великий син великого народу”,  
присвячений 201-ій річниці від дня народження Т. Г. Шевченка у клубі с. Дичків. 

Вітаємо з днем 
народження куха-
ря ПП “Агрон”  
Галину Орестівну 
ЛОЗІНСЬКУ, ро-
бітника ПП “Агрон” 
Юрія Євгеновича 
ОЛЕКСІЯ, сторожа 
ПП “Агрон” Богдана Павловича 
ВІВЧАРА.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Хай сяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос з небес благословляє

На щедрі, довгі, многії літа.

З повагою – колектив  
ПП “Агрон”.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження учасницю хору 
церкви Святої Параскеви  
Сербської с. Байківці Оксану  
Михайлівну КАСАРДУ.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

А Господь щастя й сили посилає,

Хай завжди ведеться з легкої руки,

На добрі і довгі, безхмарні роки.

З повагою – хор церкви Святої 
Параскеви Сербської  

с. Байківці, дяки Сергій 
Бербеничук, Володимир 

Конотопський 
 і Максим Касарда,  

дяк-регент Мар’ян Клос.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя україн-
ської мови і літератури Наталію 
Степанівну АРХІТКУ, вчителя по-
чаткових класів Марію Зеновіїв-
ну МИТУЛИНСЬКУ, вчителя біо-
логії Віру Ігорівну ДЗЮБАК.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги,

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі.

Вітаємо з днем народження лі-
каря загальної практики-сімейної 
медицини ТРТМО Наталію Мико-
лаївну ЯВОРСЬКУ, лікаря-
стоматолога Ангеліну Миколаїв-
ну СЕРВАТОВИЧ, медсестру з 
масажу Олену Олександрівну  
КОЗЛОВУ, медсестру стаціонару 
Іванну Романівну ТИХОЛІЗ, ме-
дичних сестер Марію Василівну 
ПАЗІНСЬКУ, Олену Здіславівну 
НОСКОВУ, Оксану Орестівну 
ПЕРЕГІНЕЦЬ, Галину Романівну 
ГЕВЧУК.

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.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові! 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Вітаємо з днем народження 
молодших медичних сестер 
ТРТМО Наталію Володимирівну 
СЕМЕНЧУК, Наталію Владисла-
вівну ЛОЗІНСЬКУ, Нелю Ярос-
лавівну МАКОГІН, бухгалтера 
Людмилу Анатоліївну  
БАЛАБУШКУ, секретаря Галину 
Мар’янівну ВІТРОВУ, водія НМД 
Богдана Богдановича РУДАКЕ-
ВИЧА, водія Василя Богдановича 
САВІЦЬКОГО.

Нехай щастить Вам у житті

І вдача буде наполеглива, завзята,

Хай в колі друзів та сім’ї

Яскравих днів буде багато. 
 З повагою — колектив 

Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Вітаємо з днем народження 
лікаря-стоматолога Великобере-
зовицької АЗПСМ Віктора  
Петровича ЗАМРИГУ,  акушерку 
Ольгу Іванівну КРУПКУ, акушер-
ку Великоглибочецької АЗПСМ 
Марію Михайлівну ЄЛІСЄЄВУ, 
молодшу медсестру ФАПу с. Сми-
ківці Тетяну Романівну ЧУБКО.

Хай щастя і радість Вам ллються рікою,

Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою,

Хай пісня дзвінка виграє на вустах,

Хай смутку не буде ніколи в очах!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Вітаємо! ●


