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Перемагає розум

    4 стор.

Павло Шачко з Гаїв 
Шевченківських —  

лауреат  
Всеукраїнської 
премії “Диво-
дитина-2015”. 

    5 стор.

Оксана ВОЛЯНЮК,  
вчитель фізики  

Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Н
ещодавно на тере-
нах Тернопільського 
району відбувся тра-
диційний фестиваль 

досягнень вчителів фізики 
“День вчителя фізики-
2015”.

Фестивалю 
досягнень фізики 

– 5 років
Світоч української науки, всес-

вітньовідомий науковець Іван Пу-
люй, проаналізувавши суспільно-
політичне та міжнародне стано-
вище України, ще у 1915 році 
висловив думку, що незалеж-
ність України є ключем до миру в 
Європі. Геніальність цього пе-
редбачення очевидна сьогодні, 
коли на Донбасі сини і дочки на-
шої країни захищають цілісність 
своєї держави, відстоюють мир 
не лише для України, а і для всієї 
Європи. 

– У такий неспокійний час, ко-
ли тяжко відбуваються перегово-
ри щодо врегулювання ситуації 
на Сході України, освітяни Тер-
нопільського району зібрались 
на традиційний фестиваль, – за-

значив, відкриваючи “День вчи-
теля фізики-2015”, незмінний ве-
дучий фестивалю, керуючий 
справами Тернопільської район-
ної ради Богдан Ящик. – Споді-
ваюся, розум переможе, миру — 
бути! 

Гине цвіт нації. Мало не що-
дня Україна і Тернопільщина про-
воджає в останню путь героїв 
АТО. Тому вчителі, викладачі ву-
зів, науковці, керівники освіти 
Тернопільського району, які зі-
брались на “День вчителя фізики-
2015”, розпочали роботу з хви-
лини мовчання за загиблими та з 
виконання Державного гімну 
України. У вітальному слові  
Богдан Ящик зазначив, що йому 
приємно черговий раз зустрітися 
з професіоналами-фізиками та 
прочитав кілька поетичних ряд-
ків, які написав з нагоди особли-
вої зустрічі, адже фестивалю фі-
зичних досягнень цьогоріч випо-
внилося 5 років.

Організатор заходу, методист 
Тернопільського районного ме-
тодичного кабінету Михайло Ше-
меля представив гостей фести-
валю: кандидат історичних наук, 
доцент ТНТУ ім. Пулюя  
Олександр Рокіцький, кандидат 
фізико-математичних наук  
Андрій Медвідь, доктор педаго-
гічних наук Роман Горбатюк,  

кандидат технічних наук ТНПУ 
Андрій Пальчик, інженер кафе-
дри комп’ютерних технологій 
Олександр Петлюх, заступник 
голови Тернопільської райдер-
жадміністрації Уляна Люлька, на-
чальник відділу освіти Тернопіль-
ської РДА Василь Цаль, завідую-
ча Тернопільським районним ме-
тодичним кабінетом Галина Ку-
белко, вчитель-пенсіонер Степан 
Демборинський, методист  
інформатики Наталія Німко, ко-
лишній голова методоб’єднання 
вчителів фізики Лариса Дишкант 
та колишній вчитель фізики Анге-
лівської школи Сергій Семенюк. 

Сонячні батареї 
використовують 

 на Кременеччині
На розгляд учасників фести-

валю винесено два ключові пи-
тання: альтернативні джерела 
енергії та відзначення 170-річчя 
від дня народження Івана Пулюя. 
Неабияку цікавість слухачів ви-
кликала презентація “Комети – 
окраса зоряного неба” і комента-
рі вчителя фізики Мишковицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Любомира Тригуби-
шина, поради щодо створення 
короткометражних відеофільмів 
вчителя НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ 
ст. — ДНЗ” Олени Бучок.

У рамках фестивалю фізичних 
досягнень у фойє Лозівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. розгорнулася ви-
ставка рухомих моделей кора-
блів, створених гуртківцями На-
стасівської та Лозівської шкіл під 
керівництвом вчителів Ярослава 
Михайленка та Володимира Ха-
рука. А ще гості мали можливість 
переглянути цікаві досліди учнів 
у рамках рубрики “Фізичні заба-
ви”.

Тернопільський 
науковець розробив 
мікрогенератор для 

потреб АТО
Про альтернативні джерела 

енергії доповів викладач Терно-
пільського національного педаго-
гічного університету ім. В. Гнатюка 
Андрій Пальчик. Проаналізувавши 
графіки розподілу вітрових потоків 
та сонячної радіації, Андрій Олек-
сандрович зазначив, що викорис-
тання енергії вітру та сонця на 
Тернопільщині є досить пробле-
матичним, хоча сонячні батареї, 
термін придатності яких 8-10 ро-
ків, уже використовуються на Кре-
менеччині – в селі Новий Олекси-
нець. Цей населений пункт виграв 
європейський грант на освітлення 
села за допомогою енергії Сонця. 

Продовження на 7 стор.

Начальник відділу освіти Тернопільської райдержадміністрації  
Василь Цаль (зліва) та методист Тернопільського районного  

методичного кабінету Михайло Шемеля під час фестивалю досягень 
фізики у НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ”.

У зв’язку з тривалими 
державними вихідними 
днями наступний номер 

газети “Подільське слово” 
вийде у п’ятницю,  

8 травня 2015 року.

    8 стор.

Генеральний план 
села Великі Гаї — 

комплексний 
розвиток території.

   14 стор.

Обрати модну 
спідницю допоможе 

“Порадниця”.

Лозівчани —  
віце-чемпіони 

змагань  
із волейболу.
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27 квітня – День працівників Держказначейства України ● Треба знати ●

П’ята річниця світлої пам’яті  
Василя Михайловича Олійника  

14.01.1948 — 28.04.2010 рр.
Минає п’ять років з того дня, коли  

Господь покликав у вічність прекрасну, щиру 
та добру людину — Олійника Василя Михай-
ловича. Доля відвела йому тільки 62 роки.

Василю Михайловичу були не байдужі 
людські долі, їхні проблеми, горе. Василь 
Михайлович завжди допомагав усім, хто до 
нього звертався. Скрізь, де б не працював, 
відзначався мудрістю, професіоналізмом, та-
лантом у сфері управління. Збирав навколо 
себе однодумців, професіоналів. Завдяки 
цьому колективи, які очолював Василь Олій-
ник, завжди досягали успіху.

 На початку своєї трудової діяльності   
Василь Михайлович працював у найбільшому на той час на Терно-
пільщині сільськогосподарському підприємстві – колгоспі ім. Івана 
Франка у Гусятинському районі. Згодом — на посаді голови Гуся-
тинського райвиконкому, очолював Збаразький район, відтак був 
керівником Тернопільського обласного агропромислового комп-
лексу, головою Тернопільського облвиконкому, головою Терно-
пільської обласної ради, директором Тернопільського інституту 
агропромислового виробництва Української академії аграрних на-
ук, був професором кафедри обліку та аудиту Інституту продо-
вольчого бізнесу Тернопільської академії народного господарства. 
Василь Михайлович мав велике почуття відповідальності за дору-
чену справу. Всім серцем любив свій край, Україну.  

П’ять років тому Тернопільщина втратила талановиту людину, 
яка могла принести ще багато користі нашому краю. Народна му-
дрість каже: “Людину згадують за її добрими справами”. 

Сумуємо, пам’ятаємо і просимо всіх, хто знав Василя Михайло-
вича Олійника, промовити за нього слова щирої молитви.

Вічно сумуючі – діти та онуки, вірні друзі з молодих літ  
Василь Захарчишин з сім’єю, Іван Балагура з сім’єю.

Байковецька сільська рада інформує про те, що п’ятдесятою 
сесією  шостого скликання Байковецької сільської ради від 31 бе-
резня 2015 року № 776 прийнято рішення про розроблення деталь-
них планів на території с. Байківці.

Байковецький сільський голова А. Р. КулиК.

Андрій ОМЕлЬНиЦЬКиЙ.

27 квітня ц. р. виповнюється 
20 років із дня створення 
Державної казначейської 
служби україни (до 28 берез-
ня 2011 року – Державне каз-
начейство україни). Цього 
дня професійне свято відзна-
чають усі казначеї нашої кра-
їни, які в час фінансової не-
стабільності забезпечують 
чіткий контроль фінансових 
потоків. Про роботу казна-
чейства читачам “Поділь-
ського слова” розповів на-
чальник управління Держав-
ної казначейської служби 
україни у Тернопільському 
районі Роман Шаст. 

– Романе Івановичу, розка-
жіть, будь ласка, як працює 
управління Державної казначей-
ської служби україни у Терно-
пільському районі? 

– Одне з основних завдань 
управління Державної казначей-
ської служби України у Тернопіль-
ському районі – забезпечення каз-
начейського обслуговування роз-
порядників бюджетних коштів дер-
жавного та місцевих бюджетів згід-
но з чинним законодавством Укра-
їни. Сьогодні в нас на обслугову-
ванні 18 розпорядників державного 
бюджету, 60 розпорядників і 7 
одержувачів місцевого бюджету. 
Забезпечуємо казначейське об-
слуговування 40 сільських і селищ-
них рад, районного відділу освіти, 
культури, медицини, соціального 
захисту, інших бюджетних установ. 
Державна казначейська служба 
здійснює контроль за дотриман-
ням взятих розпорядниками бю-
джетних коштів юридичних і фінан-
сових зобов’язань відповідно до їх 
кошторисних призначень. Стоїмо 
на сторожі недопущення порушень 
бюджетного законодавства.  Співп-
рацюємо з фіскальною службою, 
фінансовою інспекцією. Перевіряє-
мо документацію, проводимо реє-
страцію фінансових і юридичних 
зобов’язань, представлених рорз-
порядниками бюджетних коштів, в 
електронній загальнодержавній 
системі “Казна”. Після перевірки 
документації здійснюємо проплату 
відповідних платежів. Поряд із цим, 
надаємо консультативну допомогу 
бухгалтерам бюджетних установ 
Тернопільського району, ознайом-
люємо зі змінами в бюджетному 
законодавстві. 

– Скільки років Ви очолюєте 
управління Державної казначей-

ської служби україни у Терно-
пільському районі? 

– На посаді начальника управ-
ління Державної казначейської 
служби України у Тернопільсько-
му районі перебуваю з 20 жовтня 
2004 року. Після закінчення у 
1986 році Тернопільського 
фінансово-економічного інституту 
за спеціальністю “планування 
промисловості” працював у відді-
лі доходів фінансового управління 
Тернопільського району. На по-
чатку 1990-х років очолював від-
діл оподаткування кооперативів, 
підприємств споживчої коопера-
ції та інших організацій податко-
вої служби України в Тернопіль-
ському районі. У 1993 році мене 
призначено заступником началь-
ника податкової служби України в 
Тернопільському районі. На цій 
посаді я працював до серпня 
2004 року. Згодом очолив управ-
ління Державної казначейської 
служби України у Тернопільсько-
му районі. 

– Що скажете про свій колек-
тив?

– Зараз у штаті нашої структу-
ри, яка складається з відділу бю-
джетних надходжень, видатків та 
обслуговування розпорядників ко-
штів та інших клієнтів і відділу звіт-
ності та бухгалтерського обліку 
операцій з виконання бюджетів, 
працює тринадцять спеціалістів. 
Доводиться виконувати значний 
обсяг роботи, проводити безліч 
фінансових операцій. Щодня реє-

струємо юридичні і фінансові 
зобов’язання, представлені розпо-
рядниками бюджетних коштів, за-
робітну плату, податки. Робота 
складна, скрупульозна, відпові-
дальна, не обмежена в рамках тру-
дового дня, доводиться засиджу-
ватися допізна. Коли закриваємо 
бюджетний рік, працюємо і в ніч-
ний час. Такий режим роботи може 
витримати не кожен. До того ж, за-
робітна плата тут невисока. Це 
основна причина плинності кадрів 
у нашому управлінні. Хто з моло-
дих попрацював хоча б деякий час 
у районній казначейській службі, 
той після цього вже нічого не бо-
їться (посміхається – ред.). 

– Романе Івановичу, як пла-
нуєте відзначити професійне 
свято? 

— Для нас це буде звичайний 
робочий день. Закінчується мі-
сяць, доведеться потурбуватися 
про те, щоб усі своєчасно отрима-
ли заробітну плату. 28 квітня в 
Тернопільській області з нагоди 
ювілейної дати Державної казна-
чейської служби України буде від-
значено кращих казначеїв Терно-
пільщини. Головні урочистості від-
будуться у Києві. Значних святку-
вань робити не будемо. У вузько-
му колі привітаємо колег. Бажаю 
всім працівникам управління Дер-
жавної казначейської служби 
України у Тернопільському районі 
міцного здоров’я, доброї долі, ва-
гомих трудових і особистих звер-
шень, миру і спокою.

Роман Шаст:  
“Наша робота — чіткий 

контроль фінансових 
потоків”

Колектив управління Державної казначейської служби україни  
в Тернопільському районі, четвертий зліва — начальник управління Роман Шаст. 

Начальник управління Державної казначейської  
служби україни в Тернопільському районі Роман Шаст.

З подорожчанням вартості 
житлово-комунальних по-
слуг актуальним питанням 
для українців стають жит-
лові субсидії, зручність та 
швидкість їх отримання.  
Постановою Кабінету Міні-
стрів від 28 лютого 2015 
року № 106 “Про удоскона-
лення порядку надання 
житлових субсидій” меха-
нізм видачі субсидій спро-
щено. Призначення субси-
дій здійснюватиметься ли-
ше на основі двох доку-
ментів – заяви та деклара-
ції про доходи і витрати 
осіб, які звернулися за 
призначенням житлової 
субсидії. 

За субсидією має звернутися 
член сім’ї, на якого відкрито 
особовий рахунок на сплату 
житлово-комунальних послуг. 
Також на субсидію можуть пре-
тендувати громадяни, які орен-
дують житло і сплачують за ко-
мунальні послуги. Однак вони 
повинні мати офіційний договір 
оренди і кошти вносити не гос-
подарю готівкою, а на рахунок. 

Для призначення житлової 
субсидії громадянин має звер-
нутися за місцем реєстрації до 
управління праці та соціального 
захисту населення. З метою 
комфортного отримання субси-

дій українцями, документи для 
призначення субсидії можуть 
бути направлені поштою. Заві-
тавши до найближчого пошто-
вого відділення, працівники “Ук-
рпошти” нададуть вам консуль-
тацію щодо порядку направлен-
ня всіх необхідних документів 
на отримання субсидії. 

Спрощеною процедурою 
отримання субсидій передбаче-
но, що українцям разом із пла-
тіжками на житлово-комунальні 
послуги будуть надіслані доку-
менти, необхідні для призначен-
ня житлової субсидії. Разом із 
бланками українці додатково 
отримають у поштову скриньку 
інструкцію про те, як правильно 
заповнювати заяву та деклара-
цію. Це допоможе кожному охо-
чому самостійно заповнити до-
кументи та надіслати їх поштою. 

 Національний оператор по-
штового зв’язку України є на-
дійним партнером для українців 
під час отримання житлових 
субсидій. Відтепер не потрібно 
витрачати зайвий час на поїзд-
ки до управління соціального 
захисту населення. Документи 
для отримання субсидії можна 
направити поштою, звернув-
шись до одного з найближчих 
поштових відділень. 

Адміністрація ТД уДППЗ 
“укрпошта”.

Оформлення субсидій  
через “Укрпошту”: 

комфортний механізм 

У 2014 р. підприємствам і орга-
нізаціям області було пред’явлено 
до сплати екологічних податків за 
забруднення довкілля на загальну 
суму 2,9 млн.грн. Значну частку в 
цій сумі склали нарахування за ви-
киди в атмосферне повітря від ста-
ціонарних та пересувних джерел 
(1,5 млн. грн., або 52,0%). Загалом 
суб’єкти господарювання в 2014 р. 
фактично сплатили 2,8 млн.грн. 
екологічних податків, або 95,2% до 
загальної суми нарахувань. Крім 
того, за порушення природоохо-
ронного законодавства підприєм-
ствами області було сплачено 

штрафних санкцій на суму 43,5 
тис. грн.

Протягом 2014 р. на охорону 
довкілля було спрямовано капі-
тальних інвестицій на загальну су-
му 4,3 млн. грн. Основну суму ка-
піталовкладень (55,1%) склали 
власні кошти підприємств. Поточні 
витрати на охорону навколишнього 
природного середовища області в 
2014 р. становили           15,1 млн. 
грн., що на 17,5% менше, ніж у 
2013 р. 
Головне управління статистики 

у Тернопільській області.

Статистика ●

Забруднюєш  
довкілля – плати!
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Особистості  ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ,  
член Національної спілки 

журналістів України. 
Фото автора.

 У ці весняні дні, коли по-
вним ходом йде посівна, 
рідко застанеш в офісі ві-
домого аграрія області, 
заслуженого працівника 
сільського господарства 
України, виконавчого ди-
ректора ПП “Агрон” та 
керівника ФГ “Березов-
ського” Юрія Романовича 
Березовського. Саме у ці 
дні добрі та зворушливі 
слова колег, земляків лу-
нають на адресу праце-
любного подружжя Юрія і 
Наталії Березовських. 
Скільки цих іскринок до-
броти та поваги довелося 
мені не раз чути від лю-
дей. І не лише в їхньому 
рідному селі Товстолуг, 
де народилися, вчилися, 
правдою та вірністю  
землі та її землякам при-
годилися.

 Наймолодший у Тернопіль-
ській області фермер Юрій Бере-
зовський, якому лише з третьої 
спроби тодішня прокомуністична 
влада району дала в оренду 40 
гектарів землі у 1990-х роках, довів 
громаді, що можна бути успішним 
агроменеджером, лідером у сіль-
ськогосподарському виробництві 
Тернопілля. Юрій Березовський, 
Іван Мричко, Петро Семеха були 
першими фермерами, які взяли в 
оренду земельні паї та почали пла-
тити людям. Це стало своєрідною 
революцією товарно-грошових  
відносин на селі. Багато з тодішніх 
нових газд зійшли з виснажливої 
хліборобської дистанції. А пан Юрій 
за підтримки своєї родини, в пер-
шу чергу, дружини Наталії, еконо-
міста за фахом, вперто долав усі 
терни: фінансові, матеріальні, мо-
ральні.

—  Дуже люблю весну, не лише 
тому, що 45 років тому в ці квітнево-
травневі дні народилися ми з На-
талею, але й за поклик поля і сер-
ця. Мій покійний батько — заслу-
жений механізатор УРСР Роман 
Євгенович — змалку брав мене у 
поле. Тато орав, сіяв, збирав уро-
жай пшениці, цукрових буряків. Не 
раз казав: “Пам’ятай, Юро, земля 
— це тарілка, що у неї покладеш, 
те й будеш їсти”. 

Хлопчина одразу ж після закін-
чення Товстолузької загальноос-
вітньої школи вступив на агроно-
мічне відділення Бучацького 
радгоспу-технікуму. Після закін-
чення фахової освіти повернувся у 
рідне село. Його мама Ірина Анто-
нівна хотіла, щоб син став юрис-
том. Став правником, правда, не 
Юрій, його син Роман — енергій-
ний, тямущий хлопець, який у при-
кру годину замінив батька за 
штурвалом хліборобського кора-
бля, який нині “ходить” на майже 
трьох тисячах гектарах землі.  
Міцним плечем стали дочка Ма-
рійка разом із зятем Сергієм, де-
сятирічний Максимко. Надійну 
опору має подружжя від Натали-
них батьків — пенсіонерів Григорія 
Миколайовича та Ольги Іванівни, 
які нині допомагають внукам, щи-
ро сподіваються на правнуків.

Сьогодні ПП “Агрон” — потужна, 
мудра команда однодумців, що ро-
блять свій внесок у продовольчу 
безпеку України, має на озброєння 
новітні європейські технології  
обробітку та вирощування зерно-
вих і технічних культур, сучасну 
техніку. Кожен з них — бухгалтер 
чи механізатор, водій чи робітник, 
мельник чи токар — працює сум-
лінно на кінцевий результат — уро-
жай. І нива дбайливим рукам  

віддячує 60 центнерами вро-
жаю пшениці, ячменю, до-
бірним зерном сої, ріпаку, 
понад 650 центнерами цу-
крових буряків.

— Завершили посів цу-
крових буряків на майже 700 
гектарах. З осені підготували 
усі площі, подбали про міне-
ральні добрива, маємо в до-
статній кількості гербіцидів 
для обробітку колоскових і 
технічних культур, — каже 
головний агроном Володи-
мир Новосад, який працює в 
агропідприємстві з дня його 
заснування. — Сівозміна, но-
ві технології, родючість та 
дбайливе  ставлення до зем-
лі — це для нас святе.

— У нас потужний логіс-
тичний центр, сучасна  
імпортна техніка, а головне: 
професійні механізатори, во-
дії, керівники виробничих 
підрозділів. Створено усі 
умови для зберігання та  
експлуатації техніки, маємо 
усі побутові зручності, високу 
зарплату, — зазначає голо-
вний інженер Володимир 
Чміль.

— Бухгалтерська служба агро-
підприємства та фермерського 
господарства працює чітко, як го-
динниковий механізм, кожен 
справляється з обов’язками, зо-
крема, Любов Шугета, Романа Ло-
зінська, Надія Гоцко, Люба Куш, 
Надія Шугета, — каже головний 
бухгалтер Орися Гоцко. — Вчасно 
виплачується зарплата, натуральна 
та матеріальна оплата за оренду 
земельних паїв, сплачуються по-
датки усіх рівнів, внески до Пенсій-
ного фонду України. До нас про-
сяться на роботу. 

До речі, тут працює багато мо-
лодих водіїв, трактористів, робіт-
ників. Колектив молодіє, і це хоро-
ший знак. 

У день 45-річчя відомому агра-
рію, заслуженому працівнику сіль-
ського господарства України, де-
путату Тернопільської районної ра-
ди Юрію Романовичу Березовсько-
му бажаємо міцного здоров’я, за-
взяття, наснаги в усіх справах та 
скажемо словами українського 
письменника Миколи Руденка:

Краплі світанків зіграють 
у листі.

В хмарах відчиняться 
брами сині.

Будемо світлі. Будемо чисті —
Ніби народжені нині.

Батьківський заповіт

Виконавчий директор ПП “Агрон”,  
директор ФГ “Березовського”, заслужений 
працівник сільського господарства України 

Юрій Березовський.

Голова Тернопільської об-
лдержадміністрації Степан 
Барна, генеральний директор 
ТОВ “Мрія Агрохолдинг” Сай-
мон Чернявський та операцій-
ний директор компанії Віктор 
Кухарчук ознайомилися з пе-
ребігом посівної кампанії-
2015, коли 15 квітня відвідали 
с. Васильківці Гусятинського 
району Тернопільської облас-
ті. Делегація ознайомилася з 
роботою сучасних картоплес-
ховищ, загальний об’єм збе-
рігання картоплі в яких – 96 
тис. тонн, оглянула посадку 
картоплі та посіви соняшнику.

— Посівна розпочалася і триває, 
— зазначив директор ТОВ “Мрія  
Агрохолдинг” Саймон Чернявський. 
– Сприяють проведенню робіт по-
годні умови. Зараз сіємо гірчицю, 
соняшник, сою, кукурудзу. У Терно-
пільській області плануємо засіяти 
всі землі, які контролюємо. 

Як зазначив операційний дирек-
тор Віктор Кухарчук, ТОВ “Мрія  
Агрохолдинг” не зраджує традиціям 
і надалі буде активно розвивати 
картоплярство. “Цього року ми ро-
бимо все, щоб зберегти сортовий 
склад, аби в 2016-му вийти на  
бізнесові показники і працювати на 
продуктивність, — зазначив Віктор 
Кухарчук. — Залишається невизна-
ченою ситуація із цукровим буря-
ком. Як і інші аграрії області, ми не 
впевнені, чи будуть працювати цу-
крові заводи.

За словами голови Тернопіль-

ської ОДА Степана Барни, для 
Тернопільщини важливо, щоб всі 
землі, які обробляла компанія ТОВ 
“Мрія Агрохолдинг” обслуговува-
лися і надалі. “Жоден квадратний 
метр сільськогосподарських угідь 
області не може пустувати, — за-
значив Степан Барна. — За нашим 
переконанням і переконанням но-
вого керівництва компанії, терито-
рії мають бути оброблені, засіяні, з 
них має бути зібраний урожай. Та-
кож ми зацікавлені у збереженні 
робочих місць в агрохолдингу. Для 
тих, хто готовий створювати робо-
чі місця і платити податки, двері 

облдержадміністрації завжди від-
чинені”. 

Саймон Чернявський запевнив 
Степана Барну, що вся земля, яку 
ТОВ “Мрія Агрохолдинг” контролює 
в Тернопільській області, буде засі-
яна цього року, а працівники зали-
шаться на робочих місцях. “Ми за-
цікавленні, щоб наші умови праці 
були найкращими в цій галузі. Бу-
демо прозоро сплачувати усі подат-
ки, працювати чесно, будуючи  
європейську компанію”, — підкрес-
лив генеральний директор ТОВ 
“Мрія Агрохолдинг” Саймон  
Чернявський.

На поверхах влади ●

Степан Барна побував з робочим  
візитом у ТОВ “Мрія Агрохолдинг” 

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна  
(у центрі) під час робочого візиту у с. Васильківці  

Гусятинського району на Тернопільщині.

Вітаємо! ●
Щиро і сердеч-

но вітаємо з днем 
н а р о д ж е н н я  
найкращу дружи-
ну, маму, донечку,  
сестру, онуку  
Олену Анатоліївну  
ФЕРЕНЦ з с. Байків-
ці.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть рівні, чисті, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як з вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує сто прекрасних літ.

З любов’ю – рідні.

Вітання з днем народження 
надсилаємо заступнику началь-
ника відділу освіти Тернопіль-
ської РДА, людині цілеспрямо-
ваній і творчій, справжньому 
професіоналу педагогічної 
справи Марії Ярославівні 
КРАКОВЕЦЬКІЙ.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії! 

З повагою — колективи 
відділу освіти  

Тернопільської 
райдержадміністрації  

та редакції газети 
“Подільське слово”.

Відділ культури Тернопільської 
РДА, районна організація проф-
спілки працівників культури, біблі-
отечні працівники району щиро та 
сердечно вітають з днем наро-
дження завідуючу бібліотекою-
філією с. Шляхтинці  Марію  
Зеновіївну ЩЕПАНОВСЬКУ.

За роком рік життя невпинно лине, 

Дарує весен веселковий час. 

У цю прекрасну ювілейну днину 

Вітання щирі Ти прийми від нас. 

Хай доля Тобі шле добро і щастя, 

Міцне здоров’я, море благ земних, 

А щедрі дні, мов рушники квітчасті, 

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Щиро вітає-
мо з 55-м днем 
н а р о д ж е н н я 
М и р о н а  
Володимиро-
вича НАКО-
НЕЧНОГО із  
села Смиківці 
Тернопільсько-
го району.

Бажаєм здоров’я, як криця, міцного,

Будь душею завжди молодий,

Хай Твою долю освітлюють зорі,

А щастя рікою вливається в дім.

Хай Матір Божа Тебе охороняє,

Хай сяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос з небес благословляє

На щедрі, довгі, многії літа.

З любов’ю – мама Марія, 
дружина Марія, брати Богдан 

і Олег, вся велика родина.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження юриста ПП “Агрон”  
Оксану Омелянівну БРІЛЬ.

Здорові будьте й радісні завжди,

Хай серце б’ється легко і натхненно,

Не знайте ні тривоги, ні біди

І будьте Богом Ви благословенні.

З повагою — колектив  
ПП “Агрон”.

Вітаємо з днем народження 
завідуючу клубу села Ступки Тер-
нопільського району Галину 
Ярославівну ІВАНСЬКУ.

Хай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою – апарат 
Ступківської сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  
Тернопільського району щиро  
вітає з ювілеєм соціального  
робітника смт Великі Бірки Ірину  
Михайлівну КРИЦАК.

Хай кожен день ясніє небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

У серці радість розквіта іскриста

І мрії хай збуваються усі.

Вітаємо з днем народження де-
путата Великоглибочецької  
сільської ради Марію Григорівну 
БЛАЖІЄВСЬКУ та члена виконав-
чого комітету Володимира  
Васильовича БЛАЖІЄВСЬКОГО.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті. 

З повагою – колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, депутатський корпус, 
виконком.  

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів щиро вітає з днем наро-
дження технічного працівника  
Марію Ярославівну ХУДИК, вчите-
ля української мови і літератури  
Наталію Богданівну ВОЙТКОВИЧ.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі. 

З днем народження вітаємо 
директора ПП “Агрон” та фер-
мерського господарства “Бере-
зовського”, депутата Тернопіль-
ської районної ради Юрія  
Романовича БЕРЕЗОВСЬКОГО.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

З повагою — педагогічний та 
учнівський колективи 

Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  
Тернопільського району щиро ві-
тає з днем народження  соціаль-
ного робітника с. Жовтневе   
Надію Іванівну ПИРЗУ.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе, 

За справи добрі хай шанують люди, 

В сім’ю хай доля затишок несе.

З днем народження щиро вітає-
мо депутатів Великоберезовицької 
селищної ради Наталію Іванівну 
БЕЛЗЕЦЬКУ, Володимира  
Романовича СТОДОЛУ, члена ви-
конавчого комітету Петра  
Васильовича КОПИЛЬЦІВА.

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 
Великоберезовицької  

селищної ради.

Педагогічний колектив Велико-
березовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
вітає з днем народження вчителя 
фізичної культури Ориславу 
Остапівну САЙЧУК.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

А Господь щастя й сили посилає,

Хай завжди ведеться з легкої руки,

На добрі і довгі, безхмарні роки.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження члена виконавчого коміте-
ту Байковецької сільської ради 
Василя Степановича ГУДАКА.

Хай роки не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій.

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

З повагою – колектив 
Байковецької  

сільської ради.

Колектив Байковецької сіль-
ської ради щиро вітає з днем 
народження депутата Ігоря  
Петровича КАЗІМІРОВА.

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!
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Про стан дошкільної освіти 
Тернопільського району, 
про передачу дошкільних 
навчальних закладів на ба-
ланс відділу освіти РДА — в 
інтерв’ю начальника відді-
лу освіти Тернопільської 
р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї  
Василя Цаля.

— Василю Зеновійовичу, чи 
всі дошкільні навчальні за-
клади Тернопільського райо-
ну, згідно з Законом  
України “Про державний бю-
джет України на 2015 рік”, 
переведено з балансу сіль-
ських і селищних рад на ба-
ланс відділу освіти? 

— Сьогодні всі ДНЗ Терно-
пільського району перебувають 
на балансі відділу освіти рай-
держадміністрації. Процес пе-
реведення вийшов тривалим і 
непростим, адже не було чітких 
механізмів його виконання. Ви-
никли проблеми з оплатою за 
енергоносії та продукти харчу-
вання. Наразі вироблено ефек-
тивну форму роботи відділу 
освіти з ДНЗ Тернопільського 
району. На сьогоднішній день 
повністю погашено заборгова-
ність із заробітної плати педа-
гогічним працівникам. Переве-
дення дитячих садків на баланс 
відділу освіти покликане систе-
матизувати дошкільну освіту. 
Цей процес позитивний для тих 
місцевих рад, які не спроможні 
в повному обсязі забезпечити 
фінансування своїх дошкільних 
навчальних закладів. На жаль, 
залишається відкритим питання 
оплати заборгованостей, які пе-
рейшли відділу освіти від місце-
вих рад, адже немає чіткого 
механізму їх погашення.  

— Чи заплановано у Терно-
пільському районі відкриття 
нових дошкільних навчальних 
закладів? 

— Майже половина дітей Тер-
нопільського району охоплена 
дошкільною освітою. Сьогодні у 
Тернопільському районі 1567 
дошкільнят. Дошкільна освіта — 
це етап підготовки до школи, 
який сприяє всесторонньому 
розвитку особистості, інтеграції 
дитини у суспільство. Поряд із 
цим батьки, перебуваючи на ро-
боті, мають із ким залишити ді-
тей. Сьогодні існує нагальна по-
треба відкриття ДНЗ у Петрико-
ві, Білій, Підгородньому. Най-
ближчим часом плануємо від-
крити НВК школа-дитячий садок 
у Дубівцях і Мар’янівці. У Вели-
ких Бірках, Великій Березовиці, 
Острові та Лозовій через велику 
кількість дітей групи переповне-
ні. Найновішим і одним із най-
більш забезпечених є садочок у 
Великих Гаях. Торік дві додат-
кові групи було відкрито в Шлях-
тинцях. 

Щоб відкривати нові ДНЗ чи 
додаткові групи, треба мати 
придатні приміщення, персонал, 
який опікуватиметься дітьми, 
кошти на їхнє утримання. На 
жаль, у зв’язку зі складною еко-
номічною ситуацією в Україні, 
відкриття нових дошкільних на-
вчальних закладів проходить у 
сповільненому темпі. Батьки 
змушені віддавати дітей у до-
шкільні навчальні заклади Тер-
нополя. Дошкільнята проходять 
там процес адаптації і соціалі-
зації, тому залишаються навча-
тися у міських школах. Відділ 
освіти Тернопільської райдер-
жадміністрації працює над ство-
ренням програми, яка допомо-
же зупинити відтік учнів із Тер-
нопільського району. Одним із 
пунктів цієї програми є відкрит-
тя груп подовженого дня і груп 
короткотривалого перебування 

дітей дошкільного віку. На ми-
нулій сесії Тернопільської ра-
йонної ради дано згоду на від-
криття груп короткотривалого 
перебування дітей  дошкільного 
віку на базі комунальних закла-
дів Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів і Йосипівської ЗОШ І-ІІ сту-
пенів. Заплановано відкрити 
групи продовженого дня на базі 
Почапинської, Острівської, Під-
городнянської шкіл.              

— Яку суму коштів цьогоріч 
передбачено на фінансування 
дошкілля? 

— Згідно з рішенням сесії 
Тернопільської районної ради 
від 30 січня ц. р., фінансування 
дошкільних навчальних закладів 
Тернопільського району здій-
снюватиметься відділом освіти. 
Видатки на функціонування ДНЗ 
залишилися на рівні минулого 
року і становлять 16 мільйонів 
гривень. Кардинальних змін у 
дошкіллі не планується, адже 
цілком можливо, що з жовтня 
цього року, у зв’язку з адміні-
стративною реформою в Украї-
ні, всі ДНЗ повернуться під опі-
ку місцевих громад. Бюджет 
спрямований на забезпечення 
основних статей витрат на до-
шкільну освіту: харчування, 
енергоносії, заробітну плату. 
Варто пам’ятати, що фінансу-
вання енергоносіїв закладалося 
за однією ціною, а сьогодні до-
водиться платити майже вчет-
веро більше. Збільшилися ви-
трати і на продукти харчування. 
27 березня на сесії Тернопіль-
ської районної ради затвердже-
но перелік пільгових категорій 
дітей, які забезпечуються без-
коштовним харчуванням. Таке 
право мають діти-сироти та ді-
ти, позбавлені батьківського пі-
клування, діти-інваліди, діти із 
сімей, які отримують допомогу 
відповідно до Закону України 
“Про державну соціальну допо-
могу малозабезпеченим сім’ям”, 
діти учасників АТО та пересе-
ленців із зони проведення АТО. 
Щоб отримати пільгу, необхідно 
звернутися до керівника до-
шкільного навчального закладу, 
в якому виховується дитина. 

— Скільки коштує харчу-
вання дошкільнят у Терно-
пільському районі? 

— Сьогодні сума харчування 
у дитячих садочках включно з 
батьківською платою становить 
8 гривень на дитину щодня. 
Згідно з чинним законодав-
ством, у сільській місцевості 
батьки сплачують не менше 
40%, у міській місцевості та у 
селищах Великі Бірки та Велика 
Березовиця — 60% вартості 
спожитих продуктів, решта 
сплачується з районного бю-
джету. Кошти батьків надходять 
на спеціальний рахунок відділу 

освіти і спрямовуються лише на 
оплату харчування. В середньо-
му сума харчування дошкільнят 
в Тернопільській області стано-
вить 8-10 гривень на дитину. За 
можливості, місцеві ради мо-
жуть складати цільові програми 
на дофінансування дошкільної 
освіти, як це, приміром, зроби-
ли Байковецька і Великогаїв-
ська сільські ради, передавши 
районному бюджету власні ко-
шти для покращення харчуван-
ня дітей у своїх дошкільних на-
вчальних закладах. Якщо диви-
тися на раціон дошкільнят, вар-
то збільшувати вартість харчу-
вання. Необхідно пам’ятати, що 
пропорційно збільшиться і бать-
ківська плата, тому виникає пи-
тання, чи всі батьки зможуть 
платити необхідну суму. 

— Які пріоритети є в про-
грамі дошкільних навчальних 
закладів Тернопільського ра-
йону? 

— Більшість ДНЗ працюють у 
руслі національно-патріотичного 
виховання. Порівняно невелика 
кількість дітей у групах дає мож-
ливість кожному вихователю 
працювати індивідуально. Рі-
вень професійної підготовки ка-
дрів на високому рівні. Вихова-
телі показують хороші результа-
ти роботи. Цього року більшість 
керівників ДНЗ Тернопільського 
району пройшли атестацію. 
Окремо хочу відзначити керів-
ників Великобірківського ДНЗ 
Ольгу Іванівну Луків, Великога-
ївського ДНЗ Наталію Іванівну 
Івахів, Великоглибочецького 
ДНЗ Тетяну Богданівну Дудар, 
Великоберезовицького ДНЗ 
Світлану Борисівну Карабу, 
Мишковицького ДНЗ Наталію 
Юріївну Кузьмак. 

— Як щодо матеріального 
забезпечення дошкільних на-
вчальних закладів Тернопіль-
ського району?  

— Матеріальне забезпечення 
дитячих садочків на належному 
рівні.  Наразі проводимо моні-
торинг стану матеріально-
технічної бази ДНЗ. Об’єктів, які 
б потребували капітального ре-
монту, немає. Нещодавно виді-
лили кошти на придбання вог-
негасників для всіх ДНЗ Терно-
пільського району. Найближчим 
часом спільно з сектором моло-
ді та спорту плануємо передати 
іграшки для дошкільнят. Відділ 
освіти проводить зустрічі з 
представниками батьківських 
комітетів, під час яких спільно 
працюємо над вирішенням про-
блемних питань. Вдячний сіль-
ським і селищним радам, бать-
кам, спонсорам, які допомага-
ють зміцнювати дошкільну осві-
ту Тернопільського району. 

— Дякую за розмову,  
Василю Зеновійовичу!

Василь Цаль:  
“У Тернопільському  

районі є нагальна потреба  
у відкритті нових ДНЗ”

Начальник відділу освіти Тернопільської 
райдержадміністрації Василь Цаль.

17 квітня лауреатом номінації 
“Найбільш творча дитина” VII 
Всеукраїнської премії “Диво-
дитина” став 12-річний школяр з 
села Гаї-Шевченківські Терно-
пільського району Павло Шачко 
— неодноразовий переможець 
та призер всеукраїнських кон-
курсів з образотворчого мисте-
цтва, лауреат першої премії 

Всеукраїнського конкурсу дитя-
чого малюнка “Щасливі діти 
українські на коні”, нагородже-
ний дипломом учасника вистав-
ки Міжнародного конкурсу  
“Ілюстрація до народної казки”, 
дипломом іменної премії Івана 
Марчука. Юний художник мину-
лого року відкрив першу  
авторську виставку. 

Павло Шачко —  
“Диво-дитина-2015”

Народна артистка України Ольга Сумська з лауреатом  
номінації “Найбільш творча дитина”  

VII Всеукраїнської премії “Диво-дитина” Павлом Шачком. 

2012-13 рр. Боротьба парла-
ментської фракції ВО “Свобода” з 
режимом Януковича вилилася у 
масштабну дифамаційну кампанію 
проти “Свободи” у ЗМІ. 2015 рік. 
Депутатська група ВО “Свобода” в 
парламенті не допустила “дериба-
ну” між олігархами стратегічних під-
приємств. Шестеро свободівців до-
моглися початку об’єктивного роз-
слідування звинувачень у розтраті 
урядом 7,6 млрд. гривень. Як наслі-
док — нова порція “чорнухи” у ЗМІ. 
На жаль, в українській політиці змі-
нюються прізвища, але не методи. 

“Корупціонери сядуть разом з 
терористами і сепаратистами”, “Ко-
му вигідно “надкусити” український 
уряд”, “Путін аплодує “Свободі”... 
Це — заголовки матеріалів, перший 
із яких вже побачив світ, а два інші 
— мають вийти цього тижня в ра-
йонних та обласних газетах Хмель-
ницької, Запорізької, Івано-
Франківської, Львівської, Волин-
ської, Рівненської, Сумської, Терно-
пільської, Чернігівської та інших об-
ластей України.

Зміст першої статті коротко зво-
диться до такого: звинувачення у 
розтраті 7,6 млрд. гривень, що їх 
висунув Прем’єр-міністру України 
Арсенію Яценюку голова Держфі-
нінспекції України Микола Гордієн-
ко, мовляв, — брехня. А вигідно це 
нібито екс-міністрам-свободівцям 
Андрієві Мохнику та Ігореві Швайці 
— мовляв, це вони розкручують те-
му корупції в уряді Яценюка, аби 
відвернути увагу від себе.

У двох наступних матеріалах 
збережено риторику про непороч-
ність уряду і паралельно застосову-
ється “бородата” теза про “руку 
Кремля”. За логікою авторів, вима-
гати об’єктивного розслідування за-
яви голови Державної фінансової 
інспекції про розкрадання 7,6 млрд., 
за якими Генпрокуратура вже по-
рушила 12 кримінальних справ, — 
це “антиукраїнська пропаганда”, 
“новий Ілловайськ для країни” (не 
менше й не більше), зрештою, “піді-
грування Путіну”. Натомість, зайти в 
уряд під гаслами Революції Гіднос-
ти, довести економіку до ручки, а 
людей до зубожіння, а після гучних 
звинувачень, замість максимально-
го сприяння розслідуванню, усіляко 
йому противитися — це “держав-
ницька позиція”.

Ці тези не нові. Тиждень тому їх 
завзято використовував помічник 
Арсена Авакова та народний депу-
тат України від “Народного Фронту” 
Антон Геращенко в етері ток-шоу 
“Шустер LIVE”, на що отримав гідну 
відповідь від нардепа-свободівця 

Андрія Іллєнка: “Хто агент Кремля? 
Той, хто вимагає сьогодні розсліду-
вань, чи той, хто за рік не посадив 
жодного “регіонала”? Ви розкажіть і 
про звіт Ради Європи, де сказано, 
що саме МВС блокувало розсліду-
вання вбивств на Майдані. Там теж 
усі “агенти Кремля” — ми це розумі-
ємо. І Рада Європи — це теж агенти 
Кремля, і швейцарська прокурату-
ра, яка на 30 мільйонів франків зви-
нувачує в хабарі Мартиненка, — це 
“агенти Кремля”. Я розумію: усі, хто 
критикують уряд, — це все “агенти 
Кремля”. У вас інших аргументів не-
має...”

Тепер про самі матеріали. За ви-
значенням, це — так звана “джин-
са”, тобто зумисно прихована ре-
клама (або антиреклама), подана у 
вигляді “новин”, “авторських тек-
стів”, “аналітики” тощо. На ділі — це 
матеріали, які редакції розмістили 
на платній основі, однак жодним 
чином не повідомили про це читача. 
Тобто вам пропонують нібито неза-
ангажоване розслідування, де є ні-
бито баланс думок, що, за задумом, 
має підвищити вашу довіру до на-
писаного.

Про моральність витрачання у 
воєнний час сотень тисяч гривень 
на очорнення політичних опонентів 
та про застосування для цього ад-
мінресурсу зараз говорити не буде-
мо. Просто нагадаємо, що такий 
брудний прийом у боротьбі з того-
часною опозицією активно вико-
ристовувала команда екс-прем’єра 
Миколи Азарова, а одним із най-
більших замовників “джинси” в 
Україні був, зокрема, кум Путіна Ві-
ктор Медведчук. Складається вра-
ження, що тепер цю технологію 
взяли на озброєння і представники 
“Народного Фронту”. Ми знаємо, 
що редакторів районних газет зму-
шують писати критичні інформації 
про ВО “Свобода”. Окрім того, нам 
відомо про тиск на тих редакторів, 
які відмовляються публікувати цю 
“чорнуху”.

Ми звертаємося до журналіст-
ської спільноти із проханням здій-
снити об’єктивне розслідування 
щодо фактів розміщення “джинси” 
та адміністративного тиску на жур-
налістів. Просимо публічно назвати 
замовників кампанії та дослідити 
джерела її фінансування. Водночас 
застерігаємо редакторів видань від 
розміщення подібних матеріалів, 
що суперечать журналістським 
стандартам. Наголошуємо, що за 
такі дії доведеться відповідати і в 
суді, і перед громадськістю.

Прес-служба ВО “Свобода”.

Політикум  ●

Обережно, “джинса”!  
Про послідовників  

Азарова і Медведчука...
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Марія ЛУЦИШИН,  
старший інспектор по роботі з 
населенням та громадськими 

формуваннями СДІМ 
Тернопільського РВ УМВС. 

Напередодні Великодніх 
днів працівники Тернопіль-
ського обласного управлін-
ня внутрішніх справ спільно 
з працівниками Тернопіль-
ського райвідділу міліції  
завітали з гостинцями  до 
Петриківського дитячого 
будинку-інтернату.

Уже багато років Тернопіль-
ський райвідділ міліції здійснює 

шефство над цим закладом та 
опікується долею вихованців, на-
даючи постійну допомогу, а го-
ловне – увагу. Нещодавно в на-
вчальному закладі оселилися ді-
ти з окупованих територій Луган-
ської та Донецької областей. Тож 
напередодні Великодня до них 
завітали співробітники сектору 
кримінальної міліції у справах ді-
тей Тернопільського обласного 
управління міліції на чолі з на-
чальником Петром Тиховичем, 
начальник сектору кримінальної 
міліції у справах дітей Тернопіль-
ського РВ УМВС Ярослав Химе-
нець та автор цих рядків.

Правоохоронці принесли вихо-

ванцям Петриківського дитячого 
будинку-інтернату чимало гостин-
ців — іграшки та солодощі. Для 
дітей, позбавлених батьківської 
уваги, це було справжнє свято. 
Наймолодші раділи та дякували 
за подарунки, дорослі вихованці 
не приховували щирих посмішок. 
Радо спілкувалися з працівника-
ми міліції і гості зі Сходу, які дяку-
вали за гостинний прийом та роз-
повіли, що з нетерпінням чекали 
на освячення пасок, аби побачити 
великодні традиції Заходу. Вдяч-
ність за допомогу правоохорон-
цям висловили і працівники Пе-
триківського дитячого будинку-
інтернату.

Гості у Петриківському 
дитячому будинку-інтернаті

Працівники Тернопільського обласного управління внутрішніх справ  
та Тернопільського райвідділу міліції у Петриківському дитячому будинку-інтернаті.

Нещодавно завершився Х  
чемпіонат Тернопільського району 
з волейболу, в якому чотириразо-
вий чемпіон району — команда 
села Лозова — виборола звання 
віце-чемпіона, пропустивши на 
перше місце колектив із села Ве-
ликі Гаї. Ігри чемпіонату проводи-
лися у два кола. Програвши в 
першому колі Великим Гаям, ло-
зівчани впевнено взяли реванш у 
другому колі та очолили турнірну 
таблицю. Однак прикрий програш 
у заключному турі від команди з 
Острова відкинув команду на дру-

ге місце. 
– Можливо, ми зарано повіри-

ли у свою перемогу і недооцінили 
суперника, – каже капітан волей-
больної команди с. Лозова Мико-
ла Кітчак. – Можливо, причиною 
поразки є зміна поколінь гравців. 
Сьогодні половина колишнього 
чемпіонського складу з певних 
причин вже не виступає в складі 
команди, а молодь, що замінила 
їх, недостатньо готова стабільно 
відіграти весь чемпіонат. Втім до-
свід — справа часу. Волейбол і 
надалі залишається пріоритетним 

видом спорту у Лозові. На базі 
НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — 
ДНЗ” працюють дві волейбольні 
секції:  шкільна, інша – від Терно-
пільської районної ДЮСШ, що 
дає можливість охопити заняття-
ми з волейболу учнів 7-11 класів. 
Шкільна волейбольна команда 
юнаків 2000-го року народження 
цьогоріч взяла участь у змаганнях 
Тернопільської обласної волей-
больної ліги, де продемонструва-
ла непогану гру. Отож, є надія на 
те, що у наступних чемпіонатах 
команда знову вийде в лідери.

Спортивні новини ●

Лозівчани – віце-чемпіони 
змагань із волейболу

Учасники волейбольної команди села Лозова. У другому ряду зліва направо:  
Олег Луб’янський, Володимир Льошка з сином Максимом, Олег Галіяш, Роман Кузик.  

На передньому плані: Павло Кузик (ліворуч) і Микола Кітчак. 

Василь ЛАБАЙ, 
Західний регіональний  

медіа-центр Міністерства 
оборони України 

Фото автора.

Після півторарічної перерви 
на Тернопільщині відновив-
ся призов на строкову служ-
бу до армії. Поряд із захо-
дами часткової мобілізації, 
у Тернопільській області 
йде весняна призивна  
кампанія до лав Збройних 
сил та інших військових 
формувань України.

16 квітня з обласного збірного 
пункту Тернопільського обласно-
го військкомату урочисто під  
сурми військового оркестру від-
правили до війська близько шес-
ти десятків юнаків. Таку ж кіль-
кість новобранців відправлено до 
лав силових структур днем рані-
ше. Служитимуть юнаки у  
Збройних силах України, Націо-
нальній гвардії та Державній спе-
ціальній службі транспорту.

До армії майбутніх захисників 
Вітчизни проводжали батьки, ро-
дичі, друзі, представники облас-
ної та міської влади, духовен-
ство.

– Медичними комісіями про-
водиться ретельне обстеження 
призовників, – наголосив вій-
ськовий комісар Тернопільського 

обласного військового комісаріа-
ту, полковник Володимир Катин-
ський. – До війська відправляємо 
здорових хлопців, готових слу-
жити на строковій службі. Згідно 
із вказівками Президента Украї-
ни, новобранців не відправляти-
муть у зону проведення АТО. 
Вони проходитимуть військовий 
вишкіл у своїх військових части-
нах та на навчальних полігонах.

Представники обласної та 
міської влади вручили призовни-
кам набори першої необхідності, 
які їм знадобляться на військовій 
службі.

– Сьогодні Україна стоїть у та-
ких умовах, коли маємо відро-
джувати військові традиції, – за-
значив, звертаючись до присут-
ніх, голова Тернопільської облас-
ної державної адміністрації  
Степан Барна. – Дякую кожному 
призовнику, який прийняв відпо-
відальне рішення служити наро-
ду України, адже сьогодні держа-
ва потребує відновлення могут-
ності української армії. Цю мо-
гутність формує Тернопілля, За-
хідна Україна і вся держава за-
галом.

Нагадаємо, з Тернопільської 
області впродовж весняної при-
зовної кампанії на строкову служ-
бу планують призвати близько 
600 юнаків. Остання відправка у 
війська призовників запланована 
на 21 травня ц. р.

На строкову службу  
з Тернопільщини призвано 

більше сотні юнаків

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації  
Степан Барна вручив призовникам набори першої необхідності.

Байковецька сільська рада проводить громадське обговорен-
ня “Містобудівної документації детального плану території житлової 
забудови в районі вулиці Смерекова в с. Байківці Тернопільського 
району”.

Громадське слухання відбудеться 26 травня 2015 р. о 16 годині в 
приміщенні Байковецької сільської ради за адресою: Тернопільська 
обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. С. Стрільців, 43.

Байковецький сільський голова А. Р. КУЛИК.

Ілона ГАЙДАДІНА, 
УДСО при УМВС України в 

Тернопільській області.

На набережній Тернопіль-
ського ставу біля спортив-
ної бази “Динамо” відбули-
ся змагання чемпіонату  
обласної організації ФСТ 
“Динамо” з легкоатлетич-
ного кросу за програмою 
змагань “Динаміада-2015”. 
Сорок чотири учасники з 
одинадцяти команд колек-
тивів фізичної культури пра-
воохоронних органів вибо-
рювали звання кращого 
спортсмена.
 
До програми змагань входив 

біг на дистанцію в одну, три та 
п’ять тисяч метрів. На дистанціях 
1000 м звання “кращий” виборю-
вали і жінки, і чоловіки. Пред-
ставники сильної половини до-
лали також дистанції у 3000 м та 
5000 м. За підсумками всіх забі-
гів визначались переможці у за-

гальнокомандному заліку.
Працівники управління  

Державної служби охорони при 
УМВС України в Тернопільській 
області, як завжди, показали хо-
роший результат та увійшли в 
трійку переможців. Цього разу 
держохоронці прибігли до пере-
моги другими.

Начальник управління ДСО 
Тернопільщини Олег Олексійо-
вич Іващенко висловив вдячність 
Людмилі Головатій, Андрію  
Мартинюку, Віталію Колтко та 
Руслану Даньків за участь у зма-
ганнях і зазначив, що фізична 
підготовка та спорт — невід’ємні 
складові професійної підготовки 
кожного правоохоронця. Праців-
ники міліції, які займаються охо-
роною громадського порядку, 
забезпеченням безпеки грома-
дян, мають бути фізично здоро-
вими та витривалими.

Переможців та призерів зма-
гань нагороджено кубками,  
дипломами та грамотами  
обласної організації “Динамо”.

Динаміада-2015
Vivat! ●
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27 квітня
Понеділок 

28 квітня
вівторок

29 квітня
середа

30 квітня
Четвер

1 травня
П’ятниця

2 травня
субота

3 травня
неділя

ут 1
06.00, 8.25, 0.25 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, 18.50, 22.50, 23.20 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.25 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Д/ф “Ромео i Джульєта в країнi Рад”.
10.15 Д/ф “Клуб пригод”.
11.00 Український корт.
11.30 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 Утеодин з Майклом Щуром.
13.20 Вiкно до Америки.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.05 М/ф.
14.15 Хочу бути.
14.40 Хто в домi хазяїн?
15.05 Чоловiчий клуб.
15.35 Книга.ua.
16.15 Концерт вiрменської музики.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Про головне.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.15 “Лото-Забава”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок 
         з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30,
         23.15 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.45 “Чотири весiлля”.
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 Мелодрама “Моє щасливе завтра”. (2).
22.00 “Грошi”.
23.30 “МIНКУЛЬТ”.
00.10 Детектив “Величний Джо”. (2).

інтер
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 “Легковажна жiнка”.
10.15 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.25 Д/с “Склад злочину”.
13.15, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.25, 16.15 “Чекай на мене”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Ленiнград-46”. (2).
22.50 Т/с “Безсоння”. (2).
23.45 Т/с “Пiдземний перехiд”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15. 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.30 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 «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Знову 18». (1).
17.00 «Усіма широтами».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».(1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сільський календар».
22.35 Х/ф «Коли орел атакує». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.00 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Спорт.
09.15 Х/ф “Старi пси”.
11.05, 13.20 Т/с “Небо у вогнi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20 Х/ф “Червона планета”.
16.55 Х/ф “Мисливцi за вiдьмами”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.30 Х/ф “Блейд. Трiйця”. (2).

стб
05.35 “У пошуках iстини”.
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.00, 18.25 “За живе!”
09.35 Х/ф “Новорiчна дружина”.
13.40, 19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
14.20 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
20.55 Т/с “Пiзнє розкаяння”.
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.55 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.33, 9.43 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”.
07.55 М/ф “Гроза мурашок”.
09.45 Х/ф “Громобой”.
11.35 Х/ф “Гонитва”.
13.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.25 Пристрастi за Ревiзором.
23.10 Аферисти в мережах.

канал “україна”
06.25 Подiї тижня.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Реальна мiстика.
10.00 Моє нове життя.
11.00 Т/с “Смуга вiдчуження”.
15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Вiра i правда”. (2).
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Тальянка”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Цар скорпiонiв-3: Книга мертвих”. (2).

тет
06.00 Байдикiвка.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 М/ф “Барбi: Пригоди Русалоньки”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.10 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.05, 17.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
16.00 Вiталька.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30, 23.30 Т/с “Два батька 
        i два сина”. (2).
21.00 Країна У.
22.00, 0.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

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

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
09.40 Смiшнi люди.
11.10, 11.35 Криве дзеркало.
12.05 Х/ф “Дама з папугою”.
13.45 Х/ф “Ось така музика...”
15.25, 21.35, 22.25 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.10 Х/ф “Транссибiрський експрес”.
18.40 Х/ф “Де 042?”
20.00 Т/с “Викликаємо вогонь на себе”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
05.45 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40, 16.00 “Файна Юкрайна”.
10.20 “КВН”.
12.20 Х/ф “Шаленi грошi”.
14.15 М/ф “Горбань з Нотр Даму”.
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 “Хатiко: найвiрнiший друг”.
23.50 Х/ф “Без вини винний”. (2).

ут 1
06.00, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 14.15, 18.30,
         21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.10, 22.50,
         23.20 Погода.
07.20 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.25, 20.00 Про головне.
10.20 Перша студiя.
11.00 Самiт Україна-ЄС.
14.35, 18.05 Час-Ч.
16.20 Х/ф “Гiмалаї 
        там, де живе вiтер”.
18.15 Новини. Свiт.
18.50 Д/ф “Таємницi довголiття”.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Вертикаль влади.

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”.
11.10 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.30, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.40, 14.15 Т/с “Слiпа”.
14.50 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.50 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Мелодрама “Моє
        щасливе завтра”. (2).
22.00 “Чотири весiлля-4”.
23.35 Детектив “Величний Джо”. (2).
00.30 Мелодрама “Анжелiка i король”.

інтер
06.20 “Подробицi” - “Час”.
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 “Легковажна жiнка”.
10.15 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
12.25 “Судовi справи”.
13.20, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.30, 16.15 Т/с “Аромат шипшини”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Ленiнград-46”. (2).
22.50 Т/с “Безсоння”. (2).
23.50 Т/с “Пiдземний перехiд”. (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 «Сільський календар».
08.05 «Духовні роздуми».
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 «Музичні делікатеси».
12.40 «Гаджет Time».
12.50 «Модна правда».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Заручники честі». (1).
17.00 «Усіма широтами».
17.30 Культура і мистецтво.
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (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 «Проект Олександри». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.40, 20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.55 Т/с “Революцiя”.
11.45, 16.45 Т/с “Дiзнавач-2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10, 16.20 Т/с “Небо у вогнi”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с “Шеф-2”.
23.25 Х/ф “Мiсiонер”. (2).

стб
05.35 “У пошуках iстини”.
06.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.55, 16.00 “Все буде добре!”
08.45, 18.30 “За живе!”
10.00 Х/ф “Найпривабливiша
          i найсимпатичнiша”.
11.40, 19.55 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
12.40 “МастерШеф-3”.
20.55 Т/с “Пiзнє розкаяння”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.33, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
11.55 Т/с “Татусевi дочки”.
16.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
21.00 Х/ф “Великий солдат”. (2).
23.00 Х/ф “Розборки в стилi кунг-фу”. (2).

канал “україна”
06.15, 14.20, 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, 19.45 “Говорить Україна”.
11.10 Т/с “Смуга вiдчуження”.
18.00 Т/с “Безсмертник. 
        Вiра i правда”. (2).
21.00 Т/с “Тальянка”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-8”. (2).

тет
06.00 Байдикiвка.
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 “Червона шапка”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.10 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.05, 17.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
16.00 Вiталька.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30, 23.00 Т/с “Два
         батька i два сина”. (2).
21.00 Країна У.
22.00, 0.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

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”.
09.50 Смiшнi люди.
11.20, 11.50 Криве дзеркало.
12.15 Х/ф “Ти є...”
13.55 Х/ф “Життя i 
        незвичайнi пригоди 
        Робiнзона Крузо”.
15.30, 16.20, 21.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.10 Х/ф “Злий дух Ямбуя”.
18.45 Т/с “Викликаємо 
        вогонь на себе”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
05.45 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40, 16.00 “Файна Юкрайна”.
10.30 Х/ф “Шаленi грошi”.
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 Вертикаль влади.
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, 9.10, 12.30, 18.50, 22.45, 
23.20 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.35 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.25 Вiд першої особи.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.25 Про головне.
10.15 Д/ф “Таємницi довголiття”.
11.35 Дорогi депутати.
12.35 Зроблено в Європi.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.30 Казки Лiрника Сашка.
14.40 Нотатки на глобусi.
14.55 Як ваше здоров’я?
15.50 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
16.15 Х/ф “Таксистка”.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Перша студiя.
19.30 ДебатиPRO.
22.00 Слiдство.Iнфо.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
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”.
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 Мелодрама “Моє щасливе завтра”. (2).
22.00 “Iнспектор Фреймут-2”.
23.35 Детектив “Величний Джо”. (2).
00.30 Комедiя “Формула кохання”.

інтер
06.20 “Подробицi” - “Час”.
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 “Легковажна жiнка”.
10.15 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.25 “Судовi справи”.
13.20, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.30, 16.15 Т/с “Аромат шипшини”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Ленiнград-46”. (2).
22.50 Т/с “Безсоння”. (2).
23.45 Т/с “Пiдземний перехiд”. (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 «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 «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Повінь шаленої ріки». (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, 22.30 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».
22.40 Х/ф «Спитай моїх дітей». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.55 Т/с “Революцiя”.
11.45, 16.45 Т/с “Дiзнавач-2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10, 16.20 Т/с “Небо у вогнi”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Шеф-2”.
23.20 Х/ф “Небезпечна гастроль”. (2).

стб
05.10 “У пошуках iстини”.
05.55, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.30, 16.00 “Все буде добре!”
08.10 “Зiркове життя. 
          Випробування бездiтнiстю”.
09.15, 18.25 “За живе!”
10.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
12.30, 19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.30 “МастерШеф-3”.
21.00 Т/с “Пiзнє розкаяння”.
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.33, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
21.00 Х/ф “Хто я?” (2).
23.25 Х/ф “Деннi ланцюговий пес”.

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, 19.45 “Говорить Україна”.
11.10 Х/ф “Сюрприз для коханого”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Вiра i правда”. (2).
21.00 Т/с “Тальянка”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-8”. (2).

тет
06.00 Байдикiвка.
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 “Рапунцель”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.10 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.05, 17.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
16.00 Вiталька.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30, 23.00 Т/с “Два батька 
        i два сина”. (2).
21.00 Країна У.
22.00, 0.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

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”.
10.25 Смiшнi люди.
11.55, 12.25 Криве дзеркало.
12.55 Х/ф “Вiдважна бiда початок”.
14.15 Х/ф “Транссибiрський експрес”.
15.45, 21.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.25 Х/ф “Життя i
         незвичайнi пригоди Робiнзона Крузо”.
18.55 Т/с “Викликаємо 
         вогонь на себе”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
05.45 “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).

ут 1
06.00, 7.20, 8.55, 9.05, 22.50 Погода.
06.05 Свiт православ’я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30 Шеф-кухар країни.
08.25 “Золотий гусак”.
08.40 Тепло.ua.
09.00 Програма передач.
09.15 Як це?
09.35 Хто в домi хазяїн?
09.55 М/ф.
10.05 Казки Лiрника Сашка.
10.15 Школа Мерi Поппiнс.
10.35 Хочу бути.
11.15 Музична академiя Junior.
12.25 Х/ф “Страсний тиждень”.
14.30 Фольк-music.
15.50 Д/ф “Євген Патон. Щедрiсть таланту”.
16.20 Д/ф “Майдан. SOS”.
17.10 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
18.10 Ювiлейний концерт 
          поета-пiсняра Вадима Крищенка.
19.05 Театральнi сезони.
19.45 Церемонiя нагородження 
         премiєю в галузi журналiстики.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Концерт. Vivienne Mort.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 Мелодрама “Любов одна”.
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 Комедiя “Сiмейний бiзнес”.
17.15 Комедiя “Любов i голуби”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни-5”.
23.15 Бойовик “Ворог держави”. (2).

інтер
07.45 “Подробицi” - “Час”.
08.45 “Вдалий проект”.
09.25 “Готуємо разом”.
10.20 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
11.20 “Орел i решка. На краю свiту”.
12.20 Х/ф “Її серце”.
14.05 Т/с “Мама Люба”.
18.10 Т/с “Щасливий шанс”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Щасливий шанс”. (2).
22.20 Х/ф “Кров з молоком”. (2).
00.15 Х/ф “Як вкрасти дiамант”.

TV-4
06.00 Х/ф «Все перемагає любов». (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 архі-
катедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 М/ф «Піноккіо». (1).
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.
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Скажені корови». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.55 М/ф “Зiрка Лори 
       i таємничий дракон Нiан”.
07.10 Х/ф “Обдурити всiх”.
09.00 Х/ф “У пошуках пригод”.
10.50, 13.00 Т/с “Шеф-2”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Останнiй рубiж”.
22.20 Х/ф “Без компромiсiв”. (2).
00.15 Х/ф “Протистояння”. (2).

стб
05.05 Х/ф “Тi, що не пiддаються”.
06.20 Х/ф “Афоня”.
07.55 “Неодружений-5”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.45 “Караоке на майданi”.
11.45 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
15.40 “Україна має талант!-7”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.40 “Один за всiх”.
21.55 “Детектор брехнi-7”.
23.05 “Я соромлюся свого тiла-2”.

новий канал
06.00 Kids’ Time.
06.05 М/с “Монстри проти прибульцiв”.
08.00 Х/ф “Нiндзя-серфери”.
09.40 Х/ф “Три нiндзя: У жаркий полудень”.
11.40 Х/ф “Шанхайськi лицарi”.
13.55 “Єралаш”.
17.15 Х/ф “Моя суперколишня”.
19.10 Х/ф “Люди в чорному-2”.
21.00 Х/ф “Люди в чорному-3”. (2).
23.05 Х/ф “Пустун”. (2).
01.05 Х/ф “Дуже епiчне кiно”. (2).

канал “україна”
06.30 Подiї.
07.10 Т/с “Тальянка”.
14.00 Моє нове життя.
15.00 Х/ф “45 секунд”.
17.00 Т/с “Листи на склi”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Листи на склi”.
21.30 Т/с “Слiд”.
23.50 Великий футбол.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 Х/ф “У 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/ф “Барбi: Пригоди Русалоньки-2”.
11.55 Х/ф “Красуня й чудовисько”.
13.40 Х/ф “Рапунцель”.
14.50 М/ф “Бiлка та Стрiлка.
        Мiсячнi пригоди”.
16.20 М/ф “Бiлка та Стрiлка. Зорянi собаки”.
18.00 Х/ф “П’ять наречених”. (2).
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.00 Т/с “Два батька i два сина”. (2).
00.00 Х/ф “Крихiтка на мiльйон доларiв”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Подорожні замальовки».
10.35 «Думки вголос».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Поклик таланту».
13.30 «Спортивні меридіани».
13.50 «Моя улюблена робота».
14.00 «Театральні зустрічі»
         («Поступися місцем»).
15.45 «Допомагає служба зайнятості».
16.00 «Мандри кота Фініка».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Мікс».
17.30 «Смакота».
17.45 «А у нас кіно знімали».
18.20 «Земля Подільська, 
         яку сходив Тарас».
18.45 «Назбиране».
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 «Чернівці. На полотні життя».
22.30 «Перемога, свята Перемога!»
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.30 Криве дзеркало.
11.00 Х/ф “Школа злодiїв”.
12.40 Х/ф “Школа злодiїв-2”.
14.20 Х/ф “Ва-банк”.
16.05 Х/ф “Ва-банк-2, 
        або Удар у вiдповiдь”.
17.35 Т/с “Слiдчий Путилiн”.

к1
05.45 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.20 “Рецепти щастя. Нова iсторiя”.
09.15 “Файна Юкрайна”.
10.10 “Розсмiши комiка”.
12.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
21.00 “Орел i решка. Невидане”.
22.00 “КВК”.
00.00 Т/с “Красуня та чудовисько”. (2).

ут 1
06.00, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 17.30,
        21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 22.40, 23.20 Погода.
07.20 Тепло.ua.
07.30, 23.25 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.10 ДебатиPRO.
10.25 Перша студiя.
10.50 Д/ф “2033 км вiд
        Ейфелевої вежi”.
11.30 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
12.20 Слiдство.Iнфо.
13.20, 17.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 М/ф.
14.10 Надвечiр’я.
15.25 Свiтло.
16.05 Чоловiчий клуб. Спорт.
17.15 Новини. Свiт.
17.55 Гандбол. Квалiфiкацiя 
        до ЧЄ-2016. Україна Португалiя.
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”.
11.05, 15.45 “Битва салонiв”.
12.25, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.35, 14.10 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Мелодрама “Моє
          щасливе завтра”. (2).
22.00 “Казкова Русь-2015”.
22.30 “Право на владу-2”.
00.35 Х/ф “Вiй”.

інтер
06.20 “Подробицi” - “Час”.
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 “Легковажна жiнка”.
10.15 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
12.25 “Судовi справи”.
13.20, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.30 Т/с “Аромат шипшини”.
16.15 Д/с “Аромат шипшини”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Ленiнград-46”. (2).
22.55 Т/с “Безсоння”. (2).
23.55 Т/с “Пiдземний перехiд”. (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 «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 «Братство». (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 «Новокаїн». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.55 Т/с “Революцiя”.
11.45, 16.45 Т/с “Дiзнавач-2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10, 16.20 Т/с “Небо у вогнi”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с “Шеф-2”.
23.20 Х/ф “Прямий контакт”. (2).

стб
05.30 “У пошуках iстини”.
06.15, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.50, 16.00 “Все буде добре!”
08.40, 18.25 “За живе!”
09.55 “Моя правда. 
         Зваженi i закоханi”.
10.45 “Моя правда. 
         Зваженi з скандалом”.
11.45, 19.50 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
12.40 “МастерШеф-3”.
20.55 Т/с “Пiзнє розкаяння”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.33, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
11.55 Т/с “Татусевi дочки”.
16.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
21.00 Х/ф “Громобой”. (2).
23.15 Х/ф “Поцiлунок дракона”. (3).

канал “україна”
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
11.10 Х/ф “Золотi ножицi”.
18.00 Т/с “Безсмертник.
         Вiра i правда”. (2).
21.00 Т/с “Тальянка”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-8”. (2).

тет
06.00 Байдикiвка.
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”.
14.10 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.05, 17.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
16.00 Вiталька.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30, 23.00 Т/с “Два батька 
       i два сина”. (2).
21.00 Країна У.
22.00, 0.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

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 Д/ф «Левко Лук’яненко.
          Покликаний бути символом».
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”.
10.15 Смiшнi люди.
11.45, 12.15 Криве дзеркало.
12.40 Х/ф “Ось така музика...”
14.20 Х/ф “Злий дух Ямбуя”.
15.55, 21.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.35 Х/ф “Де 042?”
18.50 Т/с “Викликаємо 
        вогонь на себе”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi 
         вбивства”.

к1
05.45 “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, 8.05, 9.10, 12.40, 21.50 Погода.
06.05 На слуху.
06.25, 23.00 Х/ф “Польоти увi снi та наяву”.
08.00 Ера будiвництва.
08.15 “Золотий гусак”.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.20 Альтернативна музика. Bandur Band.
09.45 Гандбол. Квалiфiкацiя до ЧЄ-2016. 
        Україна Португалiя.
11.40 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
12.10 “Схеми” з Н. Седлецькою.
12.45 Казки Лiрника Сашка.
13.00 М/ф.
13.10 Школа Мерi Поппiнс.
13.30 Як це?
14.10 Вiра. Надiя. Любов.
15.25 До 70-рiччя В. Зiнкевича.
         Вiд “Смерiчки” до “Свiтязя”.
16.00 Театральнi сезони.
16.30 Д/ф “Народження Шарло”.
17.30 Ювiлейний концерт поета-пiсняра 
           Вадима Крищенка.
19.00 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
20.05 Д/ф “Майдан. SOS”.
21.00 Новини.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.

канал «1+1»
05.30 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
07.00 Мелодрама “Кураж”.
19.30 “ТСН”.
20.20 “Мультибарбара-2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ-2015”.
22.55 “Свiтське життя”.
00.00 Драма “Чорний лебiдь”. (2).

інтер
06.30 Х/ф “Казка про загублений час”.
07.50 “Подробицi” - “Час”.
08.45 Мюзикл “Сорочинський ярмарок”.
10.45 Х/ф “Операцiя “И” та iншi
         пригоди Шурика”.
12.40 Т/с “Ключi вiд щастя”.
16.20 Т/с “Аромат шипшини”.
18.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Х/ф “Кров з молоком”. (2).
22.50 Х/ф “Її серце”.
00.40 Т/с “Правдива iсторiя
        про Червонi вiтрила”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00 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, 16.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 Програма «Bon appetit».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Братство». (1).
17.00 «Усіма широтами».
17.30 «Гаджет Time».
17.40 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00 «Слідства. Інфо».
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Золоте стремено».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
22.35 Х/ф «Дівчина моїх страхіть». (2).
00.30 Час-Tайм.

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.00 Х/ф “У пошуках пригод”.
11.55, 13.10 Х/ф “Бiблiотекар. У пошуках 
Списа Долi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.20 Х/ф “Бiблiотекар.
     Повернення до копалень царя Соломона”.
16.45 Х/ф “Бiблiотекар. 
          Прокляття чашi Iуди”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Т/с “Шеф-2”.
23.20 Х/ф “Сховок”. (2).

стб
05.35 Х/ф “Людина народилася”.
07.05 Х/ф “Дочка”.
09.00 Х/ф “Я не повернуся”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.45 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.00, 22.45 “Неодружений-5”.
00.40 Х/ф “Ад’ютант його
          превосходительства”.

новий канал
06.20, 7.25, 7.33, 7.55 Kids’ Time.
06.25 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Кунг-фу Панда:
         Легенди крутизни”.
08.00 Репортер.
08.05 Х/ф “Три нiндзя завдають 
         удару у вiдповiдь”.
10.00 Х/ф “Три нiндзя: Кiсточки вгору”.
11.45 Х/ф “Великий солдат”.
13.45 Х/ф “Громобой”.
16.00 Х/ф “Хто я?”
18.40 Х/ф “Шанхайськi лицарi”.
21.00 Х/ф “Люди в чорному”.
23.00 Х/ф “Нереальний блокбастер”. (2).
00.40 Х/ф “Поцiлунок дракона”. (3).

канал “україна”
06.15 Т/с “Слiд”.
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Х/ф “Золотi ножицi”.
09.10, 23.00 Х/ф “Серце без замка”.
11.10 Т/с “Сiм’я манiяка Бєляєва”.
15.20 Т/с “Листи на склi”.
21.00 Спiвай як зiрка.
01.00 Т/с “Мент у законi-8”. (2).

тет
06.00 Байдикiвка.
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!
11.20 Т/с “Пригоди Електронiка”.
15.05, 17.15 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
16.00 Вiталька.
18.15 Х/ф “Острiв щастя”. (2).
20.00 Х/ф “Кухня у Парижi”. (2).
22.00 Х/ф “П’ять наречених”. (2).
00.00 Х/ф “Королева”.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Вісті ТТБ».
10.35 «Тема дня».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Думки вголос».
12.20 Д/ф «Левко Лук’яненко. 
        Покликаний бути символом».
13.15 «Спадщина».
13.30 «Сумщина INCOGNITO».
14.00 «Самітник із роду Косачів».
14.45 «Шляхами Тараса».
15.00 «Не сумуй, моя Вкраїно”. Н. Май.
16.15 «Чудесний канал».
16.45 «Іноземна для дітей».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Учнівський щоденник».
17.15 «Живі сторінки».
17.30 «Рівне — місто сплетінь».
17.50 «Музеями Тернопілля».
18.00 «Cлово має народний депутат».
18.20 «На долині туман».
18.45 «Довженківськими стежками».
19.00 «Уряд на зв’язку з громадянами».
19.35 «Духовні скарби України».
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 «Запоріжжя туристичне».
22.15 «Актуально».
22.30 «Іван Миколайчук. Спадщина».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
09.50 “Бенефiс Юрiя Гальцева 
        i Геннадiя Вєтрова”.
11.40 Т/с “Слiдчий Путилiн”.
19.00 Х/ф “Ва-банк”.
20.40 Х/ф “Ва-банк-2, 
       або Удар у вiдповiдь”.
22.15 Т/с “Людина в прохiдному дворi”.

к1
05.45 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40 “Файна Юкрайна”.
12.00 “Орел i решка”.
21.00 “Орел i решка. Невидане”.
22.00 “КВН”.
01.20 “Розсмiши комiка”.

ут 1
06.00, 7.30, 8.55, 9.05, 13.40, 15.10, 
         22.35 Погода.
06.05 Вiд першої особи.
06.40 На слуху. Пiдсумки.
07.35 У просторi буття.
08.30 “Золотий гусак”.
09.20 Перша студiя.
10.00 Зроблено в Європi.
10.20 Нотатки на глобусi.
11.00 Книга.ua.
11.30 Д/ф “Народження Шарло”.
12.30 Д/ф “Подорожуй Литвою”.
13.00 Свiтло.
14.10 Д/ф “Джерела тисяча i однiєї ночi”.
15.35 Д/ф “Палiтри”.
16.15 Чоловiчий клуб. Спорт.
17.10 Чоловiчий клуб.
17.45 Х/ф “Страсний тиждень”.
19.45 Музична премiя 
        “Європейський прорив року-2015”.
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.05 Д/с “5 баксiв.net”.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 День Янгола.
00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 “Грошi”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.30 М/с “Качинi iсторiї”.
08.55 “Маша i ведмiдь”.
09.10 “Свiтське життя”.
10.10 Мелодрама “Дiти Водолiя”.
14.30 “Вечiрнiй Київ-2015”.
16.25 “Вечiрнiй квартал у Туреччинi”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.20 “Вечiрнiй квартал У Грецiї”.
23.30 “Що? Де? Коли?-2015”.
00.30 Бойовик “Агент Гамiльтон: 
         Викрадена”. (3).

інтер
06.15 Х/ф “Кухарка”.
07.30 “Подробицi” - “Час”.
08.20 Х/ф “Операцiя “И” та
          iншi пригоди Шурика”.
10.15 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
13.10 Х/ф “Будинок для двох”.
15.05 Концерт “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
18.00 Т/с “Мама Люба”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Мама Люба”.
22.30 Т/с “Ключi вiд щастя”.

TV-4
06.00 Унікальна Україна.
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 «Слідства. Інфо».
07.35 Х/ф «Все перемагає любов». (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 «Сезон повернення». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 М/ф «Піноккіо». (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 Концерт Тетяни Піскарьової 
       «Таня, Танічка, Танюша».
22.00 Х/ф «Дівчата знову зверху-2». (2).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
06.30 Х/ф “Стiльниковий”.
08.05 Антизомбi.
09.00 Секретний фронт.
10.00 Цивiльна оборона.
11.05 Iнсайдер.
12.00, 13.00, 20.05 Т/с “Iнкасатори”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
22.10 Х/ф “Протистояння”. (2).
23.55 Х/ф “Без компромiсiв”. (2).

стб
06.25 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
08.00 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.55 Х/ф “Спортлото-82”.
12.50 Х/ф “Поспiшайте любити”.
14.45 Т/с “Коли ми вдома”.
16.05 “Неодружений-5”.
19.00 “Україна має талант!-7”.
21.50 “Моя правда. Ектор Хiменес-Браво”.
22.55 “Україна має талант!-7”.
        Пiдсумки голосування.
23.20 “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.
12.20 Пристрастi за Ревiзором.
14.10 Т/с “СашаТаня”.
18.55 Х/ф “Люди в чорному”.
21.00 Х/ф “Люди в чорному-2”.
22.45 Х/ф “Дуже епiчне кiно”. (2).
00.25 Х/ф “Поцiлунок дракона”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Приватний детектив 
        Тетяна Iванова: Вiнець 
         безшлюбностi”.
08.00 Т/с “Приватний детектив 
    Тетяна Iванова: 
      Материнський iнстинкт”.
10.00 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Т/с “Ненавиджу i люблю”.
15.20 Т/с “Листи на склi”.
21.50 Т/с “Сiм’я манiяка Бєляєва”.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 Х/ф “У 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/ф “Якось у лiсi”.
11.50 Х/ф “Червона шапка”.
13.05 Х/ф “Красуня й чудовисько”.
14.55 М/ф “Бiлка та 
        Стрiлка. 
        Зорянi собаки”.
16.35 М/ф “Бiлка та Стрiлка.
         Мiсячнi пригоди”.
18.00 Х/ф “Кухня у Парижi”. (2).
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
22.00 Т/с “Два батька
         i два сина”. (2).
00.00 Х/ф “Амелiя”.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «На часі».
10.35 «Актуально».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Живі сторінки».
12.25 «Запоріжжя туристичне».
12.40 «Рівне — місто сплетінь».
13.00 «Ігор Павлюк:
          між Бугом і Богом».
13.35 «Учнівський щоденник».
13.55 «Край, в якому я живу».
14.00 «Встань, козацька славо!»
14.30 «Іван Миколайчук. Спадщина».
15.00 «Не сумуй, 
         моя Вкраїно». Н. Май.
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Театральні зустрічі»  
         («Поступися місцем»).
18.40 «Спортивні меридіани».
19.00 «Музичний калейдоскоп».
19.30 «Подорожні замальовки».
20.00 «Допомагає служба зайнятості».
20.15 «Думки вголос».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
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, 12.25 Криве дзеркало.
12.55 Т/с “Вiзит до Мiнотавра”.
19.15 Х/ф “Школа злодiїв”.
21.00 Х/ф “Школа злодiїв-2”.
22.35 Т/с “Чорний трикутник”.

к1
05.45 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Звана вечеря”.
11.00 “Рецепти щастя. 
       Нова iсторiя”.
12.00 “Орел i решка”.
21.00 “Орел i решка. Невидане”.
22.00 “КВН”.
00.00 Т/с “Красуня та чудовисько”. (2).
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Продовження.
Початок на 1 стор.

Сьогодні в світі все більше 
схиляються до використання па-
ливних елементів з ККД 80-90%, 
в яких хімічна енергія перетво-
рюється у струм, а ще надзви-
чайно потужно розвиваються бі-
отехнології, створюються біоре-
актори, в яких відходи тваринни-
цтва, харчової, обслуговуючої 
промисловостей перетворюють-
ся на біогаз. Вчені підрахували, 
що під час спалювання 1 т жиру 
можна отримати 100 кг біогазу, з 
1 т силосу – 200 кг біогазу. Не-
давно з’явився ще один напря-
мок виробництва біопалива – з 
одноклітинних організмів. Мікро-
водорості за 48 годин збільшу-
ють свою масу в 20 разів. Амери-
канське космічне агентство НАСА 
вже використовує їх в якості ма-
теріалу для виготовлення палива 
в літаках. Біотехнології, зокрема 
використання мікроорганізмів, 
ґрунтується на симбіозі різних 
наук – біології, фізики, медици-
ни, інформатики, екології, еконо-
міки, які здатні забезпечити кру-
гообіг вуглецю в природі. Андрій 
Олександрович намагався і сам 
працювати з мікроводоростями в 
домашній лабораторії, але, 
від’їжджаючи на Майдан під час 
Революції Гідності, законсерву-
вав їх, а далі – війна, робота во-
лонтером, розробка мікрогене-
ратора для потреб АТО відволі-
кли настільки, що мікроорганізми 
вимерли…

Сьогодні пан Андрій працює 
над вдосконаленням сконструйо-
ваного ним мікрогенератора, 
який може з успіхом використо-
вуватися у польових умовах АТО 
для заряджання мобільних теле-
фонів, рацій, ноутбуків, опалю-
вання землянок, розігріву їжі. 
Про свій винахід Андрій Олексан-
дрович уже розповідав і в радіо-
ефірі і на телебаченні, та й усі 
присутні на фестивалі фізичних 
досягнень мали змогу перекона-
тися в дієвості мікрогенератора, 
коли винахідник за допомогою 
звичайної паяльної лампи привів 
у рух двигун мікрогенератора та 
зарядив за його допомогою мо-
більний телефон. Хотілося б яко-
мога швидше запустити його в 
серійне виробництво, щоб і в по-
бутових умовах люди могли ско-
ристатись цим, порівняно недо-
рогим, приладом.

Начальник відділу освіти Тер-
нопільської райдержадміністрації 
Василь Цаль запропонував про-
вести на базі Лозівської школи 
або на базі інженерно-
педагогічного  факультету  
ТНПУ ім. В. Гнатюка своєрідну 
олімпіаду-конкурс обдарованих 
учнів-фізиків, яка матиме солідну 
фінансову підтримку. Василь Зі-
новійович уже зустрічався з під-
приємцями Тернополя, які обіця-
ли допомогти в проведенні цього 
заходу. Він запросив вчителів фі-
зики підтримати це починання, 
створювати проекти з енергоз-
береження, адже сьогодні вони 
дуже потрібні країні. 

Невиліковних немає?
Андрій Медвідь у виступі звер-

нув увагу слухачів на книги Любові 
Панової, Рената Гауфязова “Откро-
вения ангелов хранителей” та Ми-
коли Левашова “Последнее обра-
щение к человечеству”, які можуть 
відкрити багато таємниць природи 
та дати відповідь на безліч цікавих 
питань, що хвилюють людство. На-
приклад, Тунгуським метеоритом 
був космічний корабель завдовжки 
112 м, який прилетів з космосу і 
мав впасти на Європу, але янголи 
відвели його в Сибір, де він і ви-
бухнув. “Виявляється, немає неви-
ліковних захворювань, — сказав 
Андрій Медвідь. — Адже існують 
генератори, які здатні впоратися з 
будь-якою хворобою. Микола Ле-
вашов, якого підступно вбили у 
2012 році, міг вилікувати навіть 
саркому, він мав здатність пере-
творювати атоми, молекули злоя-
кісних пухлин, був людиною фено-
менальних здібностей”.

Любомир 
Тригубишин — 

головний астроном 
Тернопільського 

району
На фестивалі фізики про небес-

ні тіла-комети розповів Любомир 
Тригубишин, якого називають го-
ловним астрономом Тернопіль-
ського району. “Впродовж тисячо-
літь комети вважали провісниками 
лиха або довгоочікуваних перемог, 
вони викликали тваринний жах або 
велику радість”, — зазначив пан 
Любомир. — Презентація “Комети 
– окраса зоряного неба” з чіткими, 
майстерно виконаними фотографі-
ями цих “довговолосих” небесних 
красунь, стала родзинкою нашого 
фестивалю. І не дивно, адже зо-
всім недавно, після 10-річної робо-
ти завершилась місія “Розетта” 
Європейського космічного агент-
ства. На ядро комети Чурюмова-
Герасименко, названої на честь 
українських астрономів Клима Чу-
рюмова та Світлани Герасименко, 
опустився зонд “Філа”. Після кіль-
кох рекошетів він опинився у лого-
вині з обмеженим доступом Сонця. 
Пропрацювавши 56 годин, зонд 
припинив своє функціонування – 
розрядились акумулятори соняч-
них батарей. Він передав на Зем-
лю інформацію про хімічний та 
ізотопний склад ядра. На фотогра-
фіях ядро цієї комети складається 
з двох виступів неправильної фор-
ми розділених перемичкою. Цілком 
можливо, що через певний час в 
результаті космічної активності та 
інших процесів воно розпадеться 
на дві частини, тож матимемо дві 
комети – Чурюмова та українсько-
таджицького астронома Гераси-
менко”, — зазначив Любомир  
Тарасович. 

Під час перегляду презентації 
ми побачили фотографії комет, за 
якими вчені спостерігають десяти-
літтями і відкритих зовсім недавно. 
“Галлея” з’являлась на небосхилі у 
1910 році та 1986 році – отже пері-
од її обертання 76 років. Любомир 

Тригубишин впевнений, що доче-
кається наступного візиту цієї кос-
мічної гості і навіть у віці 90 років 
зможе зафіксувати її на фотоплівці 
свого фотоапарату.  

Комета I SON 
вибухнула за день 

до початку 
Євромайдану

Присутні на Дні вчителя фізи-
ки дізнались про комету Хейла-
Боппа, яка прошмигнула по небу 
1997 року, про відкриту китай-
ськими астрономами зеленаву 
комету Лулінь, яка  завітала до 
нас у 2009 році. Хвіст комети 
“Тисячоліття  Макнота” у 2006 
році охопив півнеба. Зовсім не-
давно, 2011 року, вчені  виявили 
комету PANSTARRS, яка пролеті-
ла у березні 2013 року, а I SON, 
відкрита у 2012 році, була сфото-
графована у 2014 році, тоді ж за-
вітала і комета Лавджоя, яку 
можна було спостерігати нео-
зброєним оком, її голова сягала 
видимого діаметра Сонця. Тра-
гічно склалась доля комети I SON 
— 29 листопада 2014 року під час 
наближення до Сонця вона ви-
бухнула, а 30 листопада в Києві 
розгорнувся Майдан. Невже ця 
трагедія в космічному просторі 
акумулювала зло на тій частині 
Землі, де розташована Україна, 
знайшла вихід у вибуху люті без-
карної влади Януковича та його 
поплічників, що призвело до кри-
вавих подій на Майдані, в Криму, 
на Сході України? 

Розглядаючи фотографію коме-
ти “Вести”, яка наближалась до 
Землі у 1976 році, я пригадала,  
скільки побоювань висловлюва-
лось тоді з приводу того, що хвіст 
комети, в якому багато вуглекис-
лого газу, зачепить Землю та при-
несе багато лиха, але все, дякува-
ти Богу, обійшлося.

Критерії, які 
цементують націю: 

церква, школа, 
родина

— Ми уповаємо на Бога та його 
святих Івана, Василя, Григорія, — 
сказала, звертаючись до присут-
ніх, заступник голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації Уляна 
Люлька. — Сподіваємося, що вони 
і нині молитимуться разом з нами 
за Україну та мир на нашій багато-
страждальній землі. Перебуваючи 
на цьому фестивалі, почерпнула 
для себе багато цікавого, адже 
вчитися ніколи не пізно. Йосип 
Сліпий сформулював три критерії, 
які гуртують і цементують націю. 
Це — церква, школа і родина. 
Школа відповідає високому по-
кликанню — плекати національно 
свідоме покоління молоді. 

Уляна Люлька вручила колекти-
ву Лозівської школи грамоту Тер-
нопільської райдержадміністрації 
за багаторічну сумлінну працю та 
підготовку і проведення Дня вчи-
теля фізики. Василь Цаль передав  
колективу школи грамоту відділу 
освіти Тернопільської РДА. 

Перемагає розум
Заступник голови Тернопільської райдержадміністрації Уляна Люлька 

та начальник відділу освіти Тернопільської райдержадміністрації Василь Цаль  
серед учасників Дня вчителя фізики у Лозівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Любов ГУМЕННА, 
начальник відділу  

з призначення пенсій 
управління Пенсійного фонду 

України в Тернопільському 
районі.

З 1 квітня 2015 року набули 
чинності зміни до законо-
давства щодо виплати пен-
сій “науковим” пенсіонерам 
у період роботи.

У період роботи на посадах 
науковців, державних службов-
ців, прокурорів, суддів, народних 
депутатів раніше призначені “на-
укові” пенсії виплачуються у роз-
мірі 85% пенсії, обчисленої від-
повідно до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”. У період 
роботи на інших посадах пенсія 
виплачуватиметься в розмірі  
85% “наукової” пенсії. У будь-
якому разі після звільнення з ро-
боти “наукова” пенсія поновлю-
ється в розмірі, що був визначе-

ний до 1 квітня 2015 року.
Отже, законодавство не пе-

редбачає перерахунку таких пен-
сій у бік зменшення після припи-
нення роботи. Наприклад: “нау-
кова” пенсія була призначена у 
2009 році в розмірі 90% заробіт-
ку науковця. Розмір “наукової” 
пенсії станом на 31 березня 2015 
року становить 2915 грн.

Варіант 1. Пенсіонер працює 
на посаді науковця. З 1 квітня ви-
плачується 85% пенсії, обчисле-
ної відповідно до Закону України 
“Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування”: 
1968 грн. x 85% = 1672,80 грн., 
де 1968 грн. — розмір пенсії, об-
численої відповідно до Закону 
України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”.

Варіант 2. Пенсіонер працює 
на іншій посаді. З 1 квітня випла-
чується 85% “наукової” пенсії: 
2915 грн. x 85 % = 2477,75 грн.

Після звільнення з роботи  ви-
плата пенсії буде поновлена в 
розмірі 2915 грн.

Це важливо ●

Пенсії науковим 
працівникам після 

звільнення не зменшаться

Під час традиційної “гаря-
чої лінії” Тернопільської 
об’єднаної ДПІ начальник 
відділу адміністрування 
єдиного соціального внеску 
Сніжана Кравчун розповіла 
про нюанси нарахування та 
сплати єдиного соціального 
внеску. 

— Мені не вистачає до стра-
хового стажу кілька місяців, тож 
хотіла б, на той час, укласти до-
говір добровільного страхуван-
ня. Чи можна так вчинити?

 — Особа, якій не вистачає до 
страхового стажу кілька місяців, не 
може укласти договір про добро-
вільну участь на період менше, ніж 
один рік. При цьому, договором 
про добровільну участь може бути 
передбачено одноразову сплату 
єдиного внеску за попередні пері-
оди, в яких така особа не підляга-
ла загальнообов’язковому дер-
жавному соціальному страхуван-
ню. Сума сплаченого єдиного вне-
ску, за кожен місяць такого періо-
ду, не може бути меншою за міні-
мальний страховий внесок та біль-
шою за суму єдиного внеску, об-
численого, виходячи з максималь-
ної величини бази нарахування 
єдиного внеску, яку встановлено 
на дату укладення договору.

— Які строки дії договору про 
добровільну участь і подання 
звіту про суми добровільних 
внесків, передбачених догово-
ром про добровільну участь у 
випадку одноразової сплати 
єдиного внеску?

— Якщо Вашим договором пе-
редбачено одноразову сплату 
єдиного внеску, то в розділі 6 до-
датка 3 до Інструкції №455 “Строк 
дії договору” зазначається кален-
дарна дата в межах десяти днів з 
моменту підписання договору 
включно. Звіт про суми добро-
вільних внесків, передбачених 
договором про добровільну 
участь, які підлягають сплаті, та 
суми доплати до податкової ін-
спекції подаються протягом 10 
днів з моменту підписання зазна-
ченого договору, але після одно-

разової сплати єдиного внеску.
 — Нещодавно відбулось ба-

гато змін щодо сплати ЄСВ. Чи 
повинна сплачувати єдиний 
внесок фізична особа-
підприємець — платник єдиного 
податку — яка є пенсіонером 
МВС України і отримує пенсію 
за вислугу років?

 — Фізичні особи-підприємці, 
які отримують пенсію за вислугу 
років, згідно із Законом України 
“Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби”, 
не звільняються від сплати єдино-
го соціального внеску.

— Чи нараховується єдиний 
внесок на допомогу у зв’язку з 
тимчасовою непрацездатністю 
після звільнення працівника з 
підприємства?

 — Якщо працівник звільняється 
за угодою сторін, то під час звіль-
нення працівника виплата всіх сум, 
що належить йому від підприєм-
ства, установи чи організації, про-
водиться у день звільнення. Після 
звільнення підприємство не несе 
обов’язку страхувальника, і, відпо-
відно, платника страхових внесків.

Отже, особам, яким після звіль-
нення нараховано допомогу у 
зв’язку з тимчасовою непрацез-
датністю, єдиний внесок на зазна-
чені суми не нараховується.

— Ми зареєстрували наше 
підприємство в січні цього року. 
Недавно почули про понижую-
чий коефіцієнт щодо ЄСВ. Чи 
можна його застосовувати для 
новостворених організацій?

 — Нормами Закону № 77 пе-
редбачено, що для розрахунку по-
нижуючого коефіцієнта необхідно 
буде робити порівняння із загаль-
ною середньомісячною базою на-
рахування єдиного внеску платни-
ка за 2014 р. Застосовувати пони-
жуючий коефіцієнт зможуть лише 
ті платники, які вели діяльність і 
нараховували зарплату протягом 
усього 2014 р. Оскільки у ново-
створених підприємств цей показ-
ник відсутній, нарахування ЄСВ 
таким підприємствам здійснюва-
тиметься без застосування коефі-
цієнта.

“Гаряча лінія” ●

Нюанси нарахування 
та сплати ЄСВ

КП “Аква-Сервіс” Великоберезовицької селищної ради  
інформує споживачів про намір коригування тарифів з централізо-
ваного водопостачання та водовідведення. 

Планується встановити такі тарифи:
— з водопостачання — 3,72 грн. за 1 м. куб.; 
— з водовідведення — 8,17 грн. за 1 м. куб. 
Обгрунтування причин зміни тарифів: необхідність корегування 

тарифів  викликана у зв’язку з корегуванням тарифу на послуги  
КП “Тернопільводоканал” та зростанням ціни на електроенергію.          

Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб прийма-
ються протягом 20 календарних днів з дня опублікування оголошен-
ня (з 24.04.2015 р. до 13.05.2015 р.) за адресою: КП “Аква-Сервіс”, 
смт. Велика Березовиця, вул. Лесі Українки, 1. Тел. 27-42-30.  

Директор КП “Аква-Сервіс” М. А. МЕЛьНиЧУК.
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Під час 34-ої сесії шостого 
скликання, відповідно до рі-
шення №378 від 30 жовтня 
2014 року, депутати Велико-
гаївської сільської ради за-
твердили “Генеральний план 
села Великі Гаї Тернопіль-
ського району Тернопільської 
області”.

Рішенням 37-ої сесії шостого 
скликання №414 від 26.01.2015 р. 
погоджено проект землеустрою 
щодо зміни меж населеного пунк-
ту с. Великі Гаї на території Вели-
когаївської сільської ради. Рішен-
ням 24-ої сесії шостого скликання 
Тернопільської районної ради 
№461 від 27 березня 2015 року 
затверджено проект щодо зміни 
меж населеного пункту с. Великі 
Гаї на території Великогаївської 
сільської ради та змінено межі на-
селеного пункту села Великі Гаї – 
додатково включено земельні ді-
лянки площею 863,4997 га. Вна-
слідок зміни меж, площа Велико-
гаївської сільської ради становить 
1496 га.

Генеральний план села Великі 
Гаї, розроблений відповідно до рі-
шення Великогаївської сільської 
ради від 25 жовтня 2013 року 
№274, є основним документом, 
який регламентує розміщення 
об’єктів містобудування, будівни-
цтво та благоустрій  територій.

Як зазначив Великогаївський 
сільський голова Олег Кохман, ме-
та розробки генерального плану у 
Великих Гаях – створення переду-
мов для формування у процесі за-
будови села комфортного серед-
овища проживання мешканців з 
урахуванням реалізації стратегіч-
ного розвитку села, уточнення 

планувальної структури, функціо-
нального призначення та параме-
трів забудови з метою розміщення 
об’єктів містобудування.

— Генеральний план, згідно з 
Законом України “Про регулюван-
ня містобудівної діяльності”, — 
сказав Олег Кохман, — спрямова-
ний на забезпечення комплексної 
забудови та інженерного облад-
нання території села, на створення 
соціально гарантованого рівня за-
безпечення мешканців Великих 
Гаїв вичерпним комплексом уста-
нов та підприємств обслуговуван-
ня. У планувальній структурі пе-
редбачено використати принцип 
вільної забудови з системою пе-
ретікаючих внутрішньо-
квартальних просторів із затишни-
ми дворами, високим рівнем бла-
гоустрою, озеленення. Замовник 

розробки генерального плану – 
виконком Великогаївської сіль-
ської ради, розробник генераль-
ного плану – ПП “Архітектурно-
проектне бюро “Арко”. Головний 
архітектор проекту – Сергій Маркі-
таненко. Громадське обговорення 
(громадські слухання) проекту 
генплану відбулося 21 жовтня 2014 
року. Засідання архітектурно-
містобудівної ради при управлінні 
містобудування та архітектури Тер-
нопільської облдержадміністрації 
щодо розгляду і схвалення генпла-
ну відбулося 22 жовтня 2014 року.

Розробник проекту землеу-
строю щодо зміни меж населеного 
пункту с. Великі Гаї на території 
Великогаївської сільської ради – 
ТзОВ “Галицькі землі”, замовник 
проекту – Великогаївська сільська 
рада.

Генеральний план села Великі Гаї
Тернопільського району Тернопільської області та зміни меж  

Великогаївської сільської ради зі збільшенням до 1496 га

Рішення 
Великогаївської сільської ради 

“Про затвердження генерального плану села Великі Гаї” 
№378 від 30 жовтня 2014 р.

Розглянувши матеріали проекту нового генерального плану села 
Великі Гаї, з метою забезпечення планомірного, економічного, об-
ґрунтованого і комплексного розвитку села, підвищення його рівня 
благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності насе-
лення, відповідно до статей 16, 17 ЗУ “Про регулювання містобу-
дівної діяльності”, керуючись статтями 26 і 59 ЗУ “Про місцеве са-
моврядування” сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити генеральний план села Великі Гаї Тернопільського 

району Тернопільської області, розроблений “Архітектурно-
проектним бюро “Арко”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію сільської ради з питань земельних відносин, раціонального 
використання землі та екології та заступника сільського голови 
Костюка П. К. 

Великогаївський сільський голова О. А. КОхмАн.
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День за днем ●

Годинник 
історії

Червоно-чорний календар 
пам’ятних дат для кожного 
українця. Радимо зберігати 
в серці та у домі на видноті 

впродовж усього життя

День за днем ●

Годинник 
історії

Червоно-чорний календар 
пам’ятних дат для кожного 
українця. Радимо зберігати 
в серці та у домі на видноті 

впродовж усього життя

Травень
3 травня
Москалі замор-

дували Миколу 
Міхновського (1924 
рік).

11 травня 
Народила-

ся Надія  
С а в ч е н к о , 
українська вій-
ськова, полі-
тичний в’язень 
Кремля, Герой 
України (1981 
р.н.)

10 травня 
День Матері 

(щороку у другу 
неділю травня).

6 травня 
СРСР, Польща, ЧССР підписали  

договір проти УПА (1947 рік).

12 травня 
Битва УПА 

з німецькими 
військами у 
м. Колки  
( В о л и н ь ) 
(1943 рік).

16 травня 
Перемога 

Б о г д а н а 
Хмельницько-
го над поля-
ками під Жов-
тими водами 
(1648 рік).

16 травня 
Вибухнуло 

п о в с т а н н я 
політв’язнів у 
К е н г і р і  
(1954 рік).

10 травня 
Н а р о д и в с я  

Симон Петлюра 
(1879 рік).

23 травня 
День Героїв 

України.

17 травня 
День пам’яті 

жертв політич-
них репресій 
(щороку у третю 
неділю травня).

22 травня 
З Росії переве-

зено тіло Тараса 
Шевченка до  
Канева (1861рік).

31 травня 
На Кубані роз-

стріляно десятки 
тисяч українців 
(1922 рік).

25 травня 
У Парижі загинув  

Симон Петлюра 
(1926 рік).

28 травня 
Помер великий 

український поет, 
п и с ь м е н н и к ,  
громадський діяч 
Іван Франко (1916 
рік).

25 травня 
Розпочався Львівський “процес  

Бандери” (1936 рік).

23 травня 
З а г и н у в 

п о л к о в н и к  
армії УНР,  
перший голова 
ОУН Євген  
К о н о в а л е ц ь 
(1938 рік).

Травень
Сьогодні “Вісник подільського  
націоналіста” вперше зацитує не 
теоретиків українського націоналіз-
му, а Л. Толстого: “Сила уряду три-
мається на невігластві народу, і він 
знає це,  тому завжди буде бороти-
ся проти просвітництва. Час нам 
зрозуміти це”. Актуальне для уряду 
Росії ХІХ століття, актуальне нині 
для урядів ХХІ століття.

Час збігає, а владні правителі продо-
вжують гнобити цілі народи, зацікавлено 
тримаючи їх у темряві невігластва, хитро 
присипають наївних порожніми деклара-
тивними обіцянками. Серця ж їх – серця 
лютих звірів, готових зажерти за ласий 
шматок, пильнуючи, щоб часом не засяя-
ла зоря просвітництва для мас… Україна 
воює, горить російське Забайкалля,  
Європа стурбована, Америка пильнує 
збереження власної гегемонії у світі, гур-
тується мусульманський світ, а поміж 
усього цього бідує простий люд різних 
народів, кляне сильних світу цього, яким 
далеко до горя людського, більше того, 
вони казково багатіють, точніше – жирі-
ють у часи воєн, економічних та соціаль-
них криз, дефолтів, революцій, природ-
них катаклізмів… Відбувається великий 
переділ світу. А що робити нам, простим 
людям?.. 

Українка, політичний в’язень Кремля 
Надя Савченко, у Басманному суді Мо-
скви, за гратами бореться сильним сло-
вом. З виступу Савченко від 17 квітня 
цього року: “Ви живете, як в часи НКВД, 
як у часи сталінських репресій. Не можна 
говорити. Я, напевно, тут найвільніша 
людина, не дивлячись на ту клітку, в якій 
сиджу. Я маю право говорити, всі решта 
просто посміхаються, опускають очі і 
мовчать”.

Травень – трагічний місяць в історії 
України. Ті, хто уважно читає червоно-
чорний календар пам’ятних дат “Годин-
ник історії”,  побачать, що у травні віді-
йшли у вічність значимі особистості для 
України. Дозволимо собі ще раз мовити: 
3 травня 1924 року москалі замордували 
Миколу Міхновського, 23 травня 1928 ро-
ку загинув Євген Коновалець, 25 травня 
1926 року загинув Симон Петлюра, 28 
травня 1916 року помер Іван Франко (за 
правдоподібною інформацією, хворому 
Каменяреві допомогли померти – струїли 
під виглядом ліків). Світла пам’ять Героїв 
промовляє до кожного українця з вимо-
гою бути відповідальним у житті, дослі-
джувати історію, аби не бути невігласом 
у рідній хаті. А ще говоритимемо сьогодні 
про буденні речі, з яких складеться вели-
ка наша перемога – справжня! 

Не давай і не бери хабарів. 
Не лайтеся.
Не плюй у ліфті.
Не кидай сміття повз урну.
Кермуй за правилами.
Поступайся місцем у громадському 

транспорті.
Частіше посміхайся.
Не напивайся.
Поважай свою мову, культуру та  

історію.
Читай більше книг.
Роби правильний вибір.
Цінуй людяність та розум – і сам не 

помітиш, як житимеш у цивілізованій  
країні. 

Пам’ятаймо, що Революція Гідності  
розпочалася з розгону студентського  
Євромайдану. Молода Україна захотіла 
жити цивілізовано, разом з Європою. Але 
чи живемо ми цивілізовано? Здавалося б, 
явний ворог – режим Януковича – пова-
лений, але маємо анексію Криму, війну 
на Донбасі, тисячі загиблих українців в 
Іловайському та інших котлах… Європа 
стурбована… А наш люд очікує, чи насту-
патиме Путін далі, коли висохне весняна 

багнюка і мине загроза грузнути техніці… 
А скільки розмов довкола АТО, як назива-
ють сьогодні російсько-українську війну! 
Це була б найдовша антитерористична 
операція у світі за всі часи, якби в Украї-
ні відбувалася АТО. Насправді ж для од-
них це — справжня війна, для інших – 
можливість відмивати мільйони та мі-
льярди, а загалом – звичайні обставини 
прогресу гріха – вкрасти, збрехати, від-
купитися від війська, осуджувати всіх під-
ряд… Грішити… Грішити… Грішити… 

Часи, які ми зараз переживаємо, дуже 
тяжкі і небезпечні, але, зрештою, пере-
може Христос. Маємо просити Бога яви-
ти світові добропорядних людей. Не пе-
реставаймо молитися про те, щоб Бог 
просвітив світ, і з’явилися інші люди —  
не такі, як ті, хто руйнує світ, а нові,  
чисті. Хай з’являться нові Маккавеї (ті, 
хто розбивають ворогів). 

У наш час достатньо прикладів жер-
товності Героїв, але мало прикладів жи-
вих, достойних Титанів Духу. Сьогодні, 
якщо людина хоче жити чесно, духовно, 
то у світі їй доводиться нелегко. Усіх не-
стійких у правді зносить у прірву гріха 
мирським потоком. За давніх часів було 
більше добра, чеснот, вистарчало до-
брих прикладів, і зло тонуло в морі до-
бра. Зараз відбувається протилежне: 
мале добро тоне у великому злі, і зло 
має реальну владу. Якщо в однієї люди-
ни чи в кількох людей є подвижницький 
дух, це дуже допомагає іншим. Так само 
і з людиною розбещеною – вона відпо-
відно впливає на інших. Розслабляється 
один, далі другий…, поступово запанує 
розбещеність усіх?!. Дивлячись на таких, 
багато знаходять собі виправдання, ви-
бачають собі, адже, у порівнянні з про-
грішеннями інших, їх власні – невеликі. 
Але не можемо заспокоювати себе дум-
кою, що хтось гірший за мене. Так при-
гнічується совість, байдужіє людське 
серце. Добро творити тяжче, бо має тру-
дитися сама людина. Зло дається  
легше. Люди легко потрапляють під вла-
ду зла, хоча в глибині душі вони визна-
ють добро, воно викликає у них повагу. 
Незважаючи  на те, що ми довели себе 
до такого стану, Бог не покидає нас на-
призволяще, а пильнує. З допуску Божо-
го маємо сильні потрясіння та випробу-
вання. Поставмося до цього серйозно. 
Почнімо жити духовно! Однак духовне 
життя матиме ціну, якщо провадитимемо 
його з радістю, від власного доброго на-
міру, а не тому, що нас примусять до 
цього. 

Ось такі сьогоднішні роздуми “Вісника 
подільського націоналіста” про мале і ве-
лике, про війну і про мир Божий у серцях 
простого люду.

А як у нинішній час залишитися люди-
ною?.. І людиною красивої душі… Краси-
ва та людина, яка душею добра і смілива. 
А ще людина красива своєю честю і 
любов’ю. 

Часто любов веде не туди, де тобі  
добре.

Її стежка біжить туди, де погано  
комусь. 

Бо любов – не солодкі слова  
й обіцянки хоробрі.

Бо любов — це віддати життя.
Це — розп’ятий Ісус.  
Справжня любов буде боротись, поки 

не здійснить свою мрію  — зігріти любов’ю 
усі змерзлі й холодні серця.

Надія на Бога — непорушний стовп — 
не тільки обіцяє позбавлення від бід, але 
не допускає бентежитися бідами, що вже 
спіткали. Тож не бентежмося! Визволен-
ня близько! Христос воскрес! Воскресне 
Україна! Лише пильнуймо кожної миті за 
будь-яких обставин залишатися Людьми.   

 
Любов ДуЛІб’яник.

Слово про головне ●

У буденних речах 
завжди і всюди 

навчімося бачити 
витоки справжнього
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Народжуються діти у воєнний
час страшний,

І щоб їх захистити, хтось 
                повинен йти у бій.
Але допоки в серці 

у жіночому любов,
Життя не перерветься, 

відроджуючись знов!
 “...На місячній доріжці 

зустрілись дві душі:
Одна – до Бога пішки, 

а інша – в грішний світ.
Одна – душа солдата, 

загиблого в бою,
А інша – немовляти, 

народжена в Раю.
І так би розминулись… 

але душа бійця
На іншу обернулась: 

знайоме щось з лиця.
Сказала: “Гей, малеча, 

а нумо, хлопче, стій!
А як ім’я, до речі, 

матусеньки твоїй?”
Душа же немовляти була, 

як чистий сніг:
“Мене чекає мати, 

аби я вчасно встиг…
Казав Господь, Галина –

 таке її ім’я,
Ось-ось народить сина, 

а син її – то я!
Мене на Землю жити 

Господь благословив, 
Я маю народитись… 

Ти вже там пожив?”, –
так у бійця спитало 

майбутнє немовля.
(Воно ще знань не мало: 

що то таке – Земля?)
А той боєць “Галина” 

повторював ім’я …
Та це ж його дружина 

чекала немовля!
Сплили перед очима 

щасливі ті роки:
Як він ще був хлопчина 

й просив її руки…
Весілля і навчання,

 і пристрасті потік…
Він всі її бажання виконував,

 як міг.
Усе було чудово: 

вагітність – добрий знак!

І взяв він з жінки слово,
 що родиться козак!

А потім… сум в родині, 
в країну зло прийшло.

Галини очі сині зробилися, 
мов скло.

“Не йди, – вона просила, – 
бо смерть гуляє там,

Скількох вже покосила,
 та їй тебе – 

не дам!”.
Та він своїй дружині 

сказав приблизно так:
“Як друзів я покину, 

який же я козак?
Як гляну в очі сину, 

що з’явиться в цей рік?
Скажу, що в злу годину 

я за спідницю втік?”.
Поцілував Галину

 і рушив на війну…
А потім… постріл в спину 

і запах полину…
Згадав боєць те стрімко 

й до немовля сказав:
“Ти бережи Галинку, 

що краща буде з мам.
Пробач мені, дитино,

 вас з мамою підвів.
Та буду я невпинно 

з тобою з перших днів!
Дивитимусь із неба, 

як швидко ти ростеш,
А все, що буде треба, 

в житті ти сам знайдеш.
Обнімемося ж, сину, 

тобі час йти в життя,
А я прикрию спину 

тобі із небуття”.
На місячній доріжці 

невпинний душ потік:
Одні – до Бога пішки,

 хтось – в протилежний бік.
Народжуються діти 

в воєнний час страшний,
І щоб їх захистити, хтось 

мусить йти у бій.
Але допоки в серці

 в жіночому любов,
Життя не перерветься, 

відроджуючись знов!
 

Людмила ЛЄНОСТАЄВА. 

Дві душі

Ксеня ГАЛИЧАНКА.

Пошуки історичної правди 
приводять нас до розуміння 
необхідності корегувати ба-
чення історії України та сві-
ту, навіть, якщо доведеться 
порухати недоторкану, а 
для декого – “святу” тему. 
Прохання до кожного чита-
ча цієї історичної розвідки 
уважно прочитати, перео-
смислити, особисто дослі-
дити і зробити висновки... 
з любові до України та 
Правди.

У міжвоєнні 1920-30-ті роки 
українські землі були поділені та 
знаходилися у складі чотирьох 
держав із різним соціально-
політичним устроєм. Це усклад-
нювало  вирішення українського 
питання, суть якого, у вузькому 
розумінні, полягала у вирішенні 
проблеми місця і ролі україн-
ського чинника у внутрішньому 
житті держав, до складу яких 
входили українські землі, у ши-
рокому – в умовах возз’єднання 
українських земель та створення 
власної державності.

Перед Другою світовою ві-
йною визначилися три групи кра-
їн, зацікавлених у вирішенні укра-
їнського питання. Перша група – 
СРСР, Польща, Румунія, Чехос-
ловаччина – країни, до складу 
яких входили українські землі. 
Їхньою основною метою було 
втримати вже підвладні землі і 
приєднати нові. Друга група – 
Великобританія та Франція, які 
своїм втручанням у вирішення 
українського питання або певни-
ми дипломатичними заходами 
задовольняли власні  
геополітичні інтереси. Третя гру-
па – Німеччина, яка хотіла захо-
пити нові землі та претендувала 
на світове панування, і Угорщи-
на, яка домагалась повернення 
Закарпатської України. Драма-
тизм ситуації полягав у тому, що 
український народ  самостійно 
не міг  вирішити українського пи-
тання. Багато залежало від ба-
лансу інтересів різних держав і 
співвідношення сил, які могли ці 
інтереси захистити.

За великим рахунком Україна 
опинилася між двома ворожими 
імперськими державами – Ні-
меччиною і СРСР. Намагаючись 
відвести від себе загрозу  ні-
мецької агресії та спрямувати її 
на схід, уряди Великобританії і 
Франції підписали 29-30 верес-
ня 1938 року Мюнхенську угоду 
з Німеччиною, що поклала поча-
ток руйнації Чехословацької 
держави.

Згодом, протягом весни-літа 
1939 року, відбувалися перего-
вори між Німеччиною та СРСР, 
які завершились підписанням 23 
серпня 1939 р. договору про не-
напад терміном на 10 років. Крім 
цього було підписано таємний 
протокол, який містив положен-
ня, що стосувались українських 
земель. Зокрема, у протоколі 
йшлося про поділ території Поль-
ської держави та регіону загалом 
на сфери впливу Німеччини та 
СРСР. Межа цих сфер впливу 
мала проходити по лінії рік На-
рев, Вісла та Сян. Таким чином, 
Галичина і Волинь, а також За-
хідна Білорусь, Прибалтика, Бу-
ковина та Бессарабія відходили 
до Радянського Союзу. Цей пакт 
отримав назву Молотова-
Ріббентропа за прізвищами міні-
стрів закордонних справ СРСР та 
Німеччини, які підписали доку-
мент. Нацистський та більшо-
вицький уряди переслідували 
вузькокорисливі цілі, намагаю-
чись забезпечити стратегічну 
мету: приєднати до себе нові те-
риторії та посилити власний 
вплив. Пакт Молотова-
Ріббентропа і таємний протокол 
до нього був актом свавільного 
поділу Європи на сфери впливів 
двох тоталітарних держав і 

розв’язував руки Гітлеру та Ста-
ліну для втілення у життя їхніх 
загарбницьких планів.

1 вересня 1939 року німецькі 
війська перейшли кордон Поль-
щі, що засвідчило початок Дру-
гої світової війни. За цих обста-
вин Радянський Союз, незважа-
ючи на домовленості, зайняв 
вичікувальну позицію. Сталін на-
магався перекласти всю відпо-
відальність за агресію проти 
Польщі на Гітлера, натомість ні-
мецьке керівництво тиснуло на 
більшовиків із метою приско-
рення нападу СРСР на Польщу. 
Німці погрожували Сталіну ство-
рити на теренах Галичини та Во-
лині Українську державу. Керів-
ники німецьких спецслужб мали 
зустрічі з представниками ОУН, 
зокрема, із полковником А. 
Мельником. За таких умов Ста-
лін віддає наказ розпочати воєн-
ні дії проти Польщі.

17 вересня радянські війська 
перейшли кордон, вдаривши в 
спину польській армії, яка вела 
оборонні бої з німецьким агресо-
ром. Після захоплення Польщі 
підрозділи вермахту та Червоної 
армії проводили спільні паради 
на окупованих територіях, мала 
місце співпраця між спецслужба-
ми обох держав. Згодом СРСР 
постачав стратегічну сировину 
для потреб німецької армії під 
час її бойових дій в Західній Єв-
ропі, зокрема, у Франції. Таким 
чином, Німеччина та Радянський 
Союз стали країнами, що розпо-
чали Другу світову війну нападом 
на Польщу і були союзниками 
один одного протягом двох років 
цієї війни.

Після захоплення Польщі 28 
вересня 1939 р. було підписано 
радянсько-німецький договір про 
дружбу і кордон. Згідно з домов-
леністю, кордон пройшов по “лі-
нії Керзона”. Переважна біль-
шість території Західної України 
увійшла до складу СРСР. Крім 
того, у 1940 р. за згоди Німеччи-
ни і під тиском Сталіна до складу 
СРСР передано Бессарабію та 
Північну Буковину, що належали 
раніше Румунії. Тоді ж Радян-
ський Союз окупував Литву, Лат-
вію та Естонію і з великими зу-
силлями відвоював у Фінляндії 
частину її території у Карелії.

Приєднання Західної України 
до СРСР було процесом склад-
ним і неоднозначним. З одного 
боку, переважна більшість укра-
їнських етнічних земель були дій-
сно возз’єднані, але в межах 
Радянського Союзу – тоталітар-
ної держави, в якій нищилися 
будь-які прояви громадянської 
свободи чи національної само-
бутності. Не дивлячись на деякі 
позитивні моменти, пов’язані з 
українізацією освіти, експропріа-
цією маєтків польських землев-
ласників, вкладанням коштів у 
розвиток промисловості, вхо-
дження західних українців у но-
вий для них світ радянських реа-
лій призвело до великої особис-
тої трагедії мільйонів громадян 
та втрати політичних і культурних 
здобутків попередніх десятиліть. 
Перестали існувати всі колишні 
українські партії, громадські і 
культурні установи, освіта поволі 
ставала українською за формою, 
але радянською за змістом,  
відбувалася насильницька колек-
тивізація, почалися репресії та 
масові депортації. Проводилося 
гоніння на Церкву. 

За приблизними підрахунка-
ми американського історика Яна 
Гросса з’ясувалося, що кількість 
депортованих, ув’язнених та 
вбитих радянською владою гро-
мадян колишньої Речі Посполи-
тої у 1939-1941 рр. у 3-4 рази 
більша за кількість репресова-
них у німецькій зоні окупації 
Польщі.

В умовах більшовицького то-
талітаризму єдиною політичною 
силою, яка була здатна вести бо-
ротьбу за українську держав-

ність, стала Організація Україн-
ських Націоналістів. Глибока за-
конспірованість структур ОУН 
дозволила уникнути долі легаль-
них політичних організацій, які 
були заборонені, а їх лідери 
ув’язнені або знищені радян-
ським режимом. Розуміючи це, 
радянські спецслужби робили 
все можливе, аби розгромити 
організацію. Для цього ще в 1938 
році вони вчинили замах на ке-
рівника ОУН – полковника Євге-
на Коновальця. Його було вбито 
агентом НКВД П. Судоплатовим, 
який під виглядом зв’язкового 
прибув до Роттердаму і під час 
зустрічі з полковником “подару-
вав” йому коробку цукерок з ви-
бухівкою. Після загибелі Коно-
вальця всередині ОУН розпоча-
лося протистояння, яке призвело 
в 1940 році до розколу організа-
ції на дві частини. Одне крило 
очолив Андрій Мельник, друге  — 
Степан Бандера...

Між тим, “медовий період“ 
радянсько-німецького “шлюбу” 
за розрахунком підходив до сво-
го завершення. Протягом осені 
1940 року німецький генераль-
ний штаб розробляв різні аспек-
ти майбутнього плану нападу на 
Радянський Союз, а 18 грудня 
Гітлер видав директиву, відому 
як “План Барбаросса”. Визначив-
ши початок операції на 22 червня 
1941 року, німці залучили для 
цього 5,5 млн. солдатів, 47260 
гармат і важких мінометів, близь-
ко 4,3 тисяч танків і 4950 літаків.

Радянське військо на західних 
кордонах кількісно переважало 
німецьку армію, але 22 червня 
1941 р. було заскочене знена-
цька нападом німців. Так почала-
ся німецько-радянська війна, яка 
тривала до травня 1945 року. За 
перші три тижні війни німецькі 
війська просунулися на терито-
рію СРСР місцями від 300 до 600 
км. Людські втрати з радянсько-
го боку були велетенські. Тільки 
наприкінці 1941 р. до німецького 
полону потрапило 3,8 млн. сол-
датів. Відступаюча Червона армія 
та війська НКВД чинили військові 
злочини проти мирного населен-
ня, зокрема, наприкінці червня 
1941 р. у в’язницях Західної 
України розстріляно близько 20 
тисяч політичних в’язнів.

Український напрямок для 
Гітлера був одним з головних. 
Уже 18 серпня 1941 р. він при-
пиняє наступ на Москву і пере-
орієнтовує вістря головних уда-
рів на Ленінград і Київ, наголо-
шуючи, що наступ на столицю 
України – “безпосереднє стра-
тегічне завдання”. Протягом 
літа-осені 1941 р. вся Україна 
опинилася під німецькою окупа-
цією, влітку 1942 р. нацисти за-
хопили Крим. Завданням на-
цистської влади, за словами 
рейхскомісара України Еріха 
Коха, було витягнути з України 
всі багатства, не звертаючи 
уваги на почуття чи власність 
українців, а останні мусили пра-
цювати, працювати і ще раз 
працювати. Виходячи з цього, 
німці запровадили систему раб-
ської експлуатації і народовбив-
ства. Дуже частими були масові 
розстріли заручників чи в’язнів, 
крім того, окупанти вивозили 
українську молодь і навіть дітей 
до Німеччини на невільницьку 
працю. Захоплюючи великі міс-
та, нацисти нищили або грабу-
вали бібліотеки, музеї, наукові 
установи. Знищуючи символи 
негерманських культурних до-
сягнень, вони розраховували 
полегшити собі колонізацію 
східних просторів. В Україні бу-
ло створено 50 гетто і понад 
180 великих концтаборів.

У червні 1941 року Україна 
опинилася між молотом і ко-
вадлом. Дві потужні імперії зі-
йшлися у двобої. Україна ж 
стала об’єктом зазіхань як з 
боку нацистів, так і з боку біль-
шовиків…

Утікайте, москалі, 
з української землі,

Забирайте автомати 
і вертайтеся до хати.

Це є наш родинний дім
 і не місце тут чужим.

Ми вас навіть не лякаєм, 
так, культурно виганяєм.

Якби ви знали до кінця,
 чим дихає земля оця!

З могил тут мертві можуть
   встати, щоб Україну захищати,
Тут душі славних козаків, 

всіх наших прадідів, дідів
Повернуться назад із неба, 

як виникне така потреба.
Жінки і діти тут повстануть, 

за Україну грудьми 
встануть,

Тут ріки вийдуть з берегів,
 щоб потопити ворогів.

На захист нашого народу 
тут стане Бог і вся природа,

І кров’ю скроплена земля,
 і не допустить москаля.

Запам’ятайте, злії люди, 
земля ця вашою не буде,

Її ми в силі захистити  
від вас, московськії бандити.

Бо ми давно вже не раби, 
не завойовники, як ви,

У нас є гідність, честь, ідея, 
ми в бій готові йти за неї.

У нас мета одна-єдина – 
велика, сильна Україна!

 
Леся ГОРОВА.   

У нас є гідність, 
честь, ідея

Сторінки історії ●

9 травня для України – день 
перемоги чи дата зміни 
окупаційних режимів?
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Олена ФЕДІВ,  
начальник реєстраційної служби 

Тернопільського районного 
управління юстиції.   

31 березня ц. р. Міністерство  
юстиції України прийняло наказ  
№466/5 “Про деякі питання надан-
ня відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців”, зареє-
стрований у Міністерстві юстиції 
України 31.03.2015 р. № 349/26794 
(набрав чинності 07.04.2015), згідно 
з яким відомості, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб та фізичних осіб-
підприємців (далі – ЄДР), можуть 
надаватися державним реєстрато-
ром юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців або програмними 
засобами ведення ЄДР.

Державний реєстратор може на-
давати відомості, що містяться в 
ЄДР, у вигляді витягу, виписки та 
довідки у паперовій формі, а також в 
електронній формі через Реєстра-
ційний портал. Запити про надання 
виписки, витягу, довідки подаються 
до будь-якого державного реєстра-
тора незалежно від місця зберігання 
реєстраційних справ юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців. Ви-
писка щодо юридичної особи, витяг 
та довідка надаються на запит будь-
якої фізичної та юридичної особи. 
Виписка щодо фізичної особи-
підприємця надається виключно на 
запит цієї фізичної особи-підприємця 
або її представника. Відомості, які 
містяться в ЄДР, також можуть нада-
ватися без участі реєстратора в 
електронній формі програмними за-
собами ведення ЄДР через офіцій-
ний веб-сайт розпорядника ЄДР 
(http://new.minjust.gov.ua/ua/
services) у вигляді: виписки щодо 
юридичної особи, довідки, витягу та 
доступу до відомостей з ЄДР.

Плата за отримання відповідних 
відомостей з ЄДР через офіційний 
веб-сайт розпорядника вноситься з 
використанням платіжних систем 
через мережу Інтернет безпосеред-
ньо під час замовлення послуги. За 
надання відомостей з ЄДР справля-
ється плата у такому розмірі: 0,05 
мінімальної заробітної плати – за 
надання витягу та довідки з Єдино-
го державного реєстру в паперовій 
формі (60,90 грн.); 0,02 мінімальної 
заробітної плати – за надання ви-
писки з Єдиного державного  
реєстру в паперовій формі (24, 36 
грн.); 75% плати, вказаної вище 
(встановленої частиною п’ятою 
статті 20 Закону про реєстрацію) – 
за надання з ЄДР в електронній 
формі витягу, довідки (45,68 грн.) та 
виписки (18,27 грн.).

Тобто, відтепер є можливість не 
приходити до державного реєстра-
тора, щоб отримати вказані доку-
менти (за винятком отримання ви-
писки щодо фізичної особи-
підприємця). А для отримання елек-
тронного документа не потрібні 
електронні цифрові підписи або інші 
підтвердження – достатньо скорис-
татися онлайн сервісом, оплатити 
вартість послуги платіжною карт-
кою, отримати документ і роздруку-
вати його. Наприклад, заповнивши 
необхідні поля, потрібно сплатити 
за послугу карткою – вартість отри-
мання витягу становить 45 гривень 
68 копійок плюс 3 гривні комісії 
отримує Ощадбанк – загалом 48,68 
грн. Документ завантажується без-
посередньо з сайту (http://new.
minjust.gov.ua/ua/services). Після 
оплати послуги присвоюється уні-
кальний код. Кошти одразу зарахо-
вуються до держбюджету. Після 
формування витягу його можна роз-
друкувати. Такий витяг дійсний без 
підпису і печатки державного реє-
стратора.

Треба знати ●

Олена ФЕДІВ,  
начальник реєстраційної служби 

Тернопільського районного 
управління юстиції.   

20 лютого 2015 р. Постановою 
Кабінету Міністрів України від 
24.12.2014 р. №722 “Деякі пи-
тання надання інформації про за-
реєстровані речові права на не-
рухоме майно та їх обтяження” 
затверджено Порядок надання 
фізичним та юридичним особам 
інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
(далі – Порядок). 

Порядок визначає механізм на-
дання фізичним та юридичним осо-
бам інформації з Державного реє-
стру речових прав на нерухоме 
майно (далі — Державний реєстр 
прав). Так, Порядком передбачено, 
що інформація з Державного  
реєстру прав надається у паперовій 
формі та в електронній формі через 
офіційний веб-сайт Міністерства 
юстиції України у вигляді інформа-
ційної довідки. У паперовій формі 
інформація надається: органом 
державної реєстрації прав, нотаріу-
сом у вигляді витягу за заявою 
власника чи іншого правоволоділь-
ця про належні йому права, спадко-
ємців (правонаступників) відповід-
них осіб, особи, в інтересах якої 
встановлено обтяження та у вигляді 
інформаційної довідки; органом 
державної реєстрації прав – у ви-
гляді виписки за заявою власника 
чи іншого правовласника про осіб, 
які отримали відомості про зареє-
стровані права та їх обтяження на 
нерухоме майно, що йому нале-
жить.

Інформація, що надається з Дер-
жавного реєстру прав у паперовій 
формі, формується на підставі  
відповідної заяви за допомогою 
програмних засобів його ведення. 
Заява про надання інформації з 
Державного реєстру прав заповню-
ється українською мовою: спосо-
бом машинного друку або від руки 
розбірливими друкованими літера-
ми, без виправлень — якщо заява в 
паперовій формі; за допомогою 
спеціальної форми на офіційному 
веб-сайті Міністерства юстиції Укра-
їни (https://kap.minjust.gov.ua) —  

у випадку подання заяви в електро-
нній формі. За бажанням фізичної 
та юридичної особи, можна отри-
мати інформаційну довідку, яка міс-
тить деталізовану інформацію про 
внесення змін до відповідних запи-
сів Державного реєстру прав та 
реєстрів у хронологічному порядку. 
Порядком визначено, що за надан-
ня інформації з Державного реє-
стру прав у вигляді витягу чи інфор-
маційної довідки справляється пла-
та у розмірі, встановленому поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 21 листопада 2012 року №1204 
“Про затвердження розміру і поря-
док використання плати за внесен-
ня змін до записів Державного  
реєстру речових прав на нерухоме 
майно та надання інформації із за-
значеного реєстру”. Так, відповідно 
до зазначеного нормативно-
правового документа, розмір плати 
за надання інформації з Реєстру у 
формі витягу — 120 гривень; надан-
ня інформації з Реєстру в електро-
нній формі через офіційний веб-
сайт Міністерства юстиції України 
— 17 гривень; надання органом 
державної реєстрації прав, нотаріу-
сом за зверненням фізичних та 
юридичних осіб інформації з  
Реєстру в паперовій формі у вигляді 
інформаційної довідки — 34 гривні; 
надання органом державної реє-
страції прав, нотаріусом за заявою 
власника (співвласника) квартири, 
житлового чи нежитлового примі-
щення у багатоквартирному будин-
ку, у разі створення об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку, об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку (асоціа-
ції власників житлових будинків,  
якщо їй делеговані повноваження з 
управління неподільним та загаль-
ним майном відповідного житлово-
го комплексу) інформації з Реєстру 
в паперовій формі у вигляді інфор-
маційної довідки — 170 гривень. 

У випадку прийняття державним 
реєстратором, нотаріусом рішення 
про відмову в наданні інформації з 
Державного реєстру прав або не-
надання інформації в електронній 
формі у зв’язку з її відсутністю у 
Державному реєстрі прав чи у ви-
падках, передбачених Порядком, 
плата за отримання такої інформа-
ції не повертається.

Виписка, довідка,  
витяг з Єдиного державного 
реєстру — в режимі онлайн

Порядок отримання інформації  
з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно
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ПРОДАМ
* мотоблоки нові (потуж-

ністю від 4 до 15 к. с.), трак-
тори (від 12 к. с.), мототрак-
тори, двигуни різних потуж-
ностей, навісне обладнання. 
Гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете дешевше 
— віддамо ще дешевше. Тел. 
(098) 598-94-84, (0352) 49-
30-00, (098) 259-19-58, 066 
665-36-06.

* DJM-600 мікшерний пульт 
pioneer, ціна договірна.  
Тел. 098-963-34-12.

* нові автомобілі: ЗАЗ, Lada, 
Chevrolet на виплат. Пенсіоне-
рам і пільговикам знижки.  
Тел. 097-800-62-81.

* Москвич 412, 1991 р. в., 
об’єм двигуна — 1,38, автопро-
біг — 120 тис.км., 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 металевою обивкою. Ціна до-
говірна.Тел.: 49-32-81, 067-38-
14-441.

* камеру до заднього коле-
са МТЗ, ЮМЗ, б/к; редуктор 
конічно-циліндричний розки-
дача органічних добрив РОУ-6, 
ПРТ, новий; бочки 200 л для 
палива, б/к, 4 шт. Тел.: (097) 

317-15-23, (097) 440-06-04.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: 

автоелектрик, слюсар з ре-
монту автомобілів і бусів. Тел.: 
51-00-97, 067-700-55-02.

КУПЛЮ
* кухонний гарнітур б/у,  

розгляну всі варіанти. Тел. (096) 
764-67-83. 

*  світильники та лампи  
денного світла (довгі). Тел. 
(097)527-01-47.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до  

урочистих подій (серця, лебе-
ді тощо), ведучі на весілля, 
тамада, 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: встанов-
лення водонагрівачів, пральних 
машин, кондиціонерів,  лічиль-
ників; заміна стояків, водопро-
воду, каналізації, опалення. Пен-
сіонерам та учасникам Великої 
Вітчизняної війни — знижки. Тел. 

(097)14-86-723. 
* євроремонт “під ключ”.  

Плитка, шпаклювання, побілка,  
арки, кольорова штукатурка,  
стяжка, гіпсокартон. Тел. (0352) 
43-65-63. 

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

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

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей), 
тел.: 095-64-03-266, 096-36-

17-373.
* фотозйомка урочистих  

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

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

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

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

* весільний, святковий, вечір-
ній макіяж, розпис обличчя, на-

рощення вій, стрази, боді-арт. 
Тел. (067) 313-58-58. 

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

* Автосервіс “Спектр”  
(м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 44)  
пропонує антикорозійну обробку 
автомобілів, зварювальні робо-
ти: днища, порогів, лонжеронів 
тощо.Тел.: (067)700-55-02, 51-
00-97.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Треба знати ●Великі українці ●

Ганна ОЖГА, 
вчитель початкових класів 

Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.

“Коли людина полюбить Бо-
га, тоді для неї є милим все, що  
Богові належить, що до Бога 
веде і що Йому миле… Мила їй 
також кожна людина, бо в ній 
вона бачить Божу дитину. Так 
любов Божа просвічує ціле жит-
тя людини. А головно, просвічує 
вона взаємовідносини між 
людьми”. 

Митрополит  
Андрей Шептицький. 

24 березня у світлиці Жовтне-
вої ЗОШ І-ІІ ст. відбувся вечір 
вшанування пам’яті Митрополи-
та Андрея Шептицького. Ініціа-
тор проведення заходу — вчи-
тель хімії та біології Ірина Богда-
нівна Петрів.

Дійство розпочав отець Іван 
Гавліч, який наголосив на важ-
ливості вшанування пам’яті Ми-
трополита Андрея Шептицького 
— видатного богослова, знавця 
східних і західних традицій, Учи-
теля Церкви, проповідника духо-
вного життя.

Ведучі — учениця 5 класу  
Діана Горобець, шестикласник 
Валентин Зарічний, учениця 8 

класу Ірина Тиник, дев’ятикласник 
Назар Жук — розповіли про  
життєвий шлях та пасторську  
діяльність Андрея Шептицького. 
Вчитель християнської етики 
Оксана Степанівна Волошин  
розповіла присутнім про наругу 
та знущання над родинною 
каплицею-похованням графсько-
го роду Шептицьких. Свою роз-
повідь вчитель супроводжувала 
демонстрацією слайдів та віде-
офрагментів. 

Учні Захар Фок, Віталій Гри-
ців, Павло Гавліч, Василь Коля-
да, Софія Міньчановська, Юрій 
Курик, Мар’яна Курило, Софія 
Конет підготували духовні твори. 
Кожен, хто виступав, не просто 
декламував вірші, а переживав 
сказане. Роль Ангела майстерно 
виконала учениця 6 класу Веро-
ніка Бутковська, а роль Полков-
ника ізраїльських військ —  
шестикласник Денис Чубко. Зву-
чали пісні у виконанні учнів 8 
класу Юлії Телюк, Анастасії  
Юрчак, Юлії Роговської, Віки 
Войцович, Ірини Тиник та учнів 2 
класу Мар’яни Курило, Софії 
Міньчановської, Софії Конет,  
Віктора Базана, Юрія Курика, 
Едуарда Середюка, Максима 
Гавришка.

Присутні побачили сценку про 

юнацькі роки Митрополита, його 
покликання до монашого та свя-
щеничого служіння. Ролі  
майстерно виконали восьми-
класники: роль Графині Софії — 
Анастасія Юрчак, роль Графа 
Івана — Остап Фок, роль Романа 
Шептицького — Роман Барна. 
Прослухавши аудіозапис молит-
ви Андрея Шептицького за Укра-
їну, присутні помолилися за 
Царство Небесне слуги Божого 
Митрополита Андрея. Завер-
шився вечір флешмобом — чи-
танням вірша Романа Завадови-
ча “Заповіт Владики” та вико-
нанням “Молитви за Україну”. 

Вірність Богові та народу — 
таким був життєвий шлях Ми-
трополита. Андрей Шептицький 
став добрим пастирем україн-
ської Церкви, турботливим опі-
куном усього священства та ві-
рним сином українського наро-
ду. Митрополит був тією люди-
ною, пам’ять про яку не може 
бути втрачена, бо вона є бла-
гословенням. Дякуємо Всевиш-
ньому за такого духовного про-
відника, вчителя та батька! 
Сподіваємося, невдовзі Митро-
полита Андрея Шептицького 
буде визнано блаженним та  
зараховано Церквою до лику 
святих.

Андрей Шептицький – 
український Мойсей

 Вечір вшанування пам’яті Митрополита Андрея Шептицького  
у світлиці Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.

Впродовж 20-21 квітня фа-
хівці групи піротехнічних 
робіт аварійно-рятувального 
загону спеціального  
призначення управління 
ДСНС України у Тернопіль-
ській області провели контр-
ольну перевірку місцевості 
поблизу стихійного сміттєз-
валища, неподалік селища 
Великі Бірки Тернопільсько-
го району.

Кількома днями раніше місце-
вий мешканець, збираючи мета-
лобрухт, знайшов у ґрунті пред-
мет, зовні схожий на застарілий 
боєприпас. Про підозрілу знахідку 
чоловік повідомив рятувальників, 
які ідентифікували предмет – фу-
гасна авіаційна бомба часів Другої 
світової війни. З того часу піротех-

ніки ДСНС детально  
обстежують прилеглу до смт.  
Великі Бірки територію на пред-
мет виявлення інших боєприпасів.

Загалом, протягом 20-21 квіт-
ня в місці пошукових робіт із 
землі вилучено 11 небезпечних 
знахідок, у числі яких є сім стокі-
лограмових фугасних авіабомб, 
дві запалювальні бомби, артсна-
ряд калібром 152 мм та міномет-
на міна калібром 82 мм. Піротех-
ніки продовжують перевірку міс-
цевості. Після завершення робіт, 
вибухонебезпечні предмети бу-
дуть знешкоджені шляхом контр-
ольованого підриву в безпечно-
му місці.

Тернопільський РВ УДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Біля Великих Бірок 
знайдено вибухонебезпечні 

предмети 

Служба 101 ●

У квітні підрозділи міграцій-
ної служби в Тернопільській 
області розпочали оформ-
лення закордонних паспор-
тів для дітей. Новий дитячий 
документ ззовні не відрізня-
тиметься від дорослого за-
кордонного паспорта.

— Документи, оформлені до 1 
квітня ц. р., залишаються чинни-
ми до закінчення терміну їх дії, — 
пояснюють у міграційній службі. 
— Виготовити дитячий закордон-
ний паспорт можна у тих самих 
підрозділах міграційної служби, 
де здійснюється прийом заяв на 
оформлення паспорта громадя-
нина України для виїзду за кор-
дон. 

Оформлення дитячого закор-
донного паспорта здійснювати-
меться на підставі заяви батьків 
(законних представників) або ди-
тини, якій виповнилося 16 років. 
З 12 років біометричні дані дити-
ни (відцифровані відбитки пальців 
рук), за згодою батьків, вносять 
на електронний носій  
інформації, вмонтований у  
паспорт. 

Необхідні документи: заява 
батьків або дитини, якщо їй випо-

внилося 16 років; свідоцтво про 
народження (для дітей віком до 
16 років) або паспорт громадяни-
на України (для дітей віком від 16 
років); два фото 3,5 на 4,5 см та 
одне фото на 15 см (для дітей ві-
ком до 12 років); ідентифікацій-
ний код; квитанції про оплату, 
визначені законодавством.

Державне мито при виготов-
ленні закордонного паспорта для 
дітей не стягується. Вартість (без 
урахування держмита) у регла-
ментному порядку (20 робочих 
днів): 348,15 грн. за паспорт, 
який містить безконтактний елек-
тронний носій інформації; 291,15 
грн. за паспорт, який не містить 
безконтактний електронний носій 
інформації; у терміновому поряд-
ку (до 7 робочих днів) 435,30 грн. 
за паспорт, який містить безкон-
тактний електронний носій інфор-
мації; 378,30 грн. за  
паспорт, який не містить безкон-
тактний електронний носій  
інформації. Термін дії: 4 роки (до 
16-ліття дитини; 10 років  
(особам, віком з 16 років).

За матеріалами державної 
міграційної служби  

в Тернопільській області.

Дітям — “дорослі” 
закордонні паспорти

Грабовецька сільська рада оголошує конкурс про оренду гідро-
споруд, які знаходяться на території сіл Грабовець і Білоскірка.

Документи з пропозиціями приймаються протягом 10 днів з дня опу-
блікування за адресою: с. Грабовець, вул. Багата, 1. Тел. 29-44-21.

 Грабовецький сільський голова Я. М. КАРАШІВСЬКИЙ.
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Ніжна і романтична Кате-
рина Іванчук з невеличко-
го села Лошнів на Терно-
пільщині  буквально зача-
рувала своїм чарівним го-
лосом вимогливу четвірку 
суддів шоу “Голос краї-
ни”. Пісня з репертуару 
“Океану Ельзи” “Не питай” 
найбільше  зачепила за 
“живе” поп-зірку Тіну  
Кароль, яка й стала її тре-
нером. Допоки відбуваєть-
ся фінальний відбір учас-
ників, Катерина продовжує 
навчання на музичному 
відділенні Тернопільського 
національного педагогіч-
ного університету ім.  
В. Гнатюка, і серйозно на-
лаштована на перемогу в 
вокальних батлах. Ми ско-
ристалися можливістю по-
ставити талановитій дівчи-
ні кілька запитань.

— Катерино, спостерігаю-
чи за твоїми виступами, 
складається враження, що ти 
співала ще з пелюшок…

— Батьки кажуть, що так воно 
і є. Моя перша вчителька Окса-
на Степанівна Лац розповідала, 
що я навіть читала, співаючи. 
Мріяла про музику, відколи се-
бе пам’ятаю. Будь-яку історію, 
вірш чи казку не просто розпо-
відала — наспівувала. До речі, 
незабаром у прокат вийде 
аудіо-версія начитаних мною 
народних казок. У межах одного 
з тернопільських проектів чита-
тиму ці казки. 

— Знаю, “Голос країни” не 
перший пісенний проект, у 
якому ти брала участь. Чому 
не склалося у шоу 
“Х-фактор”?

— Так, це було 2012 року. Як 
виявилося, була ще не готовою 
до таких випробувань ані фі-
зично, ні емоційно. Хоча троє 
суддів сказали “так”, пройти 
далі не вистачило сил. Вночі у 
тренувальному таборі нам дали 
слова пісні, яку треба було за-
співати зранку. Я була дуже 
втомлена з дороги і перехви-
лювалася перед виходом на 
сцену. Це далося взнаки.

— Мабуть, дуже розчару-
валася?

— Ні, жодних розчарувань не 
було. Головне: я зрозуміла, що 
таке велика сцена, відчула дух 
серйозної конкуренції. Це та-
кий адреналін! Це – реальний 
шанс вдосконалитися, змінити 
життя і реалізувати мрію.

— Коли вирішила спробу-
вати вдруге?

— Коли в мені “заговорили” 
амбіції.  Нікому не сказавши, 
заповнила анкету шоу “Голос 
країни” і на певний час забула 
про це. Через два місяці у те-
лефонній слухавці почула: “Ви 
проходите далі”. Мене запро-
сили до Києва на ознайомлю-
вальну зустріч.

— Уявляю, якою приємною 
була несподіванка!

— Ще б пак! Одразу зателе-
фонувала мамі, поділилася ра-
дістю з найближчими друзями. 
Всі мене підтримали і з хоро-
шими передчуттями я поїхала 
до столиці. Тепер точно знаю: 
мрії збуваються!

— А що було далі?
— У Києві відбулася зустріч з 

продюсером і організаторами. 
Насправді, шлях на шоу доволі 
нелегкий. Кожного учасника 
прискіпливо вивчають, цікав-
ляться, так би мовити, хто чим 
“дихає”. Їм важлива цікава  
історія про людину. 

— Маєш на увазі історію 
для ролика, який демонстру-
ють перед виступом кожного 
учасника? 

— Так. Моя історія – це при-

клад того, що шлях на велику 
сцену відкритий всім таланови-
тим людям, незалежно від того, 
де вони народилися, з якої 
сім’ї походять, чим займають-
ся. Я — проста дівчина з неве-
личкого села, яка сама прокла-
дала шлях до мрії. Знімаючи 
ролик про мене, продюсер по-
казав життя таким, як воно є, 
без прикрас.

— Перед виходом на сцену 
дуже хвилювалася? 

— Навіть страшно згадати. 
Серце несамовито билося. Не 
розуміла, що відбувається.  
Організатори вирішили, що са-
ме я відкриватиму той конкурс-
ний день, хоча мені про це не 
повідомили.  Стояла тоді за ла-
штунками, як раптом мене  
буквально виштовхнули на сце-
ну. Звукова апаратура ще не 
була достатньо налаштована, 
через це взагалі не чула журі.  
Однак не залишалося нічого ін-
шого, як заспокоїтися і показа-
ти, на що здатна. Як бачите, 
все вийшло.

— Якщо відверто, до кого з 
тренерів хотіла потрапити?

— Оскільки обрала для свого 
виступу пісню Святослава Ва-
карчука, звісно, хотіла, аби мо-
їм тренером був саме він.  
Однак, коли познайомилася 
ближче з іншими, мою симпа-
тію завоював Потап, який  
виявився дуже щирою і відвер-
тою людиною. Але до мене на 
кріслі повернулася Тіна Кароль, 
її душевна манера виконання 
пісень мені особливо близька. 
Тіна дала чимало корисних по-
рад, адже майже щотижня літає 
до Лондона на навчання, де бе-
ре уроки в маститих викладачів 
з вокалу. Тому у неї дуже силь-
на професійна база, знає бага-
то музичних прийомів. Нам,  
учасникам Тіни Кароль, дуже 
пощастило!

— Кого з учасників “Голосу 
країни” вважаєш найсерйоз-
нішим конкурентом у шоу? 

— Не розглядаю учасників як 
конкурентів. Кожен з них – ці-
кава особистість. Ми всі дуже 
здружилися. Що ж до вокаль-
них змагань — переможе  
найсильніший.

— Одяг для виступів на 
сцені підбираєш самостійно 
чи допомагають стилісти?

— Загалом виступаємо у сво-
їх сценічних костюмах, але  

якщо комусь з організаторів 
якісь деталі не подобаються, 
тоді працюють стилісти. На  
“сліпому” прослуховуванні я 
була у своїй сукні і в наступно-
му ефірі також одягну власну.

— Чим ще захоплюєшся, 
крім  музики?

— Довший час займалася 
бальними танцями і зараз це 
стало мені в пригоді. Крім того, 
дуже люблю рукоділля. Ліплю з 
глини і керамічного пластиліну, 
роблю макраме, пишу тексти 
пісень.

— Про що пісні?
— Переважно про кохання, 

бо саме воно змушує нас змі-
нюватися, творити, надихає на 
неймовірні вчинки. 

— Цьогоріч закінчуєш на-
вчання у вузі. Якби не проект 
“Голос країни”, як  
використовувала б час?

— Безробіття мені не загро-
жує. У рідному селі працюю ху-
дожнім керівником будинку 
культури. Беру участь у музич-
них колективах. На досягнуто-
му зупинятися не збираюся, 
постійно прагну до самовдос-
коналення. “Голос країни” став 
ще однією сходинкою у цьому 
напрямку.

— До речі, твоя публіка  
автографи вже просить?

— Нещодавно проходила  
навчальну практику в Терно-
пільській школі №16. Сиділа, 
заповнювала папери, аж тут за 
автографами до мене підійшли 
школярі, фотографувалися зі 
мною. Це надзвичайно приєм-
но і надихає.

— Чимало популярних спі-
ваків, артистів, відомих лю-
дей не витримують випробу-
вання успіхом. Як по-твоєму 
не підхопити “зіркову хворо-
бу”?

— Впевнена, людина, яка са-
мостійно подолала до успіху 
важкий шлях, ніколи не підхо-
пить “зіркову хворобу” . У будь-
якому випадку ніколи не по-
трібно зазнаватися, бо це дуже 
заважає у творчості та й у жит-
ті. Шлях до мрії у кожного різ-
ний, але не буває все і одразу. 
Головне мати бажання, йти 
вперед і не здаватися. 

P.S. Бажаємо Каті перемоги 
та здійснення всіх задумів!

Спілкувалася  
Соломія ТКАЧУК.

Катерина Іванчук:  
“Шлях на велику  
сцену відкритий  

всім талановитим людям”

 Катерина Іванчук з с. Лошнів Теребовлянського району — 
учасниця шоу “Голос країни”.

Пропонуємо читачам “По-
дільського слова” порину-
ти у модний сезон весна-
літо-2015, щоб вдало  
обрати  спідницю для 
стильного гардеробу.   
У цьому сезоні дизайнери 
подарували дамам безліч 
квітів. Квіткові принти при-
красили різні моделі і фа-
сони спідниць. Це — і ве-
ликі квіти аквареллю 
(Chanel), і гіпюр, японські 
квіткові мотиви (Matthew 
Williamson), безліч інших 
дизайнерських фантазій 
на тему квітів (Acne, 
Carolina Herrera, Miu-Miu, 
Saint Laurent).

Смужка, смужка, смужка!  
У цьому сезоні смужка б’є всі 
рекорди популярності, отриму-
ючи пальму першості. Більшість 
смугастих спідниць — з гори-
зонтальним малюнком, який 
любителі моди раніше часто 
звинувачували у візуальному 
розширенні стегон. У тому, що 
це неправильне припущення, 
можете переконатися, перегля-
даючи спідниці в смужку з 
останніх колекцій будинків моди 
DKNY, Emporio Armani, Iceberg. 
Хочете бути стильними — при-
дбайте як мінімум одну смугас-
ту спідницю для нового сезону. 

Плісе — стабільний тренд 
сезону-2015. Переглядаючи 
лукбуки модних брендів і фото 
з показів, помітно, що плісиро-
вані спідниці не здали позицій. 
Піднявшись на верхівку модно-
го п’єдесталу минулого літа, 
цього літа вони також обіцяють 
бути шалено популярними. Але 
на відміну від торішніх, спідниці-
плісе-2015 набагато стримані-
ші: Burberry Prorsum запропо-
нували міді-спідницю з напів-
прозорої плісированої тканини 
доповнити цікавим аксесуаром 
— великим бантом на поясі. 
Topshop Unique радують мили-
ми нап івспортивними 
спідницями-сонце, які чудово 
підійдуть для походу на пляж. 

Біла спідниця — ультра-
модний хіт. Зазвичай у статтях 
про спідниці перераховуються 
модні кольори і часто зазнача-
ється, що чорні і білі спідниці 
— класика, яка завжди в моді. 
Але на цей раз все не так. Біла 
спідниця цьогоріч — ультра-
модний хіт, mast-have для кож-
ної модниці, що йде в ногу з 
часом. Міні, міді, максі, з роз-
різами або з високою талією, 
спортивні або гламурні білі 
спідниці — поза конкуренцією 
навесні-влітку 2015-го. 

Багатофактурні спідниці — 
новий тренд. Кілька років по-
спіль ми не спостерігали цієї 
модної тенденції у топі гарячих 
трендів і, зізнатися, встигли за 
нею занудьгувати. Але модні 
дизайнери все знають наперед 
і з упевненістю прогнозують 
колосальний успіх багатофак-
турних спідниць весною і вліт-
ку. Будинок моди Christopher 
Kane у цій справі перевершив 
всіх, представивши на тижні 
моди в Лондоні цілу лінію тако-

го роду спідниць. Також стильні 
багатофактурні спідниці зустрі-
нете в колекціях Burberry 
Prorsum, Rochas, Topshop 
Unique, D&G.

Спідниця-тюльпан — це 
ніжно. Про спідниці-тюльпани 
можна говорити довго, описую-
чи всі її переваги. Але ми лише 
підкреслимо, що навесні-влітку 
2015-го цей фасон буде в моді, 
в шаленому попиті і дуже акту-
альним. Красиві, романтичні і 
неймовірно жіночні спідниці-
тюльпани — найкращий варіант 
для офісу і роботи.

Спідниця-олівець – голо-
вний гравець модної арени. 
Якщо вже ми торкнулися теми 
офісних нарядів, саме час зга-
дати про головного гравця 
модної арени — спідницю-
олівець. Сувора, стильна, прак-
тично ніколи не виходить з мо-
ди — така спідниця вже давно 
отримала статус “речі базового 
гардеробу” і зобов’язана бути у 
кожної леді. 

Напівпрозорій спідниці — 
так! За останні кілька років, 
здавалося б, дизайнери обігра-
ли вже по-всякому напівпрозорі 
спідниці і дивувати в цій сфері 
начебто нічим. Але, як показали 
минулі модні тижні в Мілані, 
Лондоні, Нью-Йорку і Парижі — 
дивувати ще й як є чим! Бренд 
“No. 21” додав на напівпрозору 
спідницю ніжний гіпюр і отри-
мав розкішний результат — 
спідниці дуже хвилюють і, вод-
ночас, досить стримані. Буди-
нок моди Fendi комбінує напів-
прозорі спідниці з ультрамод-
ною в цьому сезоні смужкою і 
теж отримує приголомшливий 
результат — спідниці вигляда-
ють оригінально і свіжо. 

Асиметрія — традиційно 
модно. Ми звикли до асиме-
трії, знаємо всі плюси таких 
спідниць і любимо їх. У цьому 
сезоні вони, як і раніше, в моді, 
що не може не радувати. 

Модні вирізи — пікантний 
тренд. Знову на піку моди — 
високі вирізи збоку, що оголю-
ють одну ногу, підкреслючи 
стрункість і довжину ніг. Весна 
і літо — найкраща пора для та-
ких спідниць.

Міді — довжина для леді з 
гарним смаком. Спідниця до-
вжиною до коліна виглядає ще 
більш інтригуюче і заворожую-
че, ніж міні, адже коліна відкри-
вають момент, який чоловіки 
будуть жадібно ловити погля-
дом. Ще це відмінний варіант 
для офісу та ділового стилю. 

Спідниця-максі теж неймо-
вірно популярна цього літа.  
У комплекті з модним джемпе-
ром або елегантною блузою, 
така спідниця створить роман-
тичний образ для вечірніх про-
гулянок або для вечері на двох 
у затишному ресторані. 

Спідниці з паєтками, стра-
зами і металевими деталями 
— танцювальний тренд. Ви-
блискуючі і сліпучі спідниці з 
паєтками і металевими деталя-
ми якнайкраще підійдуть для 
вечірки в модному клубі під  
відкритим небом. 

Хто ще не в 
модній спідниці?
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №15 

від 17 квітня 2015 року.

— Для чого запитуєш “Як справи?”, 
якщо ми живемо в одній країні?

Якщо життя підклало свиню, трактуй-
те це як запрошення на шашлики. 

Вчитель: “Скільки літер в алфавіті?”.
Учень: “Сім”.
Вчитель: “Сім?”.
Учень: “А, л, ф, а, в, і, т. Разом – 

сім”.

Вночі міліція зупинила даму напідпит-
ку: 

— Куди поспішаємо?
— На лекцію.
— Хто ж о такій порі лекції читає?
— Чоловік.

Зайшов злодій у дім, а там —  
папуга: 

— Кеша все бачить.
Злодій накрив клітку покривалом.
— А Кеша — не я, Кеша — бульдог!

— У мене комп’ютер не бачить прин-
тера. Вже і монітор на нього повернув, 
а він все одно пише, що не бачить... 

— Пальцем покажи.

— Найкраща пара — та, яка почалася 
з дружби?

— Краща пара — та, з якої відпустив 
викладач.

Йдучи на пошуки винних, іноді варто 
спочатку підійти до дзеркала.

Гороскоп ●

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Вдалий тиждень для людей творчих зді-
бностей. Декому доведеться доводити свій 
професіоналізм. Намагайтесь демонструвати 
розкутість. Будь-які контакти обов’язково зна-
добляться. Слідкуйте за новинами, не про-
пустіть важливої інформації. Можете вирішу-
вати проблеми з керівництвом. У вихідні уни-
кайте нав’язливих людей.

Тиждень передбачається досить сприят-
ливим. Будьте обережні, прислухайтесь до 
інтуїції. Вдасться налагодити корисні контак-
ти. Подумайте і сплануйте літню відпустку. Не 
дуже слухайте порад знайомих, навіть надто 
впливових людей, всі проблеми вирішуйте 
самостійно.

Може не пощастити у ризикованих затіях, 
утримуйтесь від них. Намагайтесь більше бу-
ти вдома, подалі від натовпу та уникайте ма-
сових заходів, інакше притягнете до себе 
небезпечних особистостей. Дбайте про 
здоров’я та будьте розважливі.

Прийшов момент все відпустити, знайти 
час для себе та відпочинку. Безкорисливе 
служіння близьким — справа благородна, але 
інколи потрібно зробити перерву. Небажано 
концентруватись на матеріальному, згадайте 
про духовні блага. У вихідні добре кудись по-
їхати, пізнати щось цікаве.

Тиждень досить успішний. Прислухайтесь 

до інтуїції — вона не підведе. Якщо не будете 
встигати у визначений час, то ваших  
пояснень ніхто особливо слухати не стане, є 
сенс потурбуватись про це заздалегідь. Бу-
дуть вдалими подорожі та відрядження,  
очікуйте приємних знайомств.

Можлива несподівана ситуація, яка може 
забрати дорогоцінний час та змусить зміни-
ти плани. Не виключені ускладнення у друж-
ніх стосунках. Вдасться легко відновите ко-
лишні знайомства та зв’язки. Дозвольте 
собі відлучитись від продуктивної діяльнос-
ті, якщо маєте інші бажання.

Вам буде здаватися, що світ не оцінить 
ваші таланти та можливості. Якщо навіть так 
воно десь і є, то це ще не привід зациклю-
ватись на своїх претензіях. Демонстрація 
образи аж ніяк не допоможе вам досягти 
визнання чи привернути увагу. Цьому може 
зарадити коректність, терпіння і тактовність. 
Обережно з електроприладами.

Зможете досягнути багато, якщо не бу-
дете лінуватись та подумки пришвидшувати 
процес. Маєте бути на висоті, комуніка-
бельними та відкритими до нових  
знайомств та зустрічей. Не вірте чуткам,  
вони можуть зруйнувати стосунки з близь-
кими та родичами. Важлива звістка може 
перевернути ваше життя.

Нема змісту опиратись обставинам, які 
можуть виникнути з початку тижня, і намага-

тись що-небудь змінити. Триває той час, 
коли добре плисти за течією, це зекономить 
ваші сили і час. Утримайтесь від рішучих 
дій.

Доведеться багато працювати. Не 
зв’язуйтесь з будь-якими авантюрними про-
позиціями. Їх майстерно можуть підкидати 
звідусіль. Використовуйте аналітичні  
властивості та проявляйте менше емоцій. 
Вдалий період для ділових зустрічей та пе-
реговорів.

Будьте обережні, слідкуйте за своєю мо-
вою, бо може виникнути конфліктна ситуа-
ція, а це вам зараз аж ніяк не вигідно. Пере-
ключіться на творчу роботу. Вона буде по-
зитивно впливати на ваш стан та дієздат-
ність. Займіться плануванням майбутнього.

Зосереджуйтесь на своїх обов’язках. Пе-
ріод передбачається негативним. Прийдеть-
ся залагоджувати проблеми, які можуть ви-
никати на роботі чи за місцем перебування, 
або з людьми, які вас оточують. До всього 
ставтесь простіше. Погоджуйтесь на варіан-
ти, які не завжди влаштовуватимуть вас, го-
ловне — не йдіть проти громадської думки.

від Івана Круп'яка з 27 квітня по 3 травня

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)



16 сторінкаП’ятниця, 24 квітня 2015 року

Вітаємо! ●

К о л е к т и в  
Жовтневої ЗОШ 
І-ІІ ст. щиро ві-
тає з днем на-
родження іме-
нинників квітня: 
в ч и т е л я -
п е н с і о н е р а  
Ганну Марківну 
КРАВЧУК, вчителя географії  
Світлану Василівну ІВАХІВ,  
технічного працівника Любов  
Володимирівну ХМЕЛЬОВСЬКУ.

Сердечні линуть привітання —

Нехай у всьому Вам щастить,

Нехай збуваються бажання

І Бог життя благословить.

Хай щастя переповнює 

                          це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил!

З днем на-
родження віта-
ємо завідуючо-
го юридичним 
відділом Тер-
нопільської ра-
йонної ради, 
д е п у т а т а  
Тернопільської 
р а й о н н о ї  
ради Юрія  
Євстахійовича МИХАЙЛЮКА. 
Щастя, міцного здоров’я, благопо-
луччя у родині та вагомих профе-
сійних здобутків!

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 — щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові! 

З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

З днем народження щиро вітає-
мо керівника апарату Тернопіль-
ської райдержадміністрації Арсена 
Ігоровича ЧУДИКА. Невичерпних 
життєвих і творчих сил, міцного 
здоров’я, сімейного щастя та всіх 
земних благ!

В цей дорогий для серця день 

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань,

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля доброю була!

З повагою – колеги по роботі.

Вітаємо з днем народження лі-
карів загальної практики-сімейної 
медицини ТРТМО Оресту Мико-
лаївну КОРОЛЮК, Віру Адамівну 
ЖУК, Марію Петрівну САВИЧ, 
лікарів ультразвукової діагностики 
Ярослава Володимировича  
БЕРЕСЬКОГО, Олега Володими-
ровича ТХОРИКА, медичну сестру 
загальної практики-сімейної меди-
цини Наталію Іванівну БЕЛЗЕЦЬ-
КУ, медсестру стаціонару Лесю 
Зиновіївну ЗЕНЕВИЧ, молодших 
медсестер Надію Іванівну  
БУЧКОВСЬКУ, Галину Михайлів-
ну СПІВАК, Світлану Василівну 
КІЗИМУ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле і гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

З повагою – колектив ТРТМО.

Вітаємо з днем народження ди-
ректора будинку культури села 
Ігровиця Юлію Леонідівну  
ЧУПИК.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

З повагою – виконком 
Ігровицької сільської ради.

З днем народження щиросер-
дечно вітаємо члена виконкому, 
соціального робітника Ігровицької 
сільської ради Стефанію  
Рудиківну МИРЮТУ.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить. 

З повагою – колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з днем народження ди-
ректора цегельного заводу ТзОВ 
“ДоброБуд” із села Ігровиця  
Тернопільського району Віталія 
Йосиповича ПІДЛІСНОГО.

Щоб серце зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро,

Краси і наснаги, здоров’я без ліку

І довгого, довгого щедрого віку.

З повагою – колектив 
Ігровицької сільської ради. 

Вітаємо з днем народження 
листоношу с. Жовтневе Марію  
Вікторівну КУРДИЛО.

Хай доля дарує Вам довгого віку,

Щоб втіхи і радості було без ліку,

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість, натхнення хай будуть завжди. 

З повагою — працівники ФАПу, 
відділення поштового зв’язку 

та бібліотеки-філії  
с. Жовтневе.

Вітаємо з днем народження 
завідуючу ФАПом с. Романівка 
Уляну Яківну ЦІДИЛО, медично-
го реєстратора ТРТМО Оксану 
Ярославівну ФІЯЛКУ, лікаря 
НМД Галину Степанівну  
ЗАКІТНЮК, медичну сестру  
Наталію Степанівну МОТИКУ, 
дезінфектора Євгенію Яросла-
вівну БЕЛОНОГОВУ, сторожа 
підсобного господарства Михайла 
Григоровича СОБЧУКА.

Прийміть у цей день вітання найкращі,

Бажаємо здоров’я, любові і щастя,

Щоб лихо й тривоги Вас обминали,

Зозуля сто років життя накувала.

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Педагогічний колектив Ігровиць-
кої ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з днем 
народження вчителя історії і пра-
вознавства Олега Ярославовича 
ГРЕЛЮ.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, від води – здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження методиста Тернопільсько-
го районного методичного кабіне-
ту Марію Андріївну ПУКАЧ.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження завідуючу ФАПом  
с. Гаї Шевченківські Наталію  
Павлівну ПРОЦИК.

Хай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — колектив  
Гаї-Шевченківської сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Наталія ГАЛАЙКО, 
вчитель 1 класу  

НВК “Дичківська 
 ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ”.

16 квітня у НВК “Дичківська 
ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ” відбу-
лося зворушливе урочисте  
дійство “Прощавай, Буква-
рику!”. Дванадцятеро пер-
шокласників (четверо хлоп-
чиків та вісім дівчаток) ре-
тельно готувалися до свята: 
декламували вірші, співали 
пісень, повторювали хорео-
графічні номери. 

Кожен учень відчував себе 

потрібним та незамінним. І ось 
настала вирішальна мить… 
Школярі уважно вдивлялись у 
глядацьку залу — як-не-як за 
плечима вже прочитаний  
“Буквар”. Захід розпочався ве-
селим парадом літер, танцями і 
жартами. Завітав у гості і Буква-
рик, з яким присутні поринули у 
фантастичну казкову історію, де 
бешкетував Вітер та чаклували 
мудрі Чарівники. Учениці ж че-
пурилися, як справжні леді, 
адже кожна з них у заході пред-
ставляла одну з казкових  
Принцес.

Розділити радість учнів при-
йшли інші учні, батьки, односель-

чани. Батьки, як це для них ха-
рактерно, хвилювалися не мен-
ше, ніж діти.

Автор цих рядків висловлює 
щиру вдячність усім, хто допоміг 
у підготовці заходу: вчителям 
НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.— 
ДНЗ”, батькам школярів. Дякую 
учням Андріані Артемяк, Софії 
Бондзюх, Софії Бутковській, Ан-
геліні Висоцькій, Вероніці Дячун, 
Віталію Морозу, Артуру Мричку, 
Анастасії Найчук, Вікторії 
Остап’юк, Олесі Панчишин, Олек-
сандру Писаренку, Олегу Шер-
шуну. Ви — моє натхнення, ра-
дість, недоторканий світ чистоти 
і добра! Молодці!

Країна знань ●

“Букварик” прочитано
Класовод 1 класу НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.— ДНЗ” Наталія Іванівна Галайко 

зі своїми учнями під час шкільного заходу “Прощавай, Букварику!”.

Великі українці  ●

Ірина КРАВЧУК, 
студентка ІІ курсу 

філологічного факультету ТНПУ 
ім. В. Гнатюка.

Це хто сказав, що одлунав
 акорд  

Його пісень – і вже 
не воскресити?

Неправда, ні! Шевченко –
 це народ, 

І як народ, він вічно буде жити!

15 березня  у Народному до-
мі села Великі Гаї відбулися  
урочистості, присвячені 201-
ій річниці з дня народження 
великого сина України Тара-
са Шевченка, “Є у Шевченка 
народження дата. Дати смер-
ті у нього немає!”.

Минають роки, спливають сто-
ліття, а Шевченко продовжує жити 

в пам’яті кожного українця. Його 
безсмертне ім’я, неповторні твори 
вже два століття живуть у  
серці народу, його мріях, пробу-
джуючи у людей щирі та благо-
родні почуття.

Концертну програму підготува-
ли учні 7 та 9 класів Великогаїв-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. разом із вчите-
лем української мови та літерату-
ри Людмилою Іванівною Кравчук, 
педагогом-організатором Ольгою 
Мирославівною Мудрою. 

Декламування віршів Тараса 
Шевченка, правдива гра само-
діяльних акторів залишили не-
повторні враження у гостей за-
ходу. Учні торкнулися Шевчен-
кового слова, зазирнули в ми-
нуле України, крізь призму сто-
літь показали глядачам, яким 
був і є для нас, українців, Тарас 
Шевченко.

Урочисті слова ведучої, лірич-

ний спів народного аматорського 
хору села Великі Гаї під керівни-
цтвом Івана Виспінського,  
концертмейстера Василя Кова-
ля, солістів Володимира Депута-
та, Романа Вертепного, виступ 
лауреата конкурсу двійників  
Шевченка Богдана Репети до 
глибини душі зворушили гляда-
чів. Барвистого колориту заходу 
надали найменші учасники кон-
цертної програми — учні 2-х кла-
сів під керівництвом педагогів 
Марії Володимирівни Яреми та 
Наталії Іванівни Сагаль. З віталь-
ним словом до гостей звернувся 
Великогаївський сільський голо-
ва Олег Андрійович Кохман.

Зважаючи на сьогоднішні  
важкі дні в історії України,  
Шевченкова поезія — повчання 
нам, засторога, шлях із минулого 
віку до нашого часу і далі — в 
майбутнє, у нові віки.

Шевченко – це народ
Учасники заходу, присвяченого 201-ій річниці з дня народження Тараса Шевченка,  
“Є у Шевченка народження дата. Дати смерті у нього немає!” у Народному домі с. Великі Гаї.

Щиросердечно вітаємо з  
одруженням депутата Ігровицької 
сільської ради Олександра  
БУРМАКУ і його дружину Оксану 
КОКЛОВСЬКУ.

Щоб Ви довіку в добрі кохались,

У хвилях щастя завжди купались,

Щоб Вам лилися ріки медові,

В майбутнє слались шляхи чудові.

Щоб були діти у Вас, як квіти,

В теплі й любові Вам їх зростити,

Щоб все збулося, як забажалось,

Щоб тільки радість Вам усміхалась.

З повагою – колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, члени 
виконкому. 


