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Будьмо сильними
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71 рік по тому Молодіжний 
Націоналістичний Конгрес вже 
втринадцяте організовує 
спортивно-патріотичну терено-

ву гру “Гурби – Антонівці”. Цьо-
горічній грі судилося носити 
ім’я нашого земляка, багатора-
зового учасника гри, офіцера, 

який загинув за наше з вами 
майбутнє влітку 2014 року в зо-
ні АТО – Володимира Гарматія. 

“Гурби – Антонівці-2015 ім. 
Володимира Гарматія” урочисто 
розпочалися 1 травня неподалік 
села Антонівці на Шумщині. 400 
учасників з усіх куточків Украї-
ни, зокрема, Криму та Донбасу, 
змагалися протягом трьох днів 
на 25 кв. км лісів, загартовуючи 
тіло і дух. 

“Це не просто гра. Вже нео-
дноразово було доведено, що 
учасники “Гурб” не просто здо-

бували досвід виживання чи 
якісь туристичні навички. Вони 
здобували досвід боротьби і фі-
зичної, і морально-вольової. 
Багато учасників минулорічних 
“Гурб” є зараз або волонтера-
ми, або бійцями на Сході. Воло-
димир Гарматій п’ять років по-
спіль брав участь у грі. Цього 
року ми вшановуємо його 
пам’ять і назвали його ім’ям 
гру”, — розповідає один з орга-
нізаторів, курінний Василь  
Дубовий.

Продовження на 14 стор.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна (зліва) супроводжує рідних  
загиблого в зоні АТО Володимира Гарматія — дідуся Володимира Тлумацького та рідного  

брата Героя Олега Гарматія, інших учасників гри “Гурби-Антонівці” на показовий бій.

Поросята м’ясних порід  
селекції Данії та Голландії: 

«Ландрас», «Йоркшир»,  
«Дюрок», які відзначаються 
високими приростами ваги  

та стійкістю до хвороб.

“У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється 
народ у націю”. (Євген Коновалець).

71  
рік тому на межі Тернопільської та Рівненської 
областей був один з найбільших і найтриваліших 
боїв між УПА і НКВС – бій під Гурбами. 
Співвідношення сил було нерівним: 5 тисяч 

повстанців проти 30 тисяч добре озброєних більшовиків. 
Непримиренність українців з ворогами на рідній землі до 
останнього тримала їхній бойовий дух. 

   7 стор.

Голова 
Тернопільської ОДА 

Степан Барна: 
знайомство 
зблизька.

Байківці стають 
центром об’єднаної 

територіальної 
громади.

Хто забирає  
в Ігоря Вардинця  
право на життя?

Ознака часу — 
червонохресний рух.

8 травня, у День пам’яті та примирення, відбудуться поминальні заходи  
за полеглими у Другій світовій війні на військових кладовищах: 10.00 — с. Плотича; 

13.00 — смт Великі Бірки. У селах та селищах Тернопільського району біля 
пам’ятних знаків полеглим у Другій світовій війні відбудуться панахиди.
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Перемога над нацизмом ●

9 квітня ц. р. Верховна Рада 
прийняла Закон України “Про 
увічнення перемоги над на-
цизмом у Другій світовій ві-
йні 1939-1945 років” 
(№2539). Цей документ під-
тримав 261 народний депу-
тат із 314 зареєстрованих у 
сесійній залі. 

Законом передбачено, що з 
метою вшанування пам’яті жертв 
Другої світової війни 1939-1945 
років в Україні встановлюється 
День пам’яті та примирення, який 
відзначатиметься щороку 8 трав-
ня. Поряд із цим згідно з законом, 
в Україні традиційно 9 травня від-
значається державне свято – День 
Перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні. 

Серед основних форм увічнення 
перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 1939-1945 років ви-
значено, зокрема, встановлення 
почесної варти біля Вічного вогню, 
могил Невідомого солдата і Неві-
домого матроса, покладання він-
ків, квітів до пам’ятників та меморі-
алів, присвячених увічненню пере-
моги над нацизмом та вшануванню 
пам’яті жертв Другої світової війни 
1939-1945 років; недопущення 
фальсифікації історії Другої світо-
вої війни 1939-1945 років у науко-
вих дослідженнях, навчально-
методичній літературі, підручниках, 
засобах масової інформації, пу-
блічних виступах представників 
державних органів, органів місце-
вого самоврядування, посадових 
осіб; упорядкування, збереження 
та спорудження пам’ятників і 
пам’ятних знаків учасникам та 
жертвам Другої світової війни 
1939-1945 років, створення музеїв, 
меморіальних комплексів.

Законом передбачено, що 
пам’ятками Другої світової війни 
1939-1945 років є військові кладо-
вища, військові ділянки на цивіль-
них кладовищах, братські та оди-
нокі могили, пам’ятники, пам’ятні 
знаки, скульптурні, архітектурні та 
інші споруди, композиції та об’єкти, 
що увічнюють пам’ять про події ча-
сів Другої світової війни 1939-1945 
років, її учасників та жертв. Єдиний 
національний реєстр пам’яток Дру-
гої світової війни 1939-1945 років 
затверджується Кабінетом Міні-
стрів України. Фінансування захо-
дів, пов’язаних з утриманням у на-
лежному стані пам’яток здійсню-
ється за рахунок коштів державно-
го та місцевих бюджетів, передба-
чених на відповідну мету, а також 
пожертвувань юридичних, фізич-
них осіб, міжнародних організацій 

або іноземних держав.
24 березня ц. р. Президент 

України Петро Порошенко підпи-
сав Указ “Про заходи з відзначення 
у 2015 році 70-ої річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі та 70-ої 
річниці завершення Другої світової 
війни”. Глава держави доручив Ка-
бінету Міністрів України забезпе-
чити проведення у Києві та інших 
населених пунктах урочистостей та 
меморіальних заходів, присвяче-
них 70-ій річниці Перемоги над на-
цизмом в Європі, Дню пам’яті та 
примирення і Дню Перемоги, а та-
кож 70-ій річниці завершення Дру-
гої світової війни, яка відзначати-
меться 2 вересня цього року.

Крім цього, уряд має опрацю-
вати питання покращення умов 
життєзабезпечення ветеранів ві-
йни, насамперед учасників бойо-
вих дій, інвалідів і дітей війни, 
жертв нацистських переслідувань, 
сприяти процесам консолідації 
суспільства, налагодженню гро-
мадянського взаєморозуміння і 
примирення у питаннях національ-
ної історії.

“Передбачені заходи спрямо-
вані на вшанування подвигу укра-
їнського народу в перемозі Анти-
гітлерівської коаліції, – наголосив 
на брифінгу заступник голови Ад-
міністрації Президента Ростислав 
Павленко. – Згідно з даними Ін-
ституту історії України НАН, люд-
ські втрати у Другій світовій війні 
становлять від 8 до 10 млн. укра-
їнців. Український народ і ті, хто 
захищав Україну, мають бути гідно 
вшановані”.

Президент України Петро По-
рошенко доручив Кабінету Міні-
стрів України забезпечити разом 
із Національним банком України 
виготовлення та випуск в обіг 
пам’ятної монети на відзнаку 70-ої 
річниці Перемоги над нацизмом в 
Європі; випуск в обіг поштової 
марки і конверта, присвячених 
пам’ятній даті. Міністерство вну-
трішніх справ, Служба безпеки 
України, обласні та Київська місь-
ка державна адміністрації 
зобов’язані вжити заходів із за-
безпечення громадського порядку 
та безпеки громадян під час від-
значення річниці.

Глава держави наголосив на 
необхідності консолідації суспіль-
ства навколо відзначення 8 та 9 
травня Дня пам’яті та примирення 
та Дня Перемоги у Другій світовій 
війні. На нараді з головами район-
них державних адміністрацій Петро 
Порошенко закликав обов’язково 
залучити до заходів сьогоднішніх 
українських героїв – учасників бо-

йових дій, ветеранів Вітчизняної 
війни 2014-2015 років.

“Прадіди і правнуки мають 
обов’язково бути поруч, стояти 
пліч-о-пліч під час відзначення, 
демонструючи єдність поглядів, і, 
на мою думку, абсолютно очевид-
ні паралелі, з ким тоді і з ким за-
раз бореться Український народ”, 
– зазначив Глава держави. За 
словами Президента, Український 
народ своїм героїзмом, своєю 
жертовністю у боротьбі за визво-
лення Європи зробив неоціненний 
внесок у перемогу над нацизмом 
у 1939-1945 роках. “І сьогодні 
Україна та українці є форпостом 
європейської цивілізації у бороть-
бі за свободу, за демократію, за 
європейські цінності”, – підкрес-
лив Петро Порошенко.

Символом цьогорічних травне-
вих свят обрано червоно-чорне 
зображення квітки маку. “Дуже 
приємно, що Україна цього року 
буде в червоно-чорних кольорах. 
Ми відсвяткуємо 9 травня з ша-
ною і повагою до ветеранів, які 
дожили до 70-ої річниці Перемоги 
у Другій світовій війні, а також ве-
теранів Вітчизняної війни 2014-
2015 років, бо це – єдина Вітчиз-
няна війна, де ми боронимо нашу 
Батьківщину від агресора», – ска-
зав Петро Порошенко.

Президент наголосив на важли-
вості шанобливого ставлення та 
суспільної поваги до ветеранів ві-
йни, учасників українського ви-
звольного руху часів Другої світо-
вої війни, жертв нацистських пере-
слідувань та нинішніх захисників 
Вітчизни. При цьому Глава держа-
ви звернув увагу на необхідність 
врахування місцевої специфіки іс-
торичної пам’яті для консолідації 
місцевих громад. “Нічого страшно-
го, що в Івано-Франківську і Харко-
ві, у Запоріжжі та на Тернопільщині 
ми будемо по-різному відзначати 
наші загальні свята. Свята мають 
об’єднувати, а не розколювати. 
Саме тому не дамо провокаторам 
ні в Одесі, ні в Харкові, ні у Києві, ні 
на Заході України продемонстру-
вати розкол держави, якого на-
справді не існує. Ми маємо зроби-
ти все, аби відзначення ювілею 
перемоги стало вагомим чинником 
посилення патріотичних настроїв у 
суспільстві, консолідації нації на-
вколо ідеї перемоги над агресо-
ром, збереження та зміцнення 
української державності”, – сказав 
Петро Порошенко.

За матеріалами  
інтернет-ресурсів підготував 

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Дні пам’яті і примирення

10 травня — День матері
Шановні матері! Від щирого серця вітаємо Вас із Днем матері — святом, що народилося з без-

межної любові і вдячності до тих, хто дав нам життя і виводить на самостійну дорогу, хто дбає 
про духовний і національний розвиток української родини. У всі часи любов і повага до матері 
були основою народної моралі та її найвищим законом. Ця вічна істина й надалі має бути осердям 
родинного виховання, могутнім чинником зміцнення духовності нації.

Низький уклін Вам, українські матері, хранительки нашого роду, щира вдячність за мудрість, 
розуміння і підтримку. Щиро бажаємо міцного здоров’я, 
добра, родинної злагоди, гідного продовження у найдо-
рожчому своєму багатстві — дітях.

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Богдан ЛИХИЙ, 
перший заступник голови  
Тернопільської РДА.

Світлана ЯХВАН, 
головний спеціаліст сектору 

молоді та спорту 
Тернопільської 

райдержадміністрації.

З 1 квітня до 1 травня у Тер-
нопільському районі відбув-
ся Всеукраїнський місячник 
Червоного Хреста під гас-
лом “Боротьба за мир – бо-
ротьба за здоров’я. Приєд-
нуйся до руху Червоного 
Хреста”. 

Мета акції – привернути увагу 
суспільства до проблем найбільш 
соціально незахищених верств 
населення, осіб, тимчасово пе-
реміщених з території проведен-
ня АТО, з анексованого Криму, 
східних областей України.

За підтримки голови Терно-
пільської районної організації То-
вариства Червоного Хреста Укра-

їни Ольги Нижник, заступника 
голови Тернопільської райдер-
жадміністрації Уляни Люльки, на-
чальника відділу освіти Терно-
пільської РДА Василя Цаля та 
автора цих рядків 23 квітня ц. р. 
відвідано заклади дошкільної 
освіти Тернопільського району – 
ЗОШ I ст. — ДНЗ с. Кип’ячка (ди-
ректор – Наталія Борисівна Кун-
цевич), ЗОШ I ст. — ДНЗ с. Біло-
скірка (директор – Ольга Іванівна 
Тичинська), НВК “Грабовецька 
ЗОШ I-II ст. — ДНЗ” (директор – 
Ярослав Дмитрович Решетуха). 
Вихованці цих садочків отримали 
для ігрових кімнат іграшки від 
ТРО Товариства Червоного Хрес-
та України, а радісні дитячі по-
смішки стали найкращою подя-
кою.

Не будьмо байдужими. Допо-
можемо тим, хто сьогодні опи-
нився в скруті і потребує під-
тримки та найнеобхіднішого.

Червонохресний рух ●

Не будьмо 
байдужими

Заступник голови Тернопільської райдержадміністрації  
Уляна Люлька, директор ЗОШ I ст. — ДНЗ с. Кип’ячка Наталія 

Кунцевич, начальник відділу освіти Тернопільської РДА  
Василь Цаль, головний спеціаліст сектору молоді та спорту 
Тернопільської райдержадміністрації Світлана Яхван під час 

відвідання дошкільних закладів Тернопільського району.  

Першого заступника голови Тернопільської 
райдержадміністрації, депутата Тернопільської 
районної ради Богдана Петровича ЛИХОГО 
та його дружину Людмилу вітаємо з щасли-
вою подією у їх молодій родині — народжен-
ням донечки. Найщиріші побажання сімейного 
тепла та благополуччя, щоб Ваша дівчинка 
зростала гарною, розумною, завжди була ото-
чена турботою і любов’ю батьків та всіх рід-
них. Нехай її життєва дорога буде світлою, 
благословенною, а Господь дарує їй добру 
долю.

З повагою і найкращими побажаннями — колективи 
Тернопільської райдержадміністрації та виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

Управління Державної казначейської  служби України у Тер-
нопільському районі Тернопільської області оголошує конкурс 
на заміщення посади головного спеціаліста відділу бюджетних над-
ходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших 
клієнтів (за строковим договором).

До заяви додають такі документи: заповнену особову картку 
(форма П-2 ДС); заяву про участь у конкурсі; дві фотокартки роз-
міром 4х6 см; копії документів про освіту; копію документа, який 
посвідчує особу; довідку з податкового органу про подану деклара-
цію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); деклара-
цію про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового харак-
теру за минулий рік; медичну довідку про стан здоров’я за формою, 
затвердженою МОЗ №133/О; письмову згоду на проведення спеці-
альної перевірки; копію військового квитка; довідку про допуск до 
державної таємниці (у разі його наявності).

Вимоги до претендентів: громадянство України; повна вища 
освіта; стаж роботи — не менше 3-х років; володіння персональним 
комп’ютером в обсязі користувача.

Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування 
оголошення. Довідки за телефоном 53-05-02.

Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському  
районі просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти органи, 
що призначають та виплачують пенсію, про прийняття на роботу, 
звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця проживання та 
інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення. 

Тел. для довідок: 53-50-72, 53-51-54.

У 2014 році у Тернопільській  
області народилося 11717 дітей, 
у тому числі в міських поселен-
нях – 5353 та в сільській місце-
вості – 6364. Кількість народже-
них, порівняно з 2013 роком, 
зменшилася на 0,8% (90 дітей), а 
в розрахунку на 1000 осіб насе-
лення з 11 до 10,9 особи.

Серед районів області спосте-
рігалася значна диференціація 
рівня народжуваності: від 8,8 на-

роджених на 1000 осіб населен-
ня в Монастириському районі до 
13,8 – у Кременецькому.

У 2014 році серед новонаро-
джених переважали хлопчики 
(51,3%).

Частка перших дітей у загаль-
ній кількості народжених за по-
рядком народження в області в 
2014 році склала 44,6%, других 
– 37,4%, третіх – 12,5%, четвер-
тих – 3,2%, п’ятих і наступних – 

2,3%.
У 2014 році з усіх народжених 

в області 91,8% дітей народили-
ся в батьків, які перебували в за-
реєстрованому шлюбі. Кожна 12 
дитина народилася в батьків, 
шлюб яких не був зареєстрова-
ний або в одиноких матерів.

Головне управління 
статистики у Тернопільській 

області.

Цифри і факти ●

Стан народжуваності в області
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

У перший робочий день цього 
тижня – вівторок, 5 травня – 
журналіст газети “Подільське 
слово” Ірина Юрко мала мож-
ливість дізнатися, який він – 
робочий день голови Терно-
пільської ОДА Степана Бар-
ни. На все-про-все пішло 
дев’ять годин робочого часу 
– з 8.00 до 17.15.

Коли день 
розпочинається  

не з кави…
Степан Барна розповів, що про-

кидається о 6.45. На роботу голову 
ОДА службовим невеликим фурго-
ном привозить водій – спеціальний 
працівник ОДА. Хоча любить Степан 
Барна після роботи проїхатися і 
будь-яким громадським транспор-
том, вивчаючи, як надаються тран-
спортні послуги, про що говорять 
тернополяни, адже в транспорті лю-
ди чи не найвідвертіші… 

Замість кави зранку в Степана 
Барни – склянка води, хоча улюбле-
ного напою мільйонів, зізнається, 
не цурається: зазвичай п’є чорну 
заварну каву еспресо з однією  
чайною ложкою цукру (в гостях теж 
з однією – усміхається). Снідає го-
лова ОДА традиційно в межах при-
міщення облдержадміністрації пі-
цою або бутербродом у міні-кухні 
поруч зі своїм кабінетом, де є засо-
би для розігріву їжі. Сьогодні орга-
нізуватися на ранкову трапезу гу-
бернатор не встиг… 

Найперше слід відзначити, що 
голова Тернопільської обласної 
державної адміністрації – пункту-
альний. О 8.00 він уже не тільки на 
робочому місці (зазвичай у цей час 
держслужбовці п’ють ранкову каву), 
а й у процесі – проводить нараду з 
керівниками будівельних компаній 
Тернопільщини (їх – троє) та керів-
никами структурних підрозділів ОДА 
щодо будівництва фортифікаційних 
споруд у зоні АТО. Є чотири таких 
об’єкти – два в м. Золоте (земляні 
роботи компанією “Креатор-Буд” 
виконані на більш як 50%, ТОВ “До-
бробуд” – на 60%) і два у м. Попас-
на Луганської області (ТОВ “Терно-
пільбуд” на одному об’єкті виконав 
завдання на 70%, але на іншому – 
всього на 20%). “Продуктивність 
процесу будівництва фортифікацій-
них споруд залежить від місця їх 
розташування, – каже Степан Сте-
панович. – Одні розташовані в гір-
ській місцевості, інші  – в проблем-
ній зоні – у полі з високим рівнем 
підшкірних вод”. Завершити будів-
ництво споруд заплановано до 15-
25 травня ц. р. Степан Барна осо-
бисто періодично оглядає ці об’єкти, 
найближчий візит на Луганщину з 
цією метою передбачений 9-10 
травня. 

Під час минулих 
вихідних призначено 

шість голів РДА
— З моменту, коли Президент 

призначив мене головою Терно-
пільської ОДА, мав лише один ви-
хідний – на Великдень, — каже Сте-
пан Барна. – На минулих вихідних 
було не до відпочинку. У ці дні пред-
ставив громадськості Бережансько-
го, Козівського, Шумського, Креме-
нецького, Лановецького, Збаразь-
кого районів нових голів РДА – це 
люди з досвідом, які пройшли спів-
бесіду і тестування в адміністрації 

Президента України та погоджені 
Кабінетом Міністрів. Я особисто 
знайомий з кожним з новопризна-
чених голів. Також у кожному районі 
провів зустрічі із родинами заги-
блих воїнів. 

8.30 – відбулася нарада із за-
ступниками голови ОДА.

9.00 – нарада з питань регіо-
нального розвитку.

Робочі зустрічі голова ОДА про-
водить у лаконічному форматі, без 
зайвих розмов, у швидкому темпі. 
Поки говоримо, Степан Степанович 
візує і підписує документи (таких за 
день доводиться опрацювати понад 
сотню). Підлеглі голови ОДА зазда-
легідь розкладають документи в 
окремі папки, позначають місце для 
підпису яскравим стікером. Щохви-
лини у приймальню голови ОДА 
телефонують з найрізноманітніших 
питань, без перерви приходять від-
відувачі.

“Бізнес  
любить тишу”

10.30. Не весь робо-
чий процес голови ОДА у 
відкритому форматі – 
приміром, зустріч із ке-
рівниками спиртозаводів 
Тернопільської області 
відбулася за зачиненими 
дверима. Ні прес-службі 
ОДА, ані журналістам до-
ступу сюди не було. Це 
вимога радше учасників 
зустрічі, ніж самого Сте-
пана Барни: “Бізнес лю-
бить тишу”, — прокомен-
тував закритість зустрічі 
один з її учасників.

Після кожного обгово-
рення у робочому кабінеті 
Степан Степанович вихо-
дить у приймальню, спіл-
кується з громадянами, 
які приходять і на зазда-
легідь не домовлені зу-
стрічі. Словом, нікого не 
залишає без уваги. Од-
ним із таких візитерів був 
директор музею-криївки 
УПА с. Глібів Гусятинсько-
го району Євген Запліт-
ний, який завітав в ОДА 
щодо вирішення пробле-
ми завершення розбудо-
ви музею та пошуку но-
вих кадрів, які б взяли на 
себе керівництво музеєм 
у дальшому. 

11.00 – робоча нарада з ново-
призначеним головою  
Шумської РДА Сергієм Сімчуком 
щодо відновлення Шумського  
торфобрикетного заводу.

12.00 – обговорення проблем-
них моментів Тернопільської облас-
ті із представниками громадських і 
благодійних організацій.

У приймальні голови ОДА  
сьогодні кількох переломів зазнало 
уявлення автора цих рядків про тра-
диційні приймальні держслужбов-
ців. Особливо було цікаво спостері-
гати за манерою спілкування пра-
цівників ОДА, коли ніхто не знав, що 
у приміщенні є журналіст. До всіх 
без винятку зверталися ввічливо, 
відповідали з посмішкою навіть на 
незручні питання. Як бджілка, у гу-
бернатора працює помічник Віталій, 
в якого нині День ангела. Він планує 
кожен робочий день Степана Барни 
та слідкує за виконанням усіх пунк-
тів, жертвує власними обідніми пе-
рервами, щоб тримати усе в полі 
зору – це “очі, вуха і шия” голови 
ОДА. Втім своєю роботою помічник 
задоволений. 

13.00 – з робочим візитом у Тер-

нопільську ОДА прибули керівники 
Гусятинського району – голова Гу-
сятинської райдержадміністрації 
Ігор Аніловський, голова Гусятин-
ської районної ради Василь Бойчук 
і заступник голови Гусятинської ра-
йонної ради Любомир Лівель. Як 
розповіли представники делегації 
нашому кореспонденту, мета при-
їзду – з’ясувати проблемні питання 
Гусятинського району щодо фінан-
сування добудови спортзалу Ориш-
ківської ЗОШ І-ІІ ст., перспективи 
відновлення роботи Хоростківсько-
го спиртозаводу, проблемні питан-
ня щодо мобілізації.  

Після перебування у робочому 
середовищі Степана Барни в пер-
шій половині дня виходить так, що 
немає до чого застосувати опцію 
“прискіпування”... 

14.00 – обід. Нині Степан Барна 
вирішив пообідати в їдальні ОДА – 
вперше за час роботи на новій по-
саді. Як кажуть працівники цього 
закладу харчування, запити щодо 
їжі у Степана Степановича не змі-
нилися після призначення на поса-
ду губернатора. Сьогодні він замо-
вив салат зі столового буряка, 
гречану кашу з підливкою і котлету 
по-домашньому, мачанку (свіжий 
огірок, сметана, домашній сир, зе-
лена цибуля), мінеральну воду, 2 
шматки хліба. Вартість замовлено-
го 36 грн. 50 коп. Під час обіду 
Степан Барна не припинив вирішу-
вати робочі питання – цього разу 
йшлося про стан та перспективи на 
Тернопільщині улюбленого виду 

спорту губернатора – регбі – з 
представниками цього спорту в 
Україні. 

15.00 – голова Тернопільської 
облдержадміністрації Степан Барна 
разом із першим заступником Іва-
ном Крисаком, виконуючим 
обов’язки начальника управління 
капітального будівництва Віктором 
Кузяком оглянули приміщення по-
логового корпусу “Тернопільський 
обласний клінічний перинатальний 
центр “Мати і дитина”. Реконструк-
цію цього закладу розпочали ще 
2012 року в рамках реалізації Наці-
онального проекту “Нове життя”, 
згодом роботи припинили. Як за-
значила заступник головного лікаря 
з медичної частини Валентина 
Якимчук, у 2012 році в пологовому 
корпусі центру вдалося виконати 
роботи на суму 15 151,9 тис. грн., а 
в 2013 та 2014 роках через відсут-
ність фінансування роботи не вико-
нувались. “До реконструкції рівень 
надання медичних послуг у перина-
тальному центрі був на другому міс-
ці в Україні, — додала Валентина 
Якимчук. — А в умовах розпочатої 
та припиненої реконструкції у 2013 
році в перинатальному центрі при-

йняли 2284 пологів, що становить 
84,5% їх загальної кількості в  
області”. Степан Барна наголосив, 
що завершити реконструкцію поло-
гового центру потрібно у найкорот-
ші терміни. Для цього необхідно 
внести зміни у проектно-кошторисну 
документацію, що дасть змогу 
зменшити витрати. “Проект венти-
ляції та кондиціювання можна 
спростити, — зауважив Степан  
Барна. — До прикладу, немає по-
треби у встановленні кисневих  
концентраторів, адже у закладі є 
кисневий газифікатор. Вакуумну 
систему можна замінити електрич-
ними аспіраторами. Доречно буде 
відкоригувати проект будівельних 
робіт — замінити дорогі матеріали 
на більш доступні та раціонально 
використати існуючі ресурси”. За-
клад має бути забезпечений двома 
джерелами теплоенергопостачання 
та водопостачання. Пологовий кор-
пус планують оснастити телекому-
нікаційною системою. Зокрема, 
пропонують передбачити забезпе-
чення медичної телекомунікаційної 
системи ліцензованим програмним 
продуктом Win XP SP3. 

16.00 – зустріч з народним депу-
татом України Миколою Люшняком, 
заслуженим працівником сільського 
господарства України, Героєм Укра-
їни Петром Гадзом та іншими від-
відувачами.

17.15 – офіційно робочий час го-
лови ОДА закінчився. 

Плани на цей тиждень: візит у 
Підволочиський район з метою 

ознайомлення з ходом весняно-
польових робіт; поїздка на цукровий 
завод у Козівському районі; прове-
дення колегії облдержадміністрації 
у середу, 6 травня; у четвер – засі-
дання регіональної комісії з оцінки 
забезпечення проведення конкурс-
ного відбору інвестиційних програм; 
підготовка до заходів на 8 травня – 
Дня пам’яті та примирення. 

Двічі на місяць — 
особистий прийом 

громадян 
У першу і третю п’ятницю місяця 

голова ОДА проводить особистий 
прийом громадян. Поки що відбув-
ся тільки один захід такого формату 
– 17 квітня. Розглянуто 39 заяв гро-
мадян. “Того дня на мій прийом за-
вітали близько сотні людей, – ска-
зав Степан Степанович. – Всі з різ-
ними проблемами. Приміром, мама 
загиблого бійця, після смерті якого 
не залишилося підтвердження, що 
він дійсно служив в “Айдарі”, а це 
унеможливлює надання родині ма-
теріальної допомоги. Часто люди 
нарікають на перевізників. Щодо 
“розбазарювання” майна пайовиків. 
Щодо закриття бібліотеки. Багато 
питань стосувалися компетенції 
радше правоохоронних органів, ніж 
голови ОДА. Я, як голова облдер-
жадміністрації, можу лише дати до-
ручення правоохоронним органам 
здійснити перевірку дотримання 
чинного законодавства України”.

Довідково. Степан Барна –  
35-річний голова Тернопільської 
ОДА з 2 квітня 2015 року. Наро-
дився у с. Нагірянка Чортківсько-
го району в родині вчителів. Ви-
пускник історичного факультету 
Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. В. 
Гнатюка. У 2001-2004 рр. навчав-
ся в аспірантурі інституту політич-
них та етнонаціональних дослі-
джень НАН України. У вересні 
2003 р. вступив до Інституту піс-
лядипломної освіти Тернопіль-
ської академії народного госпо-
дарства (нині – ТНЕУ) на спеці-
альність “Менеджмент організа-
цій” та здобув кваліфікацію “Еко-
номіст”. Професійне стажування 
проходив як помічник голови Ко-
мітету у закордонних справах 
Верховної Ради України (за про-
ектом “Програми сприяння Пар-
ламентові України” Ілінойського 
університету (США), стажувався в 
Інституті Сходу Варшавського уні-
верситету. Відомий як громад-
ський діяч, політик (партія “Блок 
Петра Порошенка”), народний 
депутат України VIII скликання. 
Одружений з Тетяною Барною, 
виховують доньку Софію. Знак 
зодіаку – терези.

Один день голови 
Тернопільської  

ОДА Степана Барни

Факти: коротко
* У Тернопільській ОДА працює 540 осіб.
* Голова Тернопільської  ОДА – людина віруюча, на робочому столі 

тримає три ікони – це подарунки духовенства. “Минулої неділі у Кремен-
ці ходив у храм св. Тетяни, саме тут три роки тому я закладав наріжний 
камінь”, – розповів Степан Степанович. 

* Для вивчення новин використовує переважно інтернет, веде  
особисту сторінку у Facebook. 

* Музику слухає спокійного характеру, у стилі релаксу. Мові виконан-
ня музичних творів особливого значення не надає, але російський  
музпродукт, все-таки, ігнорує.

* Систему державного адміністрування зразковою Степан Барна  
вважає естонську. “Електронне урядування Естонії дає можливість  
суспільству вивільнити роль чиновника з системи управління країни. Бу-
ду поглиблювати вивчення досвіду Естонії у цій сфері і сподіваюся, не-
забаром Україна теж перейме схожу практику державного менеджмен-
ту”, – зазначив губернатор. 

* Любить спорт, однак останнім часом довелося про нього забути 
через шквал обов’язків. “Нині за спорт у мене – підйом сходами на  
сьомий поверх до свого робочого кабінету, – жартує Степан Барна. – 
Хоча улюблений вид спорту є – регбі – олімпійський вид спорту, спор-
тивна командна гра, в яку грають на прямокутному полі м’ячем овальної 
форми, різновид футболу”. 

* Зі слів мами Степана Барни, батьки назвали сина на честь тата, 
тому що в той час, коли він народився, тато був дуже хворий, на емоцій-
ній хвилі обрали саме це ім’я. 

* Улюблений предмет гардеробу – джинси. У виборі одягу, каже, не 
вибагливий, платити дорого за вбрання теж не звик. 

* Для телефонного зв’язку користується п’ятою версією айфону.

Голова Тернопільської обласної  
державної адміністрації Степан Барна.

Голова Тернопільської облдержадміністрації  
Степан Барна (праворуч) під час робочого візиту в “Тернопільський  
обласний клінічний перинатальний центр “Мати і дитина”, 5 травня ц.р.
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Оксана СІВІНСЬКА.

Патріотична година “Україна 
– наша мати, будьмо її гідни-
ми дітьми” відбулася у біблі-
отеці с. Івачів Долішній.

Жодна важлива подія у житті 
Івачева Долішнього не відбуваєть-
ся без участі нашого пароха Орес-
та Глубіша. Тож благословення від 
о. Ореста отримав кожен учасник 
заходу. “Потрібно лікувати наші 
серця і душі молитвою, – сказав  
о. Орест Глубіш, звертаючись до 
присутніх у бібліотеці. – Бо моли-
тися – це черпати з нескінченного 
джерела Божої ласки поживу для 
душі”.

– Любіть Україну, всім серцем 
любіть, священную Русь-Україну. 
Як предки великі її бороніть, боро-
ніть до кінця, до загину, – поетич-
ними рядками розпочала патріо-
тичну годину ведуча заходу Мар’яна 

Білоус. – Українцям завжди дово-
дилось дорого платити за свої 
права, свободу, честь і гідність. 
Україна була пригноблена війнами. 
Але нікому ще не вдалося постави-
ти українців на коліна, ніхто не зміг 
зробити з них рабів. А тепер ми 
стали свідками ще однієї трагедії 
– убивств на майдані Небесної Со-
тні, тисяч загиблих у зоні АТО.

У бібліотеці до уваги присутніх 
була представлена книжкова ви-
ставка “Квітуча моя Україно!” – ви-
дання про боротьбу українців від 
козацьких до наших днів, розділ 
“Герої не вмирають”, присвячений 
героям Небесної Сотні та подіям 
на Сході, папка-досьє “Воїни Світ-
ла” з фотографіями Небесної Со-
тні, поезією про Революцію Гіднос-
ті, воїнів АТО, які поклали своє 
життя на вівтар свободи. 

Зі сльозами на очах присутні 
слухали вірші “Встань, Тарасе, по-
дивися…”, та “Герої не вмирають” 

у виконанні Мар’яни Білоус. На за-
ході був присутній наш односель-
чанин, учасник АТО Степан Берке-
та, який пройшов бойове хрещен-
ня у самому пеклі війни – під міс-
том Дебальцеве. Cтепан подару-
вав своїй школі український прапор 
з автографами і побажаннями по-
братимів. А учні школи підготували 
поетичний виступ та подарували 
герою-односельчанину патріотичні 
малюнки. 

Місцевий поет-аматор Зіновій 
Буярський (його онук зараз у зоні 
АТО – авт.) прочитав авторські по-
етичні рядки, присвячені Небесній 
Сотні, подіям на Сході України.

До присутніх того дня звернули-
ся сільський голова Михайло Фе-
дорович Гук, вчителька Наталія 
Анатолівна Загалюк, які зазначили, 
що всі ми віримо у перемогу Укра-
їни, у те, що наша армія здолає 
ворога, і Україна стане сильною, а 
її народ – щасливим. 

“Україна – наша мати, 
будьмо її гідними дітьми”

Учасники патріотичної години “Україна — наша мати, будьмо 
 її гідними дітьми” в бібліотеці с. Івачів Долішній.

Світлана ЯХВАН, 
головний спеціаліст сектору 

молоді та спорту 
Тернопільської РДА.

Протягом березня-жовтня 
цього року в Тернопільській 
області проходить щорічна 
Всеукраїнська інформаційно-
профілактична акція “Відпо-
відальність починається  
з мене”.

Тернопільською районною дер-
жавною адміністрацією видано 
розпорядження від 27.03.2015 ро-
ку № 99-од “Про проведення в 
Тернопільському районі Всеукраїн-
ської інформаційно-профілактичної 
акції “Відповідальність починається 
з мене”. Акція проводиться з ме-
тою посилення відповідальності 
дорослих за втягування дітей та 
молоді до вживання алкоголю, тю-
тюнопаління, з метою контролю 
розміщення зовнішньої реклами 
алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів на вулицях, щодо дотри-
мання суб’єктами господарювання 
вимог Закону України “Про рекла-

му”, а також популяризацію здоро-
вого способу життя.

Під час акції проводиться патру-
лювання магазинів, торгових то-
чок. Здійснюються рейди поблизу 
кафе та барів з роздачею інформа-
ційних матеріалів водіям про відпо-
відальне споживання алкоголю. До 
проведення благоустрою, приби-
рання дворів, парків, скверів, зон 
відпочинку залучається громад-
ськість Тернопільського району.

23 квітня ц. р. начальник сек-
тору кримінальної міліції у спра-
вах дітей Тернопільського РВ 
УМВС України в Тернопільській 
області Ярослав Химинець, стар-
ший оперуповноважений сектору 
кримінальної міліції у справах ді-
тей Тернопільського РВ УМВС 
України в Тернопільській області 
Олег Ковалок, т. в. о. начальника 
служби у справах дітей Терно-
пільської районної державної ад-
міністрації Оксана Перелюк та 
автор цих рядків провели пере-
вірку торгових точок у селі До-
вжанка Тернопільського району. 
За результатами перевірки пору-
шень не виявлено. 

Де починається 
відповідальність?

Юлія ТКАЧЕНКО,  
головний спеціаліст відділу 

надходження, прогнозування 
платежів, обліку застрахованих 

осіб та контрольно-
перевірочної роботи управління 

Пенсійного фонду України в 
Тернопільському районі.

Питання дотримання законо-
давства про оплату праці та 
забезпечення соціальних га-
рантій працюючих – сьогодні 
одне з найактуальніших пи-
тань. 

Оформлення трудових відносин 
в законодавчо встановленому по-
рядку, офіційне отримання заро-
бітної плати - це державний захист 
від незаконного звільнення, без-
печні умови праці, гарантоване 
право на відпочинок, своєчасно 
виплачена легальна заробітна пла-
та, страховий стаж та можливість 
при досягненні пенсійного віку ма-
ти гідне пенсійне забезпечення.

За аналітичними розрахунками, 
значна частина населення у пра-
цездатному віці в Тернопільському 
районі залишається офіційно не 
задіяною на ринку праці, тому 

основним резервом зростання до-
ходів є легалізація оплати праці та 
відновлення балансу трудових ре-
сурсів. Управління Пенсійного фон-
ду України в Тернопільському ра-
йоні особливу увагу приділяє пи-
танню нарахування заробітної пла-
ти нижче законодавчо встановле-
ного рівня. Так, за даними аналізу 
звітності, поданої суб’єктами гос-
подарювання до управління Пен-
сійного фонду за 2014 рік, 532 під-
приємства та приватних підприєм-
ці району нараховували заробітну 
плату найманим працівникам на 
рівні та менше встановленого за-
конодавством мінімуму. 

Своєчасна та повна сплата вне-
сків до Пенсійного фонду України 
– обов’язок кожного роботодавця. 
Однак,  на жаль, деякі роботодавці 
ведуть подвійну бухгалтерію – ви-
плачують людині певний  розмір 
заробітної плати,  а відрахування  
єдиного соціального внеску до 
Пенсійного фонду здійснюють із 
суми, що значно менша за отрима-
ну тією чи іншою особою.

Тому важливо, щоб працюючі 
вимагали виплату заробітної плати 
відповідно до законодавства – про-
зоро і відкрито.

Це важливо ●

Детінізація  
заробітної плати

Марія ЛУЦИШИН,  
старший інспектор по РН та ГФ 
СДІМ МГБ Тернопільського РВ 

УМВС України в Тернопільській 
області.

У зв’язку із зростанням кіль-
кості вчинених терористичних 
актів на території України та 
світі закономірно простежу-
ється загострення іншої про-
блеми – збільшення кількості 
випадків неправдивих повідо-
млень  про загрозу громад-
ській безпеці. 

Для перевірки цих повідомлень 
міліція змушена залучати значні 
людські та матеріальні ресурси. Це 
істотно дезорганізує життєдіяль-
ність суспільства, виробничий про-
цес, сіє паніку серед населення, 
викликає страх і невпевненість у 
громадян, порушує загальну гро-
мадську безпеку. Ст. 259 Кримі-
нального кодексу України (неправ-
диве повідомлення про загрозу 
безпеці громадян, знищення чи по-
шкодження об’єктів власності) пе-
редбачає сувору відповідальність 
за такі дії:

1. Неправдиве повідомлення про 

підготовку вибуху, підпалу або ін-
ших дій, які загрожують загибеллю 
людей чи іншими тяжкими наслід-
ками, карається позбавленням волі 
на строк від двох до шести років.

2. Ті самі дії, якщо вони спричи-
нили тяжкі наслідки або вчинені по-
вторно, караються позбавленням 
волі на строк від чотирьох до вось-
ми років.

Поряд із притягненням до кри-
мінальної відповідальності, вжи-
ваються заходи для стягнення з 
винних осіб матеріальної шкоди, 
завданої збоями в роботі заліз-
ничного, авіаційного та автомо-
більного транспорту, а також ви-
клик вибухотехнічних підрозділів 
МНС України, органів внутрішніх 
справ України, охорони здоров’я 
та інших.

Відповідно до чинного законо-
давства, відшкодування таких збит-
ків здійснюється за рахунок винної 
особи, зокрема, її власних коштів, 
заробітку, стипендії, квартири чи 
іншого майна. При цьому, якщо такі 
дії  вчинені неповнолітньою осо-
бою, або особою, яка перебуває 
під опікою чи піклуванням, шкода 
відшкодовується за рахунок бать-
ків, опікунів та піклувальників.

Кримінал ●

Правоохоронці нагадують  
про відповідальність  

за дезінформацію, що 
загрожує громадській безпеці

У Квітну неділю ювілейною 
Хресною дорогою пройшли 
жителі с. Забойки вулицями 
села. 15 років поспіль пара-
фіяни Греко-католицької 
церкви Косьми і Дам’яна 
традиційно, як і кожного ро-
ку, разом з гостями із села 
Почапинці, міста Тернополя, 
священиком о. Тарасом 
Юречком молитовно ідуть 
слідами Ісусових земних мук 
і страждань.

Кожна стація, що читалась мо-
лоддю, не залишила байдужим 
жодне дитяче і доросле серце, 
що співпереживало з мук і зну-

щань над Ісусом, який за нас і 
наші гріхи дав себе розп’яти на 
Хресті. Мелодійні духовні пісні су-
проводжували читання стацій та 
переносили нас у духовний світ, 
що тісно переплітався із подіями, 
які відбувались в Єрусалимі. Чи-
тання Євангеліє, розважання над 
стаціями Хресної дороги змушу-
вали кожного задуматись над 
своїми гріхами, а в пожертву дати 
терпіння перебування на цій 
Хресній ході і щиру молитву до 
Господа.

Найзворушливішим завжди на 
Хресній дорозі є її закінчення. 
Адже священик у храмі Божому 
благословить кожну людину, що 

пройшла свій Хресний хід разом з 
Ісусом. А також виконання молод-
дю і хористами церкви духовної 
пісні “Прийди до мене, милий Іс-
усе”. 

Цьогоріч Хресна хода відбу-
лась в наміренні воїнів АТО, їх ді-
тей, матерів, родичів, волонтерів, 
які всіма силами намагаються до-
помогти солдатам та їх сім’ям. 
Про це свідчать також і добро-
вільні пожертви, які учасники 
Хресної дороги склали для воїнів 
АТО.

 Оксана ТЕЛИХ,  
завідуюча бібліотекою  

с. Забойки.

Духовні роздуми ●

За покликом серця
Хресна хода в селі Забойки Тернопільського району.
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Так звана “справа Вардинця” 
набула широкого резонансу. 
Так звана, бо справи як такої 
ніби й не існує, а є лише під-
озра, як стверджують право-
охоронці, в отриманні хаба-
ра. Підозра, як не дивно, 
оголошена людині в момент 
її тяжкої хвороби, після 
складної операції в палаті ін-
тенсивної терапії кардіоло-
гічного відділення Тернопіль-
ської комунальної міської лі-
карні №2. Тут головний лікар 
Тернопільського районного 
територіального медичного 
об’єднання,  депутат Терно-
пільської обласної ради, за-
служений лікар України Ігор 
Вардинець з діагнозом “го-
стрий повторний інфаркт міо-
карда” перебуває з 30 берез-
ня ц.р. Що це за стан – зро-
зуміти неважко кожному: 
життя на волосині, у будь-
який момент може статися 
непоправне, заборонені будь-
які фізичні і психологічні на-
вантаження. Більше того – 
хворому рекомендована не-
гайна операція на відкритому 
серці у зв’язку з критичним 
ураженням коронарних судин 
– аортокоронарне шунтуван-
ня – у спеціалізованій клініці. 

Хабар у лікарняну 
палату?

І в такий момент, судячи з офі-
ційних даних управління МВС у Тер-
нопільській області, підприємець 
аптечного бізнесу, за попереднім 
погодженням з правоохоронцями, 
поніс хабар в розмірі 200 тис. грн. 
Ігорю Вардинцю, котрий вже 17-ий 
день перебував у тяжкому стані на 
лікарняному ліжку, але нібито вима-
гав таку суму за продовження орен-
ди приміщення площею 135 кв. м, 
яке перебуває на балансі ТРТМО. 
Мабуть, це перший випадок в історії 
юриспруденції, коли впливовій лю-
дині хтось несе хабар, коли вона 
між життям і смертю на лікарняному 
ліжку, з якого, в принципі, невідомо 
коли підніметься і чи підніметься 
взагалі…

Тепер факти. 17 квітня, на 17-ий 
день перебування Ігоря Вардинця в 
кардіології міськлікарні №2, о 17:43 
год. начальник УМВС України в Тер-
нопільській області Олександр Бо-
гомол на своїй сторінці у Facebook 
поширив інформацію такого змісту: 
“Сьогодні задокументований факт 
отримання неправомірної вигоди в 
сумі 200 000 грн. головним лікарем 
одного із лікувальних закладів м. 
Тернополя. Деталі – після розгляду 
судом питання про обрання запо-
біжного заходу”. 18 квітня цю ін-
формацію поширила прес-служба 
Тернопільського обласного УМВС. 
Цю подію одразу прокоментував і 
міністр внутрішніх справ України Ар-
сен Аваков, назвавши затримання 
лікаря “системною боротьбою з ха-
барниками”. Кримінальну новину 
підхопили численні засоби масової 
інформації. Важливий фактор: жод-
не видання чомусь не врахувало і не 
оприлюднило позиції обвинуваче-
ної сторони (окрім газети “Номер 
один”, яка у випуску за 22 квітня 
2015 р. поставила під сумнів ступінь 
вини Ігоря Вардинця – ред.). 

Інформаційний маховик розкру-
чувався далі, і 25 квітня ц.р. в 
інтернет-мережі на ресурсах “По-
гляд” і “Номер один”, інших сайтах 
з’явився матеріал “Головний лікар 
Тернопільського районного терито-
ріального медичного об’єднання 
Ігор Вардинець просить у громад-
ськості захисту свого права на жит-
тя”. Фактично це звернення Ігоря 
Вардинця до тернополян, друзів, 
співробітників, колег підтримати йо-
го у скрутну хвилину, коли йому 
вкрай необхідно виїхати на опера-
цію на відкритому серці в спеціалі-
зовану клініку. “Грошей, про які 
йдеться у підозрі про хабар, я не те, 
що не брав, а й не бачив, — зазна-
чив Ігор Степанович у зверненні. — 
Мою репутацію безпідставно згань-

били на всю Україну. Відтак вима-
гаю публічного суду, під час якого 
обіцяю дати вичерпні відповіді на 
всі звинувачення. Для повноцінної 
участі у суді мені потрібне лише 
здоров’я, яке зараз у критичному 
стані –10% прохідності артерії сер-
ця. Одну операцію вже зробили в 
Тернополі, однак негайно треба ро-
бити ще одну за кордоном. Інакшої 
альтернативи, щоб вижити, немає. 
Днями ми домовилися з фахівцями 
лікарні м. Штутгарт (Німеччина), які 
погодилися зробити операцію у по-
неділок, 27 квітня. Операція перед-
бачається дуже об’ємна, одна із 
найскладніших на відкритому серці 
– це так зване аортокоронарне 
шунтування”.

24 квітня близько 17.00 год. до 
реанімації кардіологічного відділен-
ня Тернопільської комунальної місь-
кої лікарні №2, де і сьогодні пере-
буває Ігор Вардинець, прибув кон-
войний підрозділ правоохоронців. У 
результаті було зірвано перевезен-
ня Ігоря Вардинця реанімобілем на 
операцію в лікарню Німеччини. 

— Очевидно, правоохоронці ма-
ли на меті вручити мені повістку на 
слідчі дії і силовим методом забра-
ти з реанімобіля на допит, — сказав 
Ігор Вардинець. — На той момент у 
мене були всі необхідні документи 
— підписане лікуючим мене лікарем 
Тернопільської комунальної міської 
лікарні №2 направлення на опера-
цію у німецьку клініку, звідки було 
відповідне запрошення. Я сьогодні 
вільна людина, маю право вільно 
пересуватися країною та за її меж-
ами – 72 години арешту з часу ого-
лошення мого затримання минули, 
а три судових засідання, які мали 
підтвердити подання прокурора, не 
прийняли щодо мене жодного рі-
шення. У законодавстві існує стаття, 
що дає право звільнення від про-
цесуальних дій за станом здоров’я, 
хоча слідство триває. Я написав за-
яву і в прокуратуру, що не ставлю 
за мету уникнути відповідальності 
чи зникнути, і наполягаю, щоб судо-
вий процес щодо моєї справи від-
бувся у відкритому форматі. Відчу-
ваю, що мій стан здоров’я різко 
погіршується. Тому звертаюся до 
громадськості, засобів масової ін-
формації з можливістю відеозйомки 
допомогти мені відстояти законне 
право зберегти життя і виїхати за-
втра, 26 квітня, о 9.00 ранку з пала-
ти №2 відділу реанімації кардіоло-
гічного відділення Тернопільської 
комунальної міської лікарні №2 за 
адресою: вул. Купчинського,14, м. 
Тернопіль. Обіцяю своїм виборцям, 
депутатам Тернопільської обласної 
ради, колегам, козацьким побрати-
мам, родині, знайомим, що буду 
відстоювати свою честь і гідність до 
останнього подиху, дам відповідь на 
всі несправедливі звинувачення”, — 
кінець цитати.

26 квітня реанімобіль, яким ро-
дичі намагалися доправити Ігоря 
Степановича в спеціалізовану кліні-
ку на операцію, правоохоронці зу-
пинили у Львівській області і повер-
нули назад у кардіологію Тернопіль-
ської міської лікарні №2.

Хто відповідатиме за 
летальний випадок?

29 квітня ц.р. відбулася прес-
конференція у прес-клубі в Терно-
полі з участю медиків, духовен-
ства, громадськості.

Кому, як не лікарям, краще зна-
ти, який насправді стан здоров’я 
Ігоря Вардинця? Відтак слово під 
час прес-конференції у Тернопіль-
ському прес-клубі мав лікуючий 
Ігоря Степановича лікар-кардіолог 
блоку інтенсивної терапії Терно-
пільської комунальної міської лі-
карні №2 Ярослав Скрипець: “Ігор 
Вардинець став пацієнтом Терно-
пільської комунальної міської лі-
карні №2 30 березня ц.р. – через 
три дні після виникнення больово-
го синдрому, — зазначив Ярослав 
Скрипець. — Він проходив лікуван-
ня у нас і раніше – у 2002 і 2003 
роках з приводу гострих інфарктів 
міокарда. Діагноз, який ми встано-
вили 30 березня, – гострий ін-
фаркт. Застосовано ряд реаніма-
ційних заходів впродовж 4,5 год. – 

цей тривалий час свідчить про 
критичний стан пацієнта. Згодом 
здоров’я почало повертатися до 
Ігоря Вардинця. Враховуючи бага-
тосудинне ураження, ми рекомен-
дували пацієнту проведення аор-
токоронарного шунтування (опера-
ція на відкритому серці – ред.), яке 
можливо виконати у клініках Льво-
ва і Києва. Однак пацієнт обрав 
для цієї операції медзаклад  
м. Штутгарт у Німеччині – це було 
ще до резонансної кримінальної 
справи, у якій винесено підозру 
Ігорю Вардинцю. 17 квітня на фоні 
загальновідомої ситуації він знову 
потрапив у реанімаційне відділен-
ня нашої лікарні з діагнозом – ре-
цидив четвертого інфаркту. Наразі 
стан пацієнта важкий, потребує 
термінового аортокоронарного 
шунтування”.

Хто бажає його 
смерті?

Під час прес-конференції у прес-
клубі Степан Білян, племінник Ігоря 
Вардинця, зазначив: “Зі слів хірур-
гів, у Ігоря Вардинця є всього кілька 
днів, щоб зберегти життя. Операція, 
підкреслюю, дуже термінова. Його 
стан щодня погіршується, закрива-
ється прохідність судин. Будь-який 
стрес може стати причиною леталь-
ного випадку. Правоохоронці засто-
совували силу до дружини Ігоря 
Степановича у палаті реанімації, на 
її руках залишилися синці, тоді як 
чоловік не міг піднятися з лікарня-
ного ліжка. Як кваліфікувати такі дії? 
Наразі нам необхідно доставити Іго-
ря Степановича на операцію, але 
правоохоронні органи блокують ви-
їзд. Щодо вибору саме німецької 
клініки – це законне право пацієнта. 
Дозвіл на виїзд суд може дати після 
оголошення звинувачення та вне-
сення застави, а щоб оголосити за-
ставу, хворого необхідно доставити 
в суд. Критичний стан не дозволяє 
це втілити, навіть лікарі не беруть на 
себе такої відповідальності. Степан 
Білян повідомив, що 29 квітня Ігор 
Вардинець оголосив голодування. 
“Я переконаний, що необхідно зу-
пинити на певний час слідчі дії що-
до підозрюваного у важкому фізич-
ному стані і дозволити людині зро-
бити операцію, – сказав Степан Бі-
лян. – Після цього з’ясовувати дета-
лі справи у суді. Ігор Степанович 
нікуди не втікає, має намір тільки 
полікувати серце, щоб бути здоро-
вим. Він зацікавлений, аби все було 
згідно з законом. Однак зараз від-
бувається колосальний тиск на ро-
дину, сім’ю, лікарів. Не виключено, 
що хтось бажає його смерті”, – за-
значив Степан Білян.

Ставлення до 
хворого – негуманне

Майже чотириста медиків Тер-
нопільського районного територі-
ального медичного об`єднання, а 
медичну галузь у Тернопільсько-
му районі понад тридцять років 
очолює Ігор Вардинець, підписа-
ли звернення на ім’я в. о. проку-
рора в Тернопільській області 
Олега Галицького та начальника 

УМВС України в Тернопільській 
області Олександра Богомола 
щодо незгоди з діями правоохо-
ронних органів з приводу вису-
нення підозри головному лікарю 
ТРТМО в отриманні хабара у час 
його перебування на стаціонар-
ному лікуванні в кардіологічному 
відділенні міськлікарні №2. “Для 
пересічних громадян хочемо по-
яснити, що діагноз, встановлений 
Ігорю Вардинцю, передбачає по-
стільний режим із забороною ак-
тивних рухових дій, тим паче 
нервово-психологічних наванта-
жень. Режим реанімаційного від-
ділення виключає вільне відвіду-
вання таких хворих, — зазначено 
у тексті заяви, який під час прес-
конференції оголосив заступник 
головного лікаря ТРТМО Віталій 
Сахан. — Колектив ТРТМО вима-
гає проведення об’єктивного, не-
заангажованого та відкритого 
розслідування цієї справи з при-
тягненням до відповідальності 
дійсно винних осіб. Хочемо за-
певнити, що Ігор Вардинець впро-
довж перебування ще з 1985 року 
на посаді головного лікаря заре-
комендував себе як здібний ке-
рівник, кваліфікований лікар-
хірург, за що виправдано отримав 
звання заслуженого лікаря Украї-
ни. За його керівництва та осо-
бистого сприяння повністю онов-
лено матеріально-технічну базу, а 
саме: стаціонарний корпус в смт 
Великі Бірки, побудовано та вве-
дено в дію поліклінічний корпус 
на 600 відвідувачів одночасно, 
стаціонарне відділення, придбано 
найновіше медичне обладнання 
та апаратуру. Сільська медицина 
Тернопільського району пере-
йшла на якісно новий рівень об-
слуговування шляхом утворення 
єдиного в області районного те-
риторіального медичного 
об`єднання. Ігор Вардинець бере 
активну участь у житті Тернопіль-
щини і України, він – депутат чо-
тирьох скликань, екс-радник Пре-
зидента України з громадських 
питань. Зарекомендував себе 
чесним патріотом України побор-
ником національної ідеї. Ми обу-
рені як висунутими звинувачення-
ми з огляду на вищенаведене, так 
і діями самих правоохоронців у 
розслідуванні справи стосовно 
людини, стан якої виключає будь-
які нервові навантаження”, — 
йдеться у зверненні медиків 
ТРТМО.

Дещо про 
“неправомірну 

вигоду”
Спеціально для “Подільського 

слова” на питання щодо резонанс-
ної події відповів начальник управ-
ління Міністерства внутрішніх 
справ України в Тернопільській об-
ласті Олександр Богомол.

— Олександре Миколайови-
чу, 17 квітня на своїй сторінці у 
Фейсбуку Ви розмістили пові-
домлення такого змісту: “Сьо-
годні задокументований факт 
отримання неправомірної виго-

ди в сумі 200 000 грн. головним 
лікарем одного із лікувальних 
закладів м. Тернополя”. Чи про-
фесійно з Вашого боку розголо-
шувати злочин, в якому за фак-
том поки що є лише підозра?

— Повідомлення такого змісту 
було. Однак там не вказуються 
персональні дані підозрюваної 
особи. Доки немає рішення суду 
про визнання винною цієї особи, 
оприлюднювати прізвище, ім’я, 
по-батькові не маємо права. Так 
само не можемо оприлюднити об-
ставини вчинення цього злочину. 
Задокументовано факт отримання 
неправомірної вигоди, відкрито 
кримінальне провадження, зібрана 
низка доказів, які підтверджують 
вину цієї особи. На сьогодні ви-
нному оголошено підозру у вчи-
ненні злочину.

— Чи причетні правоохоронні 
органи до перешкоди виїзду 
Ігоря Вардинця на складну опе-
рацію на серці у Німеччину?

— Правоохоронні органи Терно-
пільщини діють у межах чинного 
законодавства України. Якщо ми 
виконуємо рішення суду про за-
тримання особи і доправлення її 
до суду під вартою – це свідчить 
про законні підстави дій правоохо-
ронців. Суд з дня на день перено-
сив слухання, оскільки лікарі дава-
ли заключення про неможливість 
проведення слідчих дій з підозрю-
ваним за станом здоров’я. Коли 
підозрюваний самовільно покинув 
лікувальний заклад і вирушив у не-
відомому напрямку, слідчий пові-
домив суддю, який дав дозвіл на 
затримання.

— Як Ви пропонуєте предста-
вити точку зору правоохорон-
ців, коли життя підозрюваного 
під загрозою, оскільки йому не-
обхідна складна операція на 
серці, але правоохоронці зупи-
няють спробу виїзду до кваліфі-
кованого у цій справі закладу?

— Міліція жодним чином не пе-
решкоджає лікарям. Фахівці Тер-
нопільської комунальної міської лі-
карні №2 надали правоохоронцям 
два заключення про необхідність 
операційного втручання, які вне-
сені до матеріалів кримінального 
провадження. Таку операцію мо-
жуть робити спеціалісти-медики у 
Києві, Львові. Однак направлення 
у інші лікувальні заклади наразі не-
має.

— То заборона на виїзд з 
України існує?

— Якщо особа самовільно по-
кидає лікувальний заклад без на-
правлення в іншу лікарню, суд од-
ночасно видає дозвіл на затри-
мання підозрюваної особи.

— Чи правда, що правоохо-
ронці під час варти підозрюва-
ного перебували у межах його 
палати в реанімації?

— У палаті конвою не було. Хоча 
згідно з правилами конвоювання 
мав бути фізичний контакт охоро-
ни. Ніхто загострення хвороби  
підозрюваному спричинити не хо-
че.

— Які заходи застосовані до 
особи, яка мала передати “не-
правомірну вигоду”?

— Якщо до громадянина України 
було висунуто вимогу про надання 
неправомірної вигоди і ця людина 
звернулася у правоохоронні органи 
щодо цього – ця особа не несе від-
повідальності перед законом згідно 
з рішенням суду. У нього вимагали 
хабар, але він добровільно заявив 
про цей факт.

Сьогодні, на 41-ий день після 
госпіталізації та оперативного втру-
чання в серцево-судинну систему і 
на 21-ий день після оголошення 
правоохоронними органами підо-
зри Ігор Вардинець і далі перебуває 
у палаті інтенсивної терапії кардіо-
логічного відділення Тернопільської 
міськлікарні №2. Голодує. Станом 
на 7 травня, після 12 днів голоду-
вання, втратив у вазі 16 кілограмів. 
Направив скаргу Генеральному 
прокурору України В. М. Шокіну, в 
якій аргументує неправомірні дії 
тернопільських правоохоронців. 
Звинувачення Ігорю Вардинцю досі 
не оголошене, оскільки це може 
бути тільки в залі суду з участю під-
озрюваного. Інформаційний зрив, 
який був у медіапросторі області 
три тижні тому, стихає. Медики за 
наслідки того, що відбувається, від-
повідальності на себе не беруть. 
Ігор Вардинець бореться за життя, 
право на яке у нього хтось таки на-
магається забрати. Хто?

Хто забирає в Ігоря Вардинця  
право на життя?
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ут 1
06.00 Лiтургiя зi Спасо-Преображенського со-
бору в Києвi.
07.35 Д/с “Подорожуймо Литвою”.
08.00 Хочу бути.
08.20, 12.25 Школа Мерi Поппiнс.
08.35, 12.05 Казки Лiрника Сашка.
08.50, 12.15 М/ф.
09.00 Вiчне.
09.20 Т/с “5 баксiв.net”.
09.35 Василь Попадюк та його
         Papa Duke Band.
11.50 Нотатки на глобусi.
12.45 Музична академiя Junior.
14.10 Вiкно до Америки.
14.40 Х/ф “Далеко вiд вiкна”.
17.00 Д/ф “У колi любовi Миколи
         Рушковського”.
17.35 Х/ф “Залiзна сотня”.
19.25 Перша шпальта.
19.55 Дорогi депутати.
20.30, 20.35 Д/ф “Аеропорт. Той день”.
21.20 Новини.
22.00 “Подорожнi” з Ольгою Герасимюк.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Т/с “Злочин iз багатьма невiдомими”.
00.05 Спецпроект “Єдина країна.
           United country”.

канал «1+1»
06.55 “ТСН-Тиждень”.
08.25 Комедiя “Про вовка промовка”.
10.00 “Розсмiши комiка”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
19.30 “ТСН”.
20.30 Д/ф “Аеропорт”.
21.30 Мелодрама “Береги”. (2).

інтер
06.00 “Спецпроект. 
         День Перемоги. Повернення”.
06.50 М/ф.
07.15 “Подробицi”  “Час”.
07.50 Х/ф “Чисте небо”.
10.00 Х/ф “Летять журавлi”.
12.00 Т/с “Наказано знищити. 
           Операцiя “Китайська скринька”.
15.35 “Чекай на мене”.
17.45 Новини.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Д/ф “Аеропорт”.
21.15 Т/с “Любов i розлука”. (2).
23.05 Т/с “Завжди говори “завжди”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 «Слідства. Інфо».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Пісні наших перемог.
14.00 Х/ф «Аватар».
17.00 «Усіма широтами».
17.30 Музична програма «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
18.45 Міська рада інформує.
19.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сільський календар».
22.00 У фокусі Європа.
22.35 Х/ф «Бери від життя все». (2).
00.40 Час-Tайм.

ICTV
06.20 М/с “Муча Луча”.
07.00, 19.15 Надзвичайнi новини.
07.50, 9.15 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Спорт.
09.35 Надзвичайнi новини.
10.30 Т/с “Революцiя”.
12.30, 13.20 Х/ф “Дачна подорож 
         сержанта Цибулi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.20 Х/ф “Мерседес”
        тiкає вiд переслiдування”.
16.40 Х/ф “Повiтряний маршал”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.30 Д/ф “Аеропорт”.
21.20 Х/ф “Сiрi”. (2).
23.30 Х/ф “Невiдомий”. (2).

стб
06.00 “У пошуках iстини. Справжня
          iсторiя графа Дракули”.
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.35, 18.50 “За живе!”
09.50 Т/с “Самара”.
11.40 “Зiркове життя. 
         Випробування бездiтнiстю”.
12.40 Х/ф “У Бога свої плани”.
14.20 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 21.30 “Вiкна-Новини”.
20.30 Д/ф “Аеропорт”.
22.05 “Детектор брехнi-7”.
23.35 “Один за всiх”.

новий канал
06.00, 7.03, 7.07, 7.34 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.05 М/с “Барбоскiни”.
07.10 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
07.35 Єралаш.
09.40 Х/ф “Перл Харбор”.
13.35 Х/ф “Полювання за скарбами”.
15.45 Х/ф “2012”.
19.00 Ревiзор.
22.10 Пристрастi за Ревiзором.
00.10 Аферисти в мережах.

канал “україна”
06.10, 14.20, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Лiкарка”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Вiра i правда”. (2).
19.45 “Говорить Україна”.
20.30 Д/ф “Аеропорт”.
21.20 Т/с “Практика”.
23.20 Х/ф “Сталiнград”. (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 М/с “Пригоди Котигорошка 
         та його друзiв”.
11.55 Рятiвники.
17.05 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
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 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Х/ф “Померти молодим”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Музеями Тернопілля”.
10.15 “Загублені у часі”.
10.35 “Назбиране”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Мамина школа”.
12.30 “Скарби роду”.
13.00 “Імена”.
13.30 “Музичний калейдоскоп”.
14.00 “Відверті діалоги”.
15.00 “А у нас кіно знімали…”.
15.30 “Подорож гурмана”.
16.00 “Мандри кота Фініка”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Скарби музеїв Полтавщини”.
17.30 “Там, де ти живеш”.
18.00 “Зелений Бум”.
18.30 “Влада таланту”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.00 “Пісень розмай”.
19.30 “Будьте здорові”.
20.00 “Урок… для батьків”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.30 “На часі”.
22.00 Октет “Орфей”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.10 Смiшнi люди.
11.40, 12.10, 23.35 Криве дзеркало.
12.35 Т/с “Блокада”.
18.40 Х/ф “Подвиг Одеси”.
21.10 Т/с “Заєць, смажений по-берлiнськи”.
01.30 Своя роль.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40, 16.00 “Файна Юкрайна”.
11.00 “КВН”.
14.40 М/ф “Астерiкс i Обелiкс: Велика бiйка”.
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 “Кейт i Лео”.
00.15 Х/ф “Сенсацiя”.

ут 1
06.00 Спецпроект “Єдина країна. United country”.
06.30 Музичне турне.
07.35 Д/с “Подорожуймо Литвою”.
08.10, 14.15 Як це?
08.35, 13.45 Казки Лiрника Сашка.
08.50, 13.55 М/ф.
09.00 Вiчне.
09.20, 9.35 Д/ф “Аеропорт. Той день”.
10.20 “Подорожнi” з Ольгою Герасимюк.
11.30 Д/с “Мiй новий дiм Корея”.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.00, 18.30, 21.00 Новини.
13.20, 18.05 Час-Ч.
14.40 Хочу бути.
15.25 Фольк-music.
16.30 Книга.ua.
16.55 Д/ф “Ясмiна i Мухамед”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/ф “Пiвнiч. Париж прокидається”.
20.00 Про головне.
21.35 Спорт.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Т/с “Злочин iз багатьма невiдомими”.

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 “Королева бандитiв”.
12.25, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Мелодрама “Моє щасливе завтра”. (2).
22.00 “Чотири весiлля-4”.
23.35 Бойовик “Розвiдка”. (3).

інтер
05.55 “Подробицi”  “Час”.
06.25 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
        14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Готель “Президент”.
11.10, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
13.20, 14.20 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45, 16.15, 22.50 Т/с “Завжди говори “завжди”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Любов i розлука”. (2).
00.40 Т/с “Територiя краси”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
07.35 «Сільський календар».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Усіма широтами».
10.00 Т/с «Чужі гріхи».
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Гаджет Time».
12.50 «Модна правда».
13.10 Пісні наших перемог.
14.00 Х/ф «Все, чого вона хотіла».
16.00 Провінційні вісті.
17.00 «Усіма широтами».
17.30 Культура і мистецтво.
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
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 «Смертельний поцілунок». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.10 Факти.
05.40, 20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Революцiя”.
11.55, 13.20, 16.50 Т/с “Дiзнавач-2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20 Т/с “Чужi крила”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Велика крадiжка”. (2).

стб
06.05, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.35, 18.30 “За живе!”
09.45 Т/с “Самара”.
11.35 “Зiркове життя. Народженi в чужому тiлi”.
12.35 “МастерШеф-3”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.50 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

новий канал
06.05, 7.23, 7.27, 7.55 Kids’ Time.
06.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.25 М/с “Барбоскiни”.
07.30 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00 Єралаш.
12.00 Т/с “Татусевi дочки”.
17.00, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
21.00 Х/ф “Сутiнки”. (2).
23.25 Х/ф “Вампiрка”. (3).

канал “україна”
06.15, 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 “Недоторка”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Вiра i правда”. (2).
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Шаман-2”. (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!
11.10 М/ф “Барбi: Академiя принцес”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.10 Панянка-селянка.
16.00 Вiталька.
17.05 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
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 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Х/ф “Кохання трапляється”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Будьте здорові”.
12.30 Д/Ф “Кам’яні могили”.
12.45 “Тема дня”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.20 “Влада таланту”.
13.40 “Зелений Бум”.
14.00 Октет “Орфей”.
15.00 “Енергоманія”.
15.30 “На часі”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Любов гетьмана”.
17.35 “Смакота”.
18.00 “Легенди Запоріжжя”.
18.30 “Крізь призму часу”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Зона ризику”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Мій Шевченко”.
21.30 “Європа очима українця”.
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”.
10.50 Криве дзеркало.
11.20 Х/ф “Борець i клоун”.
13.05 Х/ф “Завiрюха”.
14.25 Х/ф “Скажений автобус”.
16.20, 21.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
18.00 Х/ф “Сiрi вовки”.
19.55 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
01.00 Т/с “Єсенiн”.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40, 16.00 “Файна Юкрайна”.
10.50 Х/ф “Каспер: Початок”.
12.40 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 “Вiйна наречених”.

ут 1
06.00 Спецпроект “Єдина країна. United country”.
06.30 Музичне турне.
07.35 Д/с “Подорожуймо Литвою”.
08.10 Книга.ua.
08.35, 14.35 Казки Лiрника Сашка.
08.50, 14.50 М/ф.
09.00 Вiчне.
09.15 Про головне.
10.10 Д/ф “Ясмiна i Мухамед”.
11.30 Д/с “Мiй новий дiм - Корея”.
13.00, 18.30, 21.00 Новини.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
15.00 Хто в домi хазяїн?
15.40 Як ваше здоров’я?
16.15 Концертна програма “Європа спiває”.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Перша студiя.
19.30 ДебатиPRO.
21.35 Спорт.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Т/с “Злочин iз багатьма невiдомими”.

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 “Королева бандитiв”.
12.25, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Мелодрама “Моє щасливе завтра”. (2).
22.00 “Iнспектор Фреймут-2”.
23.35 Бойовик “Розвiдка”. (3).

інтер
06.25 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
        14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Готель “Президент”.
11.10, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
13.20, 14.20 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45, 16.15, 22.50 Т/с “Завжди говори “завжди”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Любов i разлука”.
00.40 Т/с “Територiя краси”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00 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».
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Музична програма «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Кришталевий камінь».
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Усіма широтами».
17.30 «Про кіно».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.35 Оголошення. Бюро знахідок.
22.40 Х/ф «Плавці». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.05 Студiя Вашингтон.
05.10 Факти.
05.40 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Тринадцятий-2”.
12.00, 13.20, 16.50 Т/с “Дiзнавач-2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20 Т/с “Чужi крила”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Винищувачi”.
00.15 Х/ф “Вiдставник”. (2).

стб
04.35, 16.00 “Все буде добре!”
06.05, 18.30 “За живе!”
07.05 Т/с “Самара”.
08.55 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.20 “МастерШеф-3”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.05, 7.25, 7.34, 7.55 Kids’ Time.
06.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
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 “Сутiнки. Сага. Молодий мiсяць”. (2).
23.25 Х/ф “Прекраснi створiння”. (2).

канал “україна”
06.15, 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 “Будинок сплячих красунь”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Вiра i правда”. (2).
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Шаман-2”. (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 “Розумна селянська донька”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.10 Панянка-селянка.
16.00 Вiталька.
17.05 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
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 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Х/ф “Минулої ночi у Нью-Йорку”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.30 “Смакота”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Європа очима українця”.
12.35 “Мій Шевченко”.
12.45 “Тема дня”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 Погода. Анонси.
13.20 “Крізь призму часу”.
13.40 Д/Ф “Третя влада в Україні”.
14.00 “Зона ризику”.
15.00 “Скарби музеїв Полтавщини”.
15.30 “Час змін”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Шляхами Богдана Лепкого”.
17.30 “Як це було”.
18.00 “Музей родини Косачів”.
18.15 “Дорога на Схід”.
18.35 “Немов сльозинка на щоці землі”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Своє, українське”.
20.00 “Діловий ритм”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Надія є”.
21.30 “На часі”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
09.30 х/ф Кінець імператора тайги.
11.05 Х/ф “Барханов i його охоронець”.
13.20, 19.30 Т/с “Чотири
         танкiсти i собака”.
14.50, 21.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.30 Х/ф “Ягуар”.
18.05 Х/ф “Стамбульський транзит”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

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

ут 1
06.30 Х/ф “Хочу зробити зiзнання”.
09.20 Х/ф “Iз життя Остапа Вишнi”.
10.45 Д/ф “Загадки 
         Норiльського повстання”.
12.35 Д/ф “Тi десять рокiв. 
        Євген Сверстюк”.
13.30 Д/ф “Кримськi татари: “Крим наш!”
14.40 Х/ф “Залiзна сотня”.
16.30 Д/ф “Стеком i шаблею. 
        Михайло Гаврилко”.
17.40 Театральнi сезони.
18.15 Х/ф “У нас є Папа”.
20.00 Д/ф “Чесно жити i чесно 
        померти. Iгуменя Йосифа Вiтер”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.05 Д/ф “Володимир Кравчук. 
        Меншенький” з циклу 
       “Героям слава”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Т/с “Злочин iз 
       багатьма невiдомими”.

канал «1+1»
07.00 М/ф.
08.00 Мелодрама “Всупереч 
          здоровому глузду”.
09.45 “Українськi сенсацiї”.
10.45 “ТСН”.
11.30 Мелодрама 
        “Я бiльше не боюсь”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни-5”.
23.15 Драма “Втеча з Шоушенка”. (2).

інтер
06.40 М/ф.
07.05 “Подробицi” “Час”.
07.35 Х/ф “Доля людини”.
09.30 “Новини”.
10.00 Т/с “I все-таки я люблю...”.
18.00, 21.30 Т/с “Будинок з лiлiями”. (2).
20.00 “Подробицi тижня”.
23.50 Х/ф “Життя прекрасне”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Інше життя, 
         або втеча з того світу».
07.30 «Про нас».
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої
         літургії з архікатедрального 
          собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Собака-привид». (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 Х/ф «Вінчання зі смертю».
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Невідома Україна.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Упіймати буревій».
23.45 Час-тайм.
00.00 Провінційні вісті. Тиждень.

ICTV
06.10 Факти.
06.40 М/ф.
08.25 Х/ф “Охоронець”.
10.30 Х/ф “Ронiн”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Винищувачi”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Кiнець свiту”.
22.50 Х/ф “Саботаж”.
00.50 Х/ф “Червона спека”.

стб
05.15 Х/ф “Дванадцять стiльцiв”.
07.55 “Холостяк-5”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.45 “Караоке на Майданi”.
11.45 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
15.00 “Україна має талант!-7.
         Гала-концерт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.40 “Один за всiх”.
21.55 “Детектор брехнi-7”.
23.30 “Я соромлюся свого тiла-2”.

новий канал
06.15 Х/ф “Сутiнки”.
08.30 Х/ф “Сутiнки. Сага. Молодий мiсяць”.
10.55 Х/ф “Сутiнки. Сага. Затемнення”.
13.35 Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок: 
        частина 1”.
15.50 Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок:
         частина 2”.
18.00 Х/ф “Пiрати Карибського моря: 
        Прокляття Чорної перлини”. (2).
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського моря: 
         Скриня мерця”. (2).
00.10 Х/ф “Примари в Коннектикутi-2:
         Тiнi минулого”. (3).

канал “україна”
06.00 Подiї.
06.40 Х/ф “Вiдпустка влiтку”.
08.15 Х/ф “Шукаю попутника”.
10.10 Т/с “Пам’ять серця”.
14.00 Моє нове життя.
15.00 Т/с “Всi скарби свiту”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Всi скарби свiту”.
23.50 Великий футбол.

тет
06.00, 8.30 М/с “Смурфики”.
06.20 Х/ф “У пошуках капiтана Гранта”.
07.30 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Ескiмоска”.
10.45 М/с “Мiккi Маус”.
10.55 М/с “Фiксики”.
11.05 М/ф “Велика космiчна пригода”.
12.25 М/ф “Барбi: Чудове Рiздво”.
13.50 Х/ф “Розумна селянська донька”.
15.05 Х/ф “Крамер проти Крамера”.
17.05 Х/ф “Артур i мiнiпути”.
19.00 Х/ф “Австралiя”. (2).
22.05 Х/ф “Померти молодим”. (2).
00.00 Х/ф “Любовнi рани”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Подорожні замальовки”.
10.35 “Словами малечі про цікаві речі”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Поклик таланту”.
13.30 “Спортивні меридіани”.
14.00 “Театральні зустрічі”.
15.15 Співоче “Веретено”.
15.30 “Храми Поділля”.
15.40 “Думки вголос”.
16.00 “Мандри кота Фініка”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Подорож гурмана”.
17.35 “Життя на дотик”.
18.00 “Назбиране”.
18.30 “Усе любов’ю зміряне до дна”.
19.00 “Музичний калейдоскоп”.
19.30 “Мамина школа”.
20.00 “Скарби роду”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Загублені у часі”.
22.15 “Село на нашій Україні”.
22.30 “Перемога, свята Перемога!”
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
11.20 Х/ф “Слово для захисту”.
13.00 Т/с “Зiрка епохи”.
20.15 Х/ф “Iгри метеликiв”.
22.05 Х/ф “Напiвiмла”.
00.00 Криве дзеркало.

к1
06.30, 8.10 М/ф.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
09.40 М/ф “Дух живого лiсу”.
11.00 Х/ф “Бiле iкло”.
13.00 “Орел i решка”.
18.15 Х/ф “Хатiко: Найвiрнiший друг”.
20.00 Х/ф “У пошуках скарбiв
          нiбелунгiв”. (2).
22.10 Т/с “Надприродне”. (2).
23.50 Т/с “Красуня
         та чудовисько”. (2).

ут 1
06.00 Спецпроект “Єдина країна. 
         United country”.
06.30 Музичне турне.
07.35 Д/с “Подорожуймо Литвою”.
08.10 Хто в домi хазяїн?
08.35, 13.45 Казки Лiрника Сашка.
08.50, 13.55 М/ф.
09.00 Вiчне.
09.10 ДебатиPRO.
10.30 Д/ф “Пiвнiч. Париж прокидається”.
11.30 Д/с “Мiй новий дiм Корея”.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.00, 18.30, 21.00 Новини.
13.20, 18.05 Час-Ч.
14.10 Музична академiя Junior.
15.35 Надвечiр’я...
16.35 Свiтло.
17.15 Д/ф “Європа. Далi буде...”
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/с “Сага старовинної пущi”.
20.00 Про головне.
21.35 Спорт.
22.00 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Т/с “Злочин iз багатьма невiдомими”.

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 Т/с “Королева бандитiв”.
12.25, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Мелодрама “Моє щасливе завтра”. (2).
22.00 “Сказочная Русь 2015”.
22.30 “Право на владу-2”.
00.35 Бойовик “Розвiдка”. (3).

інтер
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
          14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Готель “Президент”.
11.10, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
13.20, 14.20 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45, 16.15, 22.50 Т/с “Завжди говори “завжди”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Любов i розлука”. (2).
00.40 Т/с “Територiя краси”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
07.00 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 Дитяча година.
12.10 «Соло».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Лос-Анжелесом без карти». (1).
16.00 Провінційні вісті.
16.10, 16.10 Дитяча година.
17.00 «Усіма широтами».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Україна. Перезавантаження.
21.30 Наші вітання.
22.00 Провінційні вісті.
22.35 Х/ф «Я, ти і всі кого ми знаємо». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.05 Студiя Вашингтон.
05.10 Факти.
05.40 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Тринадцятий-2”.
12.00, 13.20, 16.50 Т/с “Дiзнавач-2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20 Т/с “Чужi крила”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с “Винищувачi”.
00.15 Х/ф “Вiдставник-2. Своїх не кидаємо”. (2).

стб
04.50, 16.00 “Все буде добре!”
06.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.55, 18.30 “За живе!”
08.05 Т/с “Самара-2”.
09.55 “Моя правда. Бонi 
        М. Шахрайство в стилi “диско”.
10.50 “Моя правда Луї де Фюнес. Сльози комiка”.
11.45 “МастерШеф-3”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.50 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
22.35 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.05, 7.25, 7.34, 7.55 Kids’ Time.
06.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
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 “Сутiнки. Сага. Затемнення”. (2).
23.20 Х/ф “Тепло наших тiл”. (2).

канал “україна”
06.15, 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”.
11.00 Т/с “Танкiсти своїх не кидають”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Вiра i правда”. (2).
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Шаман-2”. (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 “Стоптанi туфельки”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.10 Панянка-селянка.
16.00 Вiталька.
17.05 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
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 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Х/ф “Стоун”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Надія є”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Шляхами Богдана Лепкого”.
12.30 “Немов сльозинка на щоці землі”.
12.45 “Тема дня”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.20 “Актуально”.
13.35 “Фабрика ідей”.
14.00 Д/Ф “Спогад про УПА”.
15.00 “На часі”.
15.30 “Розмова без нотацій”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “ПрофStyle”.
17.15 “Телемандри”.
17.30 “Живе багатство України”.
18.00 “Шляхами Богдана Лепкого”.
18.30 “Думки вголос”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Що робити?”
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Армія нескорених”.
21.30 “Уряд на зв’язку з громадянами”.
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”.
10.05 Криве дзеркало.
10.35 Х/ф “Сiрi вовки”.
12.30, 19.30 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
14.35, 21.30, 22.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.15 Х/ф “Поживемо-побачимо”.
17.35 Х/ф “Скажений автобус”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

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

ут 1
06.00 Спецпроект “Єдина країна. United country”.
06.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
07.35 Чоловiчий клуб.
08.10, 16.35 Театральнi сезони.
08.35, 13.45 Казки Лiрника Сашка.
08.50, 13.55 М/ф.
09.00 Вiчне.
09.15, 20.00 Про головне.
10.10, 22.00 Перша студiя.
10.30 Д/ф “Сага старовинної пущi”.
11.30 Д/с “Мiй новий дiм Корея”.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.00, 18.30, 21.00 Новини.
13.20 Час-Ч.
14.10 Музична академiя Junior.
15.40 Вiра. Надiя. Любов.
17.10 Музичне турне.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
21.35 Спорт.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Т/с “Злочин iз багатьма невiдомими”.

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, 11.00 Т/с “Королева бандитiв”.
12.25, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.20 “Мультибарбара-2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ-2015”.
23.00 “Свiтське життя”.

інтер
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
           16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Готель “Президент”.
11.10, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
           з Л. Каневським”.
13.20, 14.20 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.40, 16.15 Т/с “Завжди говори “завжди”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Т/с “Таємничий острiв”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи».
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».
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Bon appetit».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Упіймати буревій».
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Усіма широтами».
17.30 «Гаджет Time».
17.40 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Золоте стремено».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.00 Провінційні вісті.
22.35 Х/ф «Надобраніч і хай щастить». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.05 Студiя Вашингтон.
05.10 Факти.
05.40 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Т/с “Тринадцятий-2”.
10.10, 16.45 Т/с “Дiзнавач-2”.
12.00, 13.20, 16.20 Т/с “Смертельна сутичка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Антизомбi.
21.30 Дизель-шоу.
22.55 Х/ф “Вiдставник-3”. (2).
00.40 Х/ф “Ронiн”.

стб
06.35 Х/ф “Самотнiм надається гуртожиток”.
08.10 Х/ф “Терористка Iванова”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.45 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.00, 22.45 “Холостяк-5”.
00.05 Х/ф “Шукайте жiнку”.

новий канал
06.05, 7.25, 7.34, 7.55 Kids’ Time.
06.10 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
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 “Сутiнки. Сага. Свiтанок: частина 1”. (2).
23.10 Х/ф “Сутiнки. Сага. Свiтанок: частина 2”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.455 “Говорить Україна”.
11.10 Х/ф “Шукаю попутника”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Вiра i правда”. (2).
21.00 Спiвай як зiрка.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Шаман-2”. (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 “Столику, накрийся”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.10 Панянка-селянка.
16.00 Вiталька.
16.45 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
18.15 М/ф “Хортон”.
20.00 М/ф “Корпорацiя монстрiв”.
21.50 Х/ф “Кохання трапляється”. (2).
00.00 Х/ф “Крамер проти Крамера”.

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.30 “ПрофStyle”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Шляхами Богдана Лепкого”.
12.30 “Армія нескорених”.
12.45 “Тема дня”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.20 “Думки вголос”.
13.40 “Телемандри”.
14.00 “Що робити?”
15.00 Д/Ф “Дві долі”.
15.30 “Слово має народний депутат”.
15.50 Д/Ф “Третя влада в Україні”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Шляхами Богдана Лепкого”.
17.30 “Сяйво віри”.
18.00 “Учнівський щоденник”.
18.15 “Музеями Тернопілля”.
18.30 “Кулінарія від Андрія”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Західний експрес”.
20.00 “Удосвіта”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Захисник Вітчизни — рятувальник”.
21.30 “На часі”.
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”.
10.10 Криве дзеркало.
10.40 Х/ф “Стамбульський транзит”.
12.05, 19.30 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
14.05, 14.50, 21.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.40 Х/ф “Кiнець iмператора тайги”.
17.15 Х/ф “Барханов i його охоронець”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40, 16.00 “Файна Юкрайна”.
10.40 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка. 
         Незвiдана Європа”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 “КВН”.
00.10 “Розсмiши комiка”.

ут 1
06.00 Спецпроект “Єдина країна.
        United country”.
06.30 Вiра. Надiя. Любов.
07.20 Надвечiр’я...
08.10 Подорожуй першим.
08.35 Казки Лiрника Сашка.
09.00, 10.05, 10.35, 14.25, 15.10, 16.00, 17.05, 
18.10, 19.25, 21.05 День Європи в Українi. 
      Пряме включення з Михайлiвської площi.
09.05 Перша студiя.
10.15 Зроблено в Європi.
10.40 Урочистi заходи з нагоди
        вiдзначення Дня Європи в Українi.
11.55, 13.00 Пряме включення 
      з Михайлiвської площi.
12.05 Чоловiчий клуб. Спорт.
13.10 Музична академiя Junior.
14.35 Свiтло.
15.20 Книга.ua.
16.15 Д/ф “Дорогами Саксонiї”.
16.40 Чоловiчий клуб.
17.15 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
18.20 Д/ф “Європа. Далi буде...”
19.30 Концертна програма та свiтлове шоу з 
нагоди вiдзначення Дня Європи в Українi. Пря-
ме включення з Михайлiвської площi.
21.10 Новини.
21.50 Утеодин з Майклом Щуром.
22.20 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Т/с “Злочин iз багатьма невiдомими”.

канал «1+1»
06.15, 20.15 “Українськi сенсацiї”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00 М/с “Качинi iсторiї”.
08.55 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Свiтське життя”.
10.45 Мелодрама “Якби я була цариця”.
14.30 “Вечiрнiй Київ-2015”.
16.30 “Вечiрнiй квартал у Грецiї”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
21.20 “Вечiрнiй квартал в Буковелi”.
23.25 Трилер “Ва-банк”. (2).

інтер
06.35 М/ф.
07.00 “Ми з джазу”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 “Новини”.
10.00 Т/с “I все-таки я люблю...”.
18.00, 20.30 Т/с “Будинок з лiлiями”. (2).
20.00 “Подробицi”.
22.50 Т/с “Все спочатку”. (2).

TV-4
06.00 Унікальна Україна.
06.30 «Про нас».
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Інше життя, або втеча з того світу».
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 «Карпатське золото».
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Собака-привид».
16.20 «Гаджет Time».
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Кузьма. Ти є суперстар».
21.30 Х/ф «Останній з собачого племені».
23.30 Єдина країна.

ICTV
06.25 Факти.
06.55 М/с “Муча Луча”.
07.45 Секретний фронт.
08.40 Антизомбi.
09.40 Д/ф “Аеропорт”.
10.35 Цивiльна оборона.
11.40 Iнсайдер.
12.35, 13.00, 20.05 Т/с “Лютий”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
22.00 Х/ф “Червона спека”. (2).
00.00 Х/ф “Вiдставник-3”. (2).

стб
06.30 Х/ф “Червонi вiтрила”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
11.30 Х/ф “Максим Перепелиця”.
13.15 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”.
15.10 Т/с “Коли ми вдома”.
16.45 “Холостяк-5”.
19.00 “Україна має талант!-7. Гала-концерт”.
22.55 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.55 Х/ф “Вiй”.

новий канал
06.00, 7.50 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.55 Уральськi пельменi.
10.00 Ревiзор.
13.10 Пристрастi за Ревiзором.
15.15 Т/с “СашаТаня”.
19.00 М/ф “Динозавр”.
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського моря: Проклят-
тя Чорної перлини”. (2).
23.50 Х/ф “Привиди в Коннектикутi”. (3).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 22.00 Т/с “Сила кохання”.
10.00 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Т/с “Селюк”.
15.20 Х/ф “Вiдпустка влiтку”.
17.15 Т/с “Пам’ять серця”.
19.40 Т/с “Пам’ять серця”.
1.30 Т/с “Шаман-2”. (2).

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/с “Ескiмоска”.
10.45 М/с “Мiккi Маус”.
10.55 М/с “Фiксики”.
11.15 М/ф “Кукарача”.
12.35 М/ф “Велика космiчна пригода”.
14.10 Обережно, дiти!
14.30 Х/ф “Артур i мiнiпути”.
16.25 М/ф “Хортон”.
18.10 М/ф “Корпорацiя монстрiв”.
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.00 Т/с “Два батька i два сина”. (2).
00.00 Х/ф “Сайрус”. (2).

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.35 “Учнівський щоденник”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Музеями Тернопілля”.
12.15 “Актуально”.
12.30 “Шляхами Богдана Лепкого”.
13.00 “Кулінарія від Андрія”.
13.20 “На часі”.
13.50 Д/Ф “Спогад про УПА”.
15.00 “Під дубом столітнім”.
15.15 “Спадщина”.
15.30 “Абетка здоров’я”.
16.00 “Словами малечі про цікаві речі”.
16.15 “Хатинка Василинки”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Театральні зустрічі”.
18.10 Співоче “Веретено”.
18.30 “Думки вголос”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Подорожні замальовки”.
20.00 “Спортивні меридіани”.
20.20 “Храми Поділля”.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Панорама подій”.
21.30 “Поклик таланту “.
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.
12.50 Х/ф “Поживемо-побачимо”.
14.15 Х/ф “Iгри метеликiв”.
16.05 Т/с “Зiрка епохи”.
23.20 Т/с “Казароза”.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Звана вечеря”.
11.00 “Рецепти щастя. Нова iсторiя”.
12.00 Х/ф “Бiле iкло”.
14.15 “Орел i решка”.
17.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
18.00 Х/ф “Побачення моєї мрiї”. (2).
20.00 Х/ф “Хатiко: Найвiрнiший друг”.
21.50 “КВН”.
23.50 Т/с “Красуня та чудовисько”. (2).

6-11

Номери «швидкої» для мешканців Тернопільського району
диспетчер невідкладної медичної допомоги — 0673547369, 43-03-03 

баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130345, 29-42-33
великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) медичної 

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

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

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

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

0674130349, 51-48-51
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Байківці
і байківчани

Видання Байковецької сільської ради №5 (40)

Дорогі матері!
Кожна друга неділя квітучого травня в укра-

їнських родинах прославляється вшануванням 
матері. Привітаймо ж ту, яка дарувала нам 
життя, співала душею колискову, огортає ніж-
ністю і ласкою, просить для нас щасливої до-
лі у щирих молитвах.

Бажаю Вам, дорогі матері, міцного здоров’я, 
достатку, родинної злагоди, мирного неба та 
гідного продовження у найдорожчому своєму 
багатстві – дітях. Нехай з Вами завжди буде 
турбота близьких, а прекрасні почуття дару-
ють натхнення для нових життєвих перемог. 

З повагою — голова Тернопільського обласного відділення 
Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад, 

Байковецький сільський голова Анатолій КУЛИК.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

28 квітня ц. р., під час 56-ої 
сесії Байковецької сільської 
ради, якому байківчани на-
дають історичного значен-
ня, депутати підтримали рі-
шення про надання згоди на 
добровільне об’єднання те-
риторіальних громад за ре-
зультатами проведення гро-
мадських слухань, які від-
булися у будинку культури 
с. Байківці 23 квітня ц. р.

Розглянувши пропозицію Бай-
ковецького сільського голови 
Анатолія Кулика щодо добровіль-
ного об’єднання територіальних 
громад, ініційовано добровільне 
об’єднання з центром у с. Бай-
ківці з громадами сіл Дубівці, 
Ігровиця, Долішній Івачів, Го-
рішній Івачів, Плотича, Чисти-
лів, Гаї Шевченківські, Стегни-
ківці, Курники, Лозова, Шлях-
тинці, Смиківці, Гаї Гречинські. 
Об’єднану територіальну грома-
ду планують найменувати “Бай-
ковецька об’єднана територіаль-
на громада”. У відповідні села 
спрямовані листи щодо пропо-
зиції добровільного об’єднання 
т а  р е к о м е н д а ц і ї  
обрати представника формуван-
ня спільної робочої групи.

Як зазначив Анатолій Кулик,  
5 травня ц. р. відбулося перше  
організаційне засідання робо-
чої групи Тернопільської об-
лдержадміністрації щодо ство-
рення перспективного плану 
об’єднання територіальних гро-
мад Тернопільщини. Членом ці-
єї групи є і Байковецький сіль-
ський голова Анатолій Кулик. 
Участь у засіданні взяли народ-
ний депутат України Тарас  
Юрик, виконуючий обов’язки 
заступника голови Тернопіль-
ської ОДА Іван Бабійчук, Терно-
пільський міський голова Сер-
гій Надал, керівники структур-

них підрозділів обласної дер-
жавної адміністрації. “Постано-
вою Кабінету Міністрів України 
від 8 квітня 2015 р. № 214 “Про 
затвердження Методики фор-
мування спроможних територі-
альних громад” визначено ме-
ханізм та умови формування 
спроможних територіальних 
громад, а також порядок роз-
роблення і схвалення перспек-
тивного плану формування гро-
мад, — зазначив Анатолій Ро-
манович. — За сприяння Ради 
Європи у Тернополі працюва-
тиме офіс реформ. Він надава-
тиме організаційну, консульта-
тивну та інформаційну допомо-
гу Тернопільській ОДА щодо 
складання плану територій гро-
мад”.

Під час сесії Байковецький 
сільський голова анонсував по-
чаток поточних ремонтних робіт 
на кількох дорогах села — вулиці 
С і чових  Стр і л ьц і в ,  
С. Бандери, Тернопільська, Ви-
шнівецька — для цього з байко-

вецького бюджету спрямовано 
40 тис. грн. Станом на 6 травня 
роботи з поточного ремонту до-
рожнього покриття у с. Байківці 
завершені. Прийнято зміни до 
бюджету щодо додаткового ви-
ділення 100 тис. грн, які, в осно-
вному, вплинуть на підкріплення 
соціальних виплат. Згідно з вне-
сеними змінами до програми 
соціально-культурного розвитку, 
для вихованців сільського дит-
садка на 5500 грн куплять іграш-
ки та на 3000 грн придбають 
подарунки з нагоди випускного 
у дитячому садку. По шість тисяч 
дев’яносто грн (5 мінімальних 
заробітних плат) з бюджету Бай-
ковецької сільської ради випла-
тять байківчанам, які нині слу-
жать у Збройних силах України, 
учасникам АТО на Сході України. 
Запланували і заасфальтувати 
центральну алею кладовища  
с. Байківці. Зміни щодо цих сум 
будуть застосовані за рахунок 
вільних залишків торішнього бю-
джету.

З днем народження щиро вітаємо начальника 
військово-облікового столу Байковецької сільської 
ради Віру Миколаївну ЧУПИЛО.

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 – колектив  
Байковецької сільської ради.

Щиро і сердечно вітаємо з 35-річчям ди-
ректора будинку культури с. Байківці Мар’яна 
Васильовича ГАРБУЗА.

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 повагою — жіночий вокальний ансамбль “Байківчанка”  
БК с. Байківці, колектив Байковецької сільської ради.

Знайомтесь:  
ваш дільничний інспектор 
міліції Віталій Віталійович 

Шегера
 Дільничний інспектор міліції сектору 

дільничних інспекторів міліції Тернопіль-
ського РВ УМВС, лейтенант міліції, обслу-
говує адміністративну дільницю, в яку вхо-
дить населений пункт – с. Байківці.

Контактні телефони: 43-61-17,  
(098) 0252435.

Прийом громадян здійснює у примі-
щенні Байковецької сільської ради:   

вівторок – з 10 год. по 13 год.; 
четвер – з 9 год. по 11 год.; 
субота – з 18 год. по 21 год.

Кого запрошують  
об’єднатися з найбагатшим 

селом Тернопільщини?

Під час 56-ої сесії Байковецької сільської ради, 28 квітня ц.р.

Байковецький сільський голова Анатолій Кулик увійшов у 
склад робочої групи Тернопільської ОДА  

щодо створення перспективного плану об’єднання  
територіальних громад Тернопільщини. 

8 травня ц. р. о 10 год. біля пам’ятної стели “365-річчя  
с. Байківці” відбудуться урочистості з нагоди Дня пам’яті  
і примирення. До участі в заході запрошуються мешканці  
с. Байківці.

Оголошення ●

28 травня 2015 року о 10.00 у приміщенні Байковецької 
сільської ради відбудуться громадські слухання детального 
плану території щодо зміни цільового призначення земельних 
ділянок громадянки І. О. Дідушок.

12 травня об 11.00 год. у дитячому садку “Метелик”  
с. Байківці відбудуться урочистості з нагоди Дня матері.

Сайт села Байківці http://bajkivci.org/
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

23 квітня у будинку культури 
села Байківці відбулися гро-
мадські слухання щодо до-
бровільного об’єднання  
с. Байківці із територіальни-
ми громадами Тернопіль-
ського району. В слуханні 
взяли участь Байковецький 
сільський голова, голова 
Тернопільського обласного 
відділення Всеукраїнської 
асоціації сільських і селищ-
них рад Анатолій Кулик, де-
путати Байковецької сіль-
ської ради та жителі села. 

– В Україні назріла реформа 
системи організації влади, місце-
вого самоврядування і територі-
ального устрою, – зазначив, звер-
таючись до присутніх, Анатолій 
Кулик. – Без реформ не існує шля-
ху розвитку. Серед 9 тисяч сіль-
ських рад більше половини – до-
таційні. Закон України “Про добро-
вільне об’єднання територіальних 
громад”, який набув чинності 5 бе-
резня ц. р., передбачає створення 
самодостатніх об’єднаних терито-
ріальних громад, які зможуть са-
мостійно себе забезпечувати.  

Згідно з законом, об’єднання 
територіальних громад має відбу-
ватися за методикою, розробле-
ною і затвердженою 8 квітня ц. р. 
Кабінетом Міністрів України. Від-
повідно до цієї методики облдер-
жадміністрація розробляє  
перспективний план формування 
об’єднаних територіальних гро-
мад, який затверджує обласна ра-
да, призначає вибори голови і 
депутатів об’єднаної територіаль-
ної громади. На цих виборах оби-
ратимуть старост, які представля-
тимуть периферію і будуть члена-
ми виконкому новоствореної гро-

мади. Бюджетний Кодекс України, 
прийнятий наприкінці минулого 
року, передбачає, що об’єднані за 
перспективним планом територі-
альні громади отримають 60% по-
датку з доходів фізичних осіб. 

– Відповідно до розробленої 
методики, центром об’єднаної 
громади, в першу чергу, можуть 
бути міста обласного значення (в 
нашому випадку це місто Терно-
піль), які приєднують населені 
пункти в 20-кілометровій зоні на-
вколо себе, – зазначив Анатолій 
Кулик. – Поза цією зоною  
центром можуть стати міста ра-
йонного значення або населені 
пункти, які колись мали статус 
районного центру. По-третє, цен-
тром громади можуть бути села 
чи селища, які мають відповідні 
фінансові та адміністративні ре-

сурси. Сім останніх років байко-
вецька громада є самодостат-
ньою, поповнює власними кошта-
ми районний бюджет. Відповідно 
до розробленої методики, Бай-
ківці можуть бути центром 
об’єднання. Згідно з Законом 
України “Про добровільне 
об’єднання територіальних гро-
мад”, ініціатором об’єднання мо-
жуть бути сільський, селищний 
голова, не менше третини депу-
татського корпусу, члени терито-
ріальної громади в порядку міс-
цевої ініціативи та органи само-
організації населення відповідної 
території. 

За інформацією Анатолія Кули-
ка, сьогодні є два варіанти форму-
вання Байковецької об’єднаної те-
риторіальної громади. За першим 
вар іантом Байк івц і  

об’єднають довкола себе села 
Смиківці, Шляхтинці, Гаї Гречин-
ські, Лозову, Курники, Стегниківці, 
Дубівці та Гаї-Шевченківські. За 
другим – окрім перелічених насе-
лених пунктів, Ігровицю, Івачів До-
лішній, Івачів Горішній, Плотичу, 
Чистилів, Білу і Великий Глибо-
чок. 

– Враховуючи результати гро-
мадських слухань, на сесії Байко-
вецької сільської ради приймемо 
рішення щодо можливого варіан-
ту об’єднання, – зазначив Анато-
лій Кулик. – Це рішення направи-
мо всім сільським радам, яким 
пропонуватимемо об’єднатися. 
Після того, як вони проведуть у 
себе такі обговорення, приймуть 
рішення про надання згоди і спря-
мують його нам, буде створено 
спільну робочу групу, яка готува-

тиме проекти відповідних рішень 
щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад, до складу 
якої ввійдуть представники кож-
ної з громад, які 
об’єднуватимуться. Потім облас-
на державна адміністрація вста-
новить відповідність нашого рі-
шення нормам Закону України 
“Про добровільне об’єднання те-
риторіальних громад”, методиці 
об’єднання і передасть на за-
твердження обласній раді.  

– Реформа місцевого само-
врядування спрямована на те, 
щоб передати територіальним 
громадам максимум повнова-
жень, – каже депутат 18-го ви-
борчого округу села Байківці Ві-
ктор Пулька. – Створена комісія, 
яка працює над змінами до Кон-
ституції України щодо місцевого 
самоврядування. Нещодавно 
Президент України Петро Поро-
шенко, представляючи нового гу-
бернатора Тернопільщини, наго-
лосив на тому, що вибори до 
місцевих рад 25 жовтня ц. р. 
обов’язково пройдуть на новій 
основі. Байківчани проти 
об’єднання з Тернополем, оскіль-
ки вже є негативний приклад 
Пронятина і Кутківців. Вважаю, 
що кожна громада має право ви-
рішувати, з ким об’єднуватися. 

– Реформа місцевого самовря-
дування необхідна для вирівню-
вання фінансового забезпечення 
громад, – говорить байківчанин, 
житель масиву Гаї Чумакові  
Богдан Юристий. – Більш забез-
печені можуть допомогти менш 
забезпеченим. На мою думку, 
об’єднання потрібно проводити 
так, щоб між громадами, які 
об’єднаються, було налагоджене 
сполучення, адже це сприяє якіс-
ному наданню адміністративних 
послуг членам об’єднаної терито-
ріальної громади.      

Байківці стануть центром  
об’єднаної територіальної громади

Учасники громадських слухань щодо добровільного об’єднання громади с. Байківці 
із територіальними громадами Тернопільського району, 23 квітня 2015 року.

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

З метою спільної реалізації 
доброчинних, корисних 
справ, зниження рівня  
байдужості у суспільстві,  
активізації прояву доброзич-
ливості, любові, поваги та 
виховання у дітей, відпові-
дальності за доручену спра-
ву в Байковецькій школі з 6 
по 10 квітня тривала акція 
“Весняний тиждень добра”. 

У перший день проведення  
акції кожен учень пообіцяв вико-
нати як мінімум одну добру спра-
ву впродовж тижня. У цей час 
вчителі початкових класів провели 

зі школярами “Години доброти і 
милосердя”. Так, класовод 2 кла-
су Любов Володимирівна Кравчук  
підготувала годину спілкування 
“Людина починається з добра”. 
Діти з учителем аналізували урив-
ки оповідань українських пись-
менників і дійшли висновку: лю-
дину красять не доречно обрані 
слова, а добрі діла. Також учні 
оформили Дерево Мудрості, на 
якому прикріпили сердечка з 
прислів’ями про добро. Учні тре-
тього і четвертого класів взяли 
участь у конкурсі творчої роботи 
“Людина з добрими серцем і ду-
шею”. Думки з цього приводу учні 
мали змогу висловити в есе, 
творах-розповідях. Найчастіше 
учні обирали для лейтмотиву іс-
торії про бабусю. Вчитель 1 класу 

Марія Миронівна 
Маринюк прове-
ла  бесіду з пер-
шокласниками 
про добро, та-
кож діти пере-
глянули муль-
тфільми на цю 
тему. 

У час Велико-
го посту учні 
школи під керів-
ництвом вчителя 
основ християн-
ської етики Оль-
ги Зіновіївни 
Пульки взяли 
участь у Хресній 
дорозі шкільного 
рівня. Учні 7-9 

класів зачитували кожну із 14 ста-
цій Хресної дороги Ісуса Христа 
та зворушливо передавали їх 
суть. На завершення присутні за-
співали страсну пісню “Маріє, 
гляди”.

Учнівський парламент “УСПІХ” 
із  учасниками волонтерського 
загону “Іскра добра” відвідали 
місцеву жительку Ганну Хапрам-
півну Цап, яка гостинно зустріла 
школярів, розповіла чимало ці-
кавого про своє життя. Вважаю, 
такі зустрічі виховують у дітей 
шанобливе ставлення до людей 
старшого віку, чуйність і  
доброту.  

Завершили символічний  
Тиждень добра у Байковецькій 
школі благодійною акцією “Вели-

кодні подарунки для солдатів на 
Сході”, в рамках якої учасники 
учнівського парламенту “УСПІХ” 
зібрали скромні подарунки дітям, 
батьки яких зараз перебувають 
на Сході України. Учні нашої шко-
ли протягом тижня готували по-
дарунки і для солдатів: створю-
вали малюнки, писали щирі лис-
ти на фронт, виготовляли обере-
ги, купували солодощі, які пере-
дали солдатам у Великодню 
п’ятницю через волонтерів. 

Тиждень добра сьогодні, як  
ніколи, актуальний. Адже разом з 
Україною проходимо власну 
Хресну дорогу, несучи важкий 
хрест. Слід пам’ятати: наші сер-
ця і душі завжди мають бути від-
криті для добрих вчинків.

Шкільний меридіан ●

“Весняний тиждень добра” у школі

Учасники акції “Весняний тиждень добра” у Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст.

Учнівський парламент “УСПІХ” із  учасниками волонтерського загону “Іскра  
добра” в рамках “Весняного тижня добра” відвідали байківчанку Ганну Цап.
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Цікаві зустрічі ● Талановита молодь ●
Байківці і байківчани

Катерина Кріль – 
учениця 6 класу 
Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ступенів. Все-
бічно обдарована, 
талановита, скром-
на дитина. Займа-
ється у художній та 
спортивній школах. 
Любить музику та 
віршувати. Другий 
рік поспіль Катя  — 
п е р е м о ж е ц ь  
Тернопільського 
районного конкур-
су знавців рідної 
мови імені Петра 
Яцика. На обласно-
му рівні увійшла в 
десятку кращих. 
До уваги читачів 
пропонуємо автор-
ські поетичні рядки 
т а л а н о в и т о ї  
байківчанки.

Листівки з видом 
рідного міста                                                       

Поштові листівки із видом міста
Купують в Тернополі часто

 туристи:
Ось замок старий, а це – 

церква над ставом,
Свідками грізних подій 

вони стали.
Ось — вежа Катедри 

здійнялася в небо,
На іншій — готель, побувати 

там треба.
А онде, на площі, 

сяє вогнями театр
драматичний, ідуть там 

вистави.
На цій листівці – чудові 

фонтани,
Гуляють там влітку закохані

 пари.
На іншій світлині – вечірнє

 місто,
Тут затишно, тихо, охайно

 і чисто.
Чи справді в Тернополі все 

так добротно,
Чи люди тут завжди 

живуть безтурботно,
Що тільки і знають ходить

 на вистави,

У парку Шевченка гуляти 
над ставом?

Насправді у міста є щоденні 
турботи:

Хтось вчиться у вузі, хтось
 йде на роботу,

У когось вночі захворіло маля,
Хтось татка з війни 

виглядає щодня.
А хтось у валізу 

спаковує речі,
Бо їде в Італію – заробить

 для малечі.
Хтось каже з трибуни

 пишні промови,
Втомились вже люди від 

тих “пустословів”.
І десь у крамниці бабуся 

старенька 
Вже вкотре рахує 

копієчок жменьку,
Щоб знати, чи вистачить

 їй на хлібину,
Ще ж хочеться бідним

 віддати частину.
Шановні туристи, листівки

 купуйте,
Милуйтеся містом, чудово 

гостюйте!
Та, мабуть, не зроблю 

я вам відкриття:
За глянцем існує буденне 

життя.

Катерина Кріль — 
переможець  

конкурсу ім. П. Яцика

Учениця 6 класу Байковецької  
ЗОШ І-ІІ ст. Катерина Кріль.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

3 травня ц. р. стартував но-
вий сезон чемпіонату Терно-
пільського району з футболу. 
Цьогоріч турнір відбувати-
меться за схемою по 12 ко-
манд у вищій, першій і другій 
лігах. 

У першому матчі ФК “Сокіл” 
(Байківці), яка грає в першій лізі, 
перемогла на своєму полі команду 
Гаїв Шевченківських із рахунком 
5:3. “Дублями” у складі  
байківчан відзначилися Степан 
Михайлович і Володимир  
Шкодзінський. Ще один м’яч забив 
Олег Мукомела. Гра вийшла на-
пруженою. Ведучи в рахунку 2:0, 
байковецькі футболісти втратили 
концентрацію і дали супернику 
зрівняти рахунок – 2:2. Згодом 
Байківці вийшли вперед,  
однак гаївчани знову відновили па-
ритет. 

— За календарем перша гра 
цьогорічного чемпіонату мала від-
бутися на полі Гаїв Шевченківських, 
– каже начальник і ветеран команди 
“Сокіл” (Байківці) Руслан Касарда. 
– Однак через неготовність газону 
вирішено провести матч у Байків-
цях, де наш суперник був у ролі 
номінальних господарів. Разом з 
Олегом Мукомелою тренуємо ко-
манду. У процесі підготовки до но-
вого сезону провели три спаринги: 
поступилися Пронятину 2:0, пере-
могли Смиківці 8:2 і Гаї Шевченків-
ські 4:1. За п’ятибальною шкалою 
оцінив би стартовий матч на четвір-

ку. Наші гравці часто зловживали 
індивідуальними діями у випадках, 
коли потрібно було віддати пас. У 
першу чергу потрібно працювати 
над комбінаційною грою. Завдання 
ФК “Сокіл” на сезон – вихід у вищу 
лігу. З кожним суперником грати 
нелегко. “Темними конячками” в 
першій лізі для нас є колективи з 
Кутківців, Пронятина і Білоскірки, 
адже в рамках чемпіонату нам ще 
не доводилося з ними грати. Голо-
вними конкурентами у боротьбі за 
перше місце вважаю “Динамо” 
(Ступки) і команду Великого Гли-
бочка, з якою, до речі, цієї неділі 
зіграємо на власному полі. Для ко-
манди надзвичайно важлива під-
тримка вболівальників, яких неда-
ремно називають “дванадцятим 
гравцем”. Запрошую байківчан під-
тримати улюблену команду.

Календар матчів команди “Со-
кіл” (Байківці) в першому колі чем-
піонату:

Байківці — Великий Глибочок 
– 10 травня;

Байківці — Івачів – 17 травня;
Кутківці — Байківці – 24 трав-

ня;
Байківці — Острів – 31 травня;
Білоскірка — Байківці – 7 черв-

ня;
Прошова — Байківці – 21 черв-

ня;
Байківці — Домаморич – 28 

червня;
Романівка — Байківці – 5 лип-

ня;
Байківці — “Динамо” (Ступки) 

– 12 липня;
Пронятин-Байківці – 19 липня.

Атрибути села ●

Стартував 
футбольний сезон

11 травня 35-ий день наро-
дження відзначатиме уро-
дженець села Улашківці 
Чортківського району, нині 
байківчанин, професіонал 
своєї справи – директор бу-
динку культури села Байків-
ці Мар’ян Гарбуз. Про сім’ю, 
роботу, організацію куль-
турного життя Байківців 
Мар’ян Васильович розпо-
вів читачам “Подільського 
слова”.   

– Мар’яне Васильовичу, 
розкажіть, будь ласка, де Ви 
навчалися після закінчення 
школи? 

– У 1998 році закінчив Терно-
пільське вище професійне учили-
ще №4, факультет “Бухгалтер-
ський облік і аудит”. Після цього 
відслужив у військовій частині в 
селі Воля Висоцька на Львівщині, 
що майже на кордоні з Польщею. 
В 2005 році закінчив Борщів-
ський агротехнічний технікум, 
факультет “Будівництво і комуні-
кації”, у 2013 році – філіал Київ-
ської національної академії ке-
рівних кадрів культури і мистецтв 
при Теребовлянському училищі. 

– Ви — батько двох дітей. 
Яким бачите їхнє майбутнє? 

– Разом із дружиною Зоряною, 
економістом за фахом, з якою я 
познайомився десять років тому 
на дискотеці в Байківцях, коли 
організовував у місцевому будин-
ку культури дозвілля молоді, ви-
ховуємо двох синів. Старшому 
сину Назару в липні буде вісім 
років, молодшому Святославу в 
серпні виповниться чотири. На-
зар навчається в другому класі 
Байковецької школи, прислуговує 
в церкві святої Параскеви Серб-
ської, захоплюється футболом. 
Знає напам’ять назви всіх євро-
пейських топ-команд, впізнає в 
обличчя футболістів. Нещодавно 
водив його в Тернопільську 
дитячо-юнацьку спортивну шко-
лу, однак Назар вирішив, що ще 
до цього не готовий. Відвідували 
на “Львів-Арені” матч відбору до 
чемпіонату світу з футболу 2014 
року, коли наша збірна перемо-
гла збірну Сан-Марино з рекорд-
ним рахунком 9:0. Торік побували 
у Львові на Суперкубку України, 
на матчі групового раунду Ліги 
чемпіонів, де донецький “Шахтар” 
зустрічався з португальським 
“Порту”. Святослав ходить у дитя-
чий садочок “Метелик” у Байків-
цях. Разом із Зоряною підтримує-
мо погляди і прагнення дітей. 

– Які заходи проводяться у 

рамках культурного життя се-
ла Байківці? 

– До виконання обов’язків ди-
ректора будинку культури села 
Байківці я приступив у серпні 
2009 року. Організація культур-
ного життя – важка, напружена 
робота. Постійно доводиться пе-
реживати, щоб усе заплановане 
вдалося реалізувати. Коли чуєш 
оплески після виступу, бачиш 
вдячні посмішки людей, розумі-
єш, що результату досягнуто. 
Останні півтора року у зв’язку з 
подіями в Україні не робимо  
дискотек чи якихось яскравих за-
ходів. Організували урочистості 
до Дня Незалежності України, 
Дня Соборності України. Позато-
рік разом із настоятелем церкви 
святої Параскеви Сербської та 
храму Пресвятої Євхаристії села 
Байківці о. Віталієм Дзюбою, по-
ставили виставу “Байківці. 1648 
рік”, присвячену 365-річчю пер-
шої письмової згадки про село. 
З цією виставою ми побували в 

Шляхтинцях, Смиківцях, Товсто-
лузі. Були й інші запрошення,  
однак розпочалася Революція 
Гідності і гастролі довелося при-
пинити. Хорошою традицією ста-
ло ведення Маланки. З театралі-
зованим дійством ми виступали 
на сцені ПК “Березіль”, районних 
конкурсах вертепів. У 2011 році я 
був серед ініціаторів проведення 
в Байківцях масштабного 
культурно-спортивного фестива-
лю “ДзигаБай”, який через війну 
на сході України торік довелося 
відкласти. 9 травня плануємо бі-
ля пам’ятної стели, встановленої 
до 365-річчя першої письмової 
згадки про Байківці, вшанувати 
пам’ять мільйонів українців, які 
стали жертвами нацистського 
режиму, і воїнів, які загинули під 
час російсько-української війни 
на сході України. 10 травня в бу-
динку культури проведемо  
концерт до Дня матері.

Продовження на 10 стор.

Мар’ян Гарбуз:  
“Родинний затишок  
і тепло – найкращий 

подарунок”  

Директор будинку культури с. Байківці Мар’ян Гарбуз  
з дружиною Зоряною, синами Назаром  

і Святославом у день освячення великодньої паски.

Мар’ян Гарбуз (другий зліва) у виставі “Байківці. 1648 рік” 
зіграв роль ротмістра коронного війська.



П’ятниця, 8 травня 2015 року10 Байківці і байківчани

Людина і її справа ●

На байковецькій кухні ●

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Про завідуючу фельдшерсько-
акушерським пунктом на ма-
сиві Гаї Ходорівські в Байків-
цях Світлану Давидівну  
Подворняк кажуть, що ця жін-
ка випромінює особливе ду-
шевне тепло, яке допомагає 
більше від ліків. А познайо-
мившись з нею, переконала-
ся, це дійсно так. Гарна, 
усміхнена, з почуттям власної 
гідності та поваги до співроз-
мовника. А таким, врешті-
решт, і має бути медик – по-
зитивним, завжди з гарним 
настроєм та вдачею.

Світлана Подворняк народилася 
та зростала у мальовничих Залізцях 
Збаразького району. З дитинства 
мріяла бути медиком. Закінчивши 
восьмирічку в рідному селі, вступи-
ла до Уржунського медичного учи-
лища (Росія), після закінчення якого 
працювала на станції швидкої до-
помоги у Херсоні. А потім – заміж-
жя, діти та повернення на рідні 
тернопільські терени. “Медик – він 
всюди медик, – усміхається Світла-
на Давидівна, – Нині, на жаль, люди 
хворіють частіше. Кожна третя ди-
тина народжується з більшими чи 
меншими відхиленнями від норми. 
Та і вагітні жінки часто хворіють на 
серцево-судинні  недуги, невропа-
тію (хвороба нирок). Вважаю, що 
це пов’язано з екологією та непра-
вильним харчуванням. Якщо перше 
від нас не особливо залежить, то 
друге мусимо взяти під контроль 
самі. Моя родина, наприклад, дуже 
рідко ходить в супермаркети по 
продукти. Використовуємо все з 
городу та садку. Варимо супи, туш-
куємо овочі, які є у цей сезон. Ре-
комендую вживати усім більше мо-
локопродуктів, різноманітні каші, 
боби, квасолю. Не захоплюватися 
напівфабрикатами з магазину, ков-
басами. Краще м’ясо купувати на 
ринку або в приватних осіб і самим 
готувати – тушкувати, смажити, 
пекти. Не давати дітям сухариків, 
чипсів. Це вбереже їх від захворю-
вань”.

Світлана Давидівна приймає па-
цієнтів у ФАПі особливому, який 
обладнаний у її приватному будин-
ку. Це ніби і просто, але й має свої 

незручності. У перспективі в  
Байківцях мають побудувати ме-
дичну амбулаторію. Тоді, напевне, 
там можна буде приймати пацієн-
тів. Але і тут створені всі умови, 
щоб надати першу медичну допо-
могу, прийняти вагітну жінку, допо-
могти хворій дитині. Медик тішить-
ся, що малят нині народжується 
більше. Звичайно ж, клопотів від 
цього додається, але це приємні 
клопоти. На тисячу населення ма-
сиву Гаї Ходорівські минулого року 
народилося 15 діточок. На обліку 
128 дітей до 18-ти років.

Найбільше люди хворіють на 
серцево-судинні недуги (гіперто-
нія), ГРВІ,  кон’юктивіт,  взимку 
бувають переломи та травми. 
Світлана Давидівна каже, що  
найменше хворих зазвичай влітку. 
Робочий день у медика ненормо-
ваний, бувають виклики пізно вве-
чері чи вночі. Жартома запитала у 
Світлани  Подворняк, чи має вона 
сама право і можливість хворіти, 
на що жінка відповіла також із гу-
мором, що право записано, але в 
житті не реалізується. Медик по-
винен лікувати людей, приходити 
їм на допомогу, не залежно від 
власного самопочуття. Добре, що 
у  ФАПі є всі медикаменти та пре-
парати, які постачає Тернопіль-

ське районне територіальне ме-
дичне об’єднання. Нині ліки дуже 
дорогі, не всім по кишені. Тому 
люди дуже тішаться, якщо дитині 
чи дорослому в ФАПі дадуть  
безкоштовно таблетки чи міксту-
ри. Хоч якась економія. 

Знаю із власного досвіду, що за-
питувати берегиню сімейства про 
вільний час та улюблене заняття 
даремно. Часу катастрофічно не 
вистачає усім. Проте, якщо він у 
Світлани Давидівни і знаходиться, 
то жінка залюбки вишиває, в’яже 
спицями. Це, на її думку, заспоко-
ює, приводить людську психіку до 
норми. Кожна жінка мусить знахо-
дити час і місце, щоб відпочити 
душею. Адже, окрім пацієнтів, у 
Світлани Подворняк є чоловік, двоє 
дорослих дітей, дворічна онука  
Ганнуся, які потребують уваги,  
ласки та любові. А хто ж із нас цьо-
го не хоче?

Дуже люблю фотографувати ме-
диків на їх робочому, звичному для 
них місці. Але у сьогоднішню  трав-
неву пору так гарно цвітуть сади. 
Тому попросила завідуючу 
фельдшерсько-акушерським пунк-
том Гаїв Ходорівських Світлану  
Подворняк стати біля її квітучої 
яблуні. Це так природно – жінка та 
квіти!

Світлана Подворняк:  
“Медик повинен завжди мати  
гарний настрій і не хворіти!”

Завідуюча фельдшерсько-акушерським пунктом на масиві  
Гаї Ходорівські в Байківцях Світлана Подворняк.

Інгредієнти:
картопля молода – 600 г;
вода – 3 ст. ложки;
мелений імбир – 1 ст. ложка;
часник – 3 зубчики;
розмарин – 0,5 ст. ложки;
сіль – 1 ч. ложка;
червоний гострий перець – 0,5 

ч. ложки;
олія – 5 ст. ложок.
Спосіб приготування
Картоплю зварити в мундирах. 

Воду злити, охолодити картоплю. 
Почистити і порізати кожну карто-
плину вздовж на 4 або 6 частин 
(залежно від розміру). Часник про-
пустити через прес і викласти в окрему посудину, додати імбир, роз-
марин, сіль та червоний гострий перець. Влити воду та ретельно 
перемішати інгредієнти до однорідної консистенції. Розігріти олію на 
сковорідці, додати масу зі спецій і часнику, перемішати та підсмажи-
ти протягом двох хвилин, постійно помішуючи. Додати на сковорідку 
картоплю, все перемішати, смажити ще 5-7 хвилин на середньому 
вогні, щоб страва підрум’янилася. 

Інгредієнти:
редиска – 10 шт.;
огірки – 3 шт.;
селера – 2 шт.;
бринза – 50 г;
йогурт (натуральний) – 200 мл;
оливкова олія – 3 ст. ложки;
зелень петрушки і кропу – по 

пучку;
цедра і сік половини лимона;
сіль, духмяний або лимонний 

перець – за смаком.
Спосіб приготування
Селеру і огірки порізати довільно. Редиску злегка натисніть дном 

склянки, щоб вона тріснула, але не розламалася на шматки. В окре-
мому посуді змішайте оливкову олію, цедру і сік лимона, йогурт, по-
дрібнену бринзу, нарізану петрушку і кріп – усе добре вимішайте. 
Овочі змішайте із заправкою. Посоліть і поперчіть. Залиште у холо-
дильнику на 15-20 хвилин.

Салат “Назустріч літу”

Інгредієнти:
цвітна капуста – 500 г;
сметана – 100;
яйця – 2 шт.;
сир – 100 г;
порізана зелень – 1 ст.  

ложка;
сіль за смаком;
манка і олія – щоб змастити 

форму.
Спосіб приготування 
Цвітну капусту розберіть на 

суцвіття і відваріть у підсоленій 
воді 10 хв. Викладіть капусту одним шаром на попередньо змащену 
олією і присипану манкою форму для випічки. Змішайте сметану,  
яйця і зелень. Капусту в формі залийте заливкою і посипте тертим 
сиром. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.

Цвітна капуста,  
запечена з сиром

Інгредієнти:
огірок (великий) та для 

прикраси;
яблуко – 1 шт.;
варені яйця – 2 шт.;
натуральний йогурт (або 

кефір) – 450 мл;
сметана – 150 г;
оцет – 1,5 ст. ложки;
зелень кропу – 1 пучок;
часник – 1 зубчик.
Спосіб приготування
Огірок потріть на дрібній 

тертці. Яйця поріжте невели-
кими кубиками. З яблука зніміть шкіру, видаліть серцевину і наріжте 
тонкими скибками. Подрібніть кріп. Змішайте інгредієнти, дайте супу 
настоятися у холодильнику впродовж трьох годин.

Холодний  
огірковий суп

Інгредієнти:
кефір – 1,5 л;
шинка – 200 г;
редиска – 10 шт.;
огірки – 3-4 шт.;
картопля варена – 2 шт.;
кріп – один великий пучок;
зелена цибуля – один  

пучок;
сіль за смаком.
Спосіб приготування
Зелену цибулю та кріп про-

мити, обсушити і дрібно нарі-
зати. Редиску промити, обрізати верхівки і корінчики та нарізати то-
ненькими кружальцями. Так само нарізати квашені огірки. Варену 
картоплю та шинку нарізати невеликими кубиками. Всі інгредієнти 
з’єднати.  

Літня окрошка

Молода картопля  
з імбиром і розмарином

Цікаві зустрічі ●

Мар’ян Гарбуз:  
“Родинний затишок  
і тепло – найкращий 

подарунок”  
Продовження.
Початок на 9 стор.

– Що скажете про колективи, 
які функціонують при Байковець-
кому будинку культури? 

– Сьогодні у нас діють дитячий 
вокальний ансамбль “Сонечко”, 
яким керує Марія Вацик, вокальний 
жіночий ансамбль “Байківчанка”, 
молодша і старша групи народного 
аматорського ансамблю танцю 
“ГлоріяБай” (керівник Лілія  
Вельган). Окрім цього, функціонує 
гурток художнього слова під керів-
ництвом Марії Вацик. Вдячний всім 
байківчанам, які беруть активну 
участь у культурному житті села, 
знаходять час на репетиції. 

– Як проводить вільний час 
молодь села Байківці? 

– Співпрацюємо з молодіжним 
комітетом села Байківці, який очо-
лює Юлія Шевчук. Створили в бу-
динку культури своєрідну “байко-
вецьку фан-зону”. Придбали плаз-
мовий телевізор, кожен бажаючий 
може долучитися до перегляду  
єврокубкових футбольних матчів, 
ігор чемпіонату України, боксер-
ських поєдинків. Маємо тенісний та 
два більярдні столи, де молодь вдо-

сконалює спортивну майстерність. 
Хочу звернутися у відділ культури 
Тернопільської РДА з проханням 
допомогти придбати проектор, щоб 
можна було здійснювати вечірні кі-
носеанси. Мрію зробити напере-
додні Великодня наступного року 
театралізовану Хресну дорогу, щоб 
залучити молодь до релігійного 
життя. 

– Якими бачите Байківці в 
найближчій перспективі? 

– Байковецький сільський голова 
Анатолій Кулик свого часу казав, що 
мріє перетворити Байківці на “ма-
леньку Швейцарію”. Село розвива-
лося швидкими темпами, однак в 
останні роки із байковецького в ра-
йонний бюджет вилучалася значна 
сума коштів, що гальмувало розви-
ток. Сподіваюся, найближчим ча-
сом у зв’язку з реалізацією рефор-
ми місцевого самоврядування Бай-
ківці стануть потужним самодостат-
нім населеним пунктом, центром 
об’єнаної територіальної громади, і 
мрія Анатолія Романовича  
здійсниться.  

– Мар’яне Васильовичу, знаю, 
Ви вирощуєте різні види птахів. 
Що спонукало Вас до такого за-
хоплення? 

– Кожен повинен займатися тим, 
що йому подобається і приносить 
задоволення. В дитинстві я часто 
бував на літніх канікулах у селі 
Улашківці на Чортківщині в бабусі з 
дідусем. Своє захоплення перейняв 
від дідуся, який розводив кролів і 
поштових голубів. Вирощую голубів 
різних порід, курей англійської, 
французької, китайської порід, гу-
сей холмогорської породи. Часто 
буваю на виставках птахів, де і зна-
ходжу цікаві породи. В цій справі 
мені допомагають дружина Зоряна 
з сином Назаром, тесть із тещею. 

– І наостанок: як збираєтеся 
відзначити 35-річчя? 

– Великих урочистостей робити 
не будемо. Проведу день наро-
дження у колі близьких та рідних. 
Родинний затишок і тепло – найкра-
щий подарунок для мене. 

– Дякую за розмову, Мар’яне 
Васильовичу! 

Колектив редакції газети  
“Подільське слово” вітає іменинни-
ка і бажає йому міцного здоров’я, 
наснаги і успіхів у роботі.                        

Розмовляв  
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
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Вітаємо! ●

З днем наро-
дження щиро ві-
таємо начальника 
організаційного 
відділу Терно-
пільської район-
ної ради Леонтія 
В а с и л ь о в и ч а  
АЛЕКСЕНКА. 

Дай Вам, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров’я, сили,

Дай любові, миру, втіхи,

Змоги дай життю радіти. 

Хай Вас Бог благословляє,

Многії літа посилає.

З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

Вітаємо з днем народження 
художнього керівника БК с. Вели-
кий Глибочок Володимира Сте-
пановича ЗАЯЦЯ, керівника на-
родного аматорського хору  
с. Шляхтинці Степана Петрови-
ча МАТКОВСЬКОГО, художнього 
керівника БК с. Жовтневе Ганну 
Іванівну КУЧУ. Бажаємо здоров’я 
міцного, щастя, сімейного затиш-
ку, життєвої мудрості, поваги се-
ред людей. Нехай Ваш дім по-
вниться добром, благополуччям 
та всілякими благами. Хай кожна 
мить буде повна надії і пощастить 
здійснити всі мрії! Удачі, натхнен-
ня, духовного росту, хай буде в 
житті усе легко і просто.

З повагою — колективи 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Вітаємо з днем народження 
бухгалтера відділу освіти Терно-
пільської РДА Галину Василівну 
ЗАРУБНУ.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаємо Вам щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З повагою – колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Вітаємо з днем народження 
директора будинку культури  
с. Ігровиця Юлію Леонідівну 
ЧУПИК, завідуючу клубом  
с. Ступки Галину Ярославівну 
ІВАНСЬКУ, директора будинку 
культури смт Велика Березовиця 
Юрія Омеляновича КОВАЛКА, 
художнього керівника будинку 
культури смт Велика Березовиця 
Надію Миколаївну СЛОБОДУ. 
Нехай на Вашому життєвому полі 
сіється і родиться тільки добро, 
множиться щастя, здоров’я, до-
статок і благополуччя. Хай роки 
залишають лише світлі спогади, 
а майбутнє готує багато щасли-
вих літ, сповнених миром, до-
бром і надією.

З повагою – працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
завідуючого господарством школи 
Ігоря Теодоровича СКАЛЬКА, 
технічного працівника Петра Сте-
пановича ПІХУРСЬКОГО.

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! 

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження вчителя музики 
Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. ім.  
О. Барвінського Степана Петро-
вича МАТКОВСЬКОГО.

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 
Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. 

ім. О. Барвінського.

Відділ культури Тернопільської 
РДА, районна організація проф-
спілки працівників культури, клуб-
ні та бібліотечні працівники Тер-
нопільського району вітають з 55-
річчям завідуючу клубом  
с. Костянтинівка Олександру  
Михайлівну ПИНДУС. Шановна 
Олександро Михайлівно! При-
йміть щиросердечні вітання. Ваш 
професіоналізм, багаторічна по-
слідовна та наполеглива праця 
внесли вагомий внесок у розви-
ток культури, забезпечили повагу 
серед колег. Нехай доля шле Вам 
добро і щастя, міцне здоров’я та 
достаток, а віра, надія та любов 
будуть вірними супутниками на 
Вашому життєвому шляху. Нехай 
тепло і затишок родинної оселі 
надійно захищають Вас від нега-
раздів, а в майбутньому на Вас 
чекає ще багато наповнених ко-
рисними справами і земними ра-
дощами років. Живіть довго в 
щасті, благополуччі та при добро-
му здоров’ї!

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів сер-
дечно вітає з днем народження 
вчителя англійської мови Любов 
Олександрівну КОВАЛЬЧУК.

Від Бога – здоров’я, від людей – шани,

В серці – спокою, життєвої відваги,

Робити добро і вершин досягати,

Сяяти красою, мов квіти весни,

У долі – багатства, достатку, добра

На многії і благії літа!

Щиро вітаємо з днем народжен-
ня стоматолога Ігровицької АЗПСМ 
Володимира Романовича  
ГРИНЕВИЧА, водія АЗПСМ Юрія 
Михайловича МІЗЬОЛИКА.

Нехай вирують почуття,

Хай буде казкою життя,

Нехай дивує кожна мить,

Нехай у всьому Вам щастить.

З повагою – колектив 
Ігровицької АЗПСМ.

Вітаємо з днем народження де-
путатів Ігровицької сільської ради 
Юрія Михайловича МІЗЬОЛИКА 
та Ірину Богданівну ЛИТВИН.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

І доля надсилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості, надії.

З повагою – колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з ювілеєм механізато-
ра ПП “Агрон” Василя Ярославо-
вича ОСАДЧУКА.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Хай сяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос з небес благословляє,

На щедрі, довгі, многії літа.

З повагою – колектив  
ПП “Агрон”.

Від усього серця вітаємо з днем 
народження і Днем ангела турбо-
тливого і люблячого батька, чоло-
віка Юрія Володимировича 
ОМЕЛЬНИЦЬКОГО із села Сми-
ківці Тернопільського району.

Здоров’я міцного на довгі роки

Щиро бажаємо Тобі залюбки,

Хай доля дарує щастя довіку,

Достатку і миру у домі без ліку.

Калиною радість в душі хай квітує,

Сопілка любові хай серце хвилює,

А роси ранкові безмежно і щиро

Щоденно дарують наснагу і силу!

З любов’ю і повагою –  
син Андрій, дочка Ольга, 

дружина Оксана. 

Вітаємо з днем народження 
методиста Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
Анатолія Зіновійовича  
ІВАСЮКА.

Бажаємо успіхів великих у роботі

Й побільше творчих Вам натхнень,

Нехай минають завжди всі турботи

І хай приносить радість кожен день.

З повагою – колективи відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації і 
Тернопільського районного 

методичного кабінету, редакції 
газети “Подільське слово”.

Колектив управління Державної 
казначейської служби України в 
Тернопільському районі щиро ві-
тає з днем народження головного 
спеціаліста інформаційних техно-
логій та захисту інформації Бог-
дана Сергійовича СЕМЕНЮКА.

Нехай Вам завжди усміхається доля,

Несуть тільки радість роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання й думки.

Вітаємо з днем народження 
бухгалтера ТРТМО Наталію Сте-
панівну БАС, дезінфектора Євге-
нію Ярославівну БЕЛОНОГОВУ, 
медичних реєстраторів Оксану 
Ярославівну ФІЯЛКУ, Галину 
Ярославівну ОСТРОВСЬКУ, пра-
цівницю кухні Світлану Миронів-
ну БОЙКО, сторожів Ореста Пе-
тровича ВОЛИНЦЯ, Михайла 
Григоровича СОБЧУКА, Дарію 
Євгенівну СОБЧУК.  

Хай доля відпустить Вам щастя земного,

Бажаєм ми Вам здоров’я міцного,

Хай повниться ласкою рідная хата,

Хай буде вона завжди хлібом багата. 

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
молодших медичних сестер 
ТРТМО Галину Михайлівну ПАС-
ТУХ, Оксану Ігорівну ЗЕЛЕНУ, 
Ольгу Максимівну ЧОРНУ, 
Оксану Михайлівну СЕНТИК, 
Галину Тарасівну ЧИМИШИН, 
Наталію Іванівну ШМИГЕЛЬ-
СЬКУ, водія ШМД Зеновія Воло-
димировича АМБІЦЬКОГО, ін-
женера з обслуговування медич-
ного устаткування Богдана Орес-
товича ФЕДУНА, водія Ігровиць-
кої АЗПСМ Юрія Михайловича 
МІЗЬОЛИКА.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

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

І добро та радість хай Господь дає.

З повагою – колектив ТРТМО.

Щиро вітаємо з Днем ангела 
заслуженого працівника сільсько-
го господарства України, дирек-
тора ПП “Агрон” і ФГ “Березов-
ського” Юрія Романовича  
БЕРЕЗОВСЬКОГО.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою – колективи  
ПП “Агрон”  

і ФГ “Березовського”, 
Товстолузької сільської ради. 

З Днем ангела вітаємо дирек-
тора ПП “Агрон” і ФГ “Березов-
ського” Юрія Романовича  
БЕРЕЗОВСЬКОГО. Зичимо міц-
ного здоров’я, злагоди в родині, 
мирного неба, вірних друзів.

Від дня народження до зрілих літ

Ваш Ангел є надійним охоронцем,

Він — ласка, він — любов, він — світ,

Усе життя він поруч — наче сонце.

З повагою — класовод та учні 
3 класу НВК “Дичківська ЗОШ 

І-ІІ ст. ДНЗ”, батьки. 

Члени методичного об’єднання 
вчителів історії і правознавства 
шкіл Тернопільського району щи-
ро вітають з ювілеєм вчителя іс-
торії і правознавства Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Івана 
Дем’яновича ЧЕРНЕЦЬКОГО, 
зичать міцного здоров’я, благопо-
луччя та успіхів у роботі.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною, 

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

Вітаємо з днем народження ро-
бітників ПП “Агрон” Юрія Михай-
ловича ШИЛІВСЬКОГО, Михай-
ла Васильовича ПОВОРОЗНІКА, 
водія Юрія Степановича  
МАТУШЕВСЬКОГО.

В святковий день прийміть вітання

Та найщиріші побажання

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла!

З повагою – колектив  
ПП “Агрон”.

Олег ПРОКОПОВИЧ, 
інспектор з адміністративної 

практики ВДАІ 
Тернопільського району.

1 травня 2015 року старту-
вав практичний етап про-
філактичної операції пра-
воохоронних органів під 
умовною назвою “Пірати”. 
Вона триватиме до 20 трав-
ня 2015 року. У рамках 
проведення операції опе-
ративники вживатимуть по-
силених заходів задля ви-
явлення та припинення 
протиправної діяльності 
членів організованих зло-
чинних груп та окремих 
осіб, що спеціалізуються 
на вчиненні протиправних 
дій у сфері охорони автор-
ського і суміжних прав з 
використанням всесвітньої 
інформаційної системи за-
гального доступу Інтернет.

Основною причиною розви-
тку та набуття явища кіберзло-
чинності є нинішня соціально-
економічна ситуація в країні, а 
також значний попит на таку 
продукцію. Враховуючи недо-
сконалість внутрішнього зако-
нодавства, окремі особи та 
групи утворюють на території 
держави інтернет-хостингові 
компанії, які під виглядом ле-
гальної діяльності утримують 
на своїх майданчиках масиви 
серверів і мережевого облад-
нання, яке підтримує роботу 
світових топ-ресурсів, наповне-

них контентом, що розповсю-
джується з порушенням автор-
ських і суміжних прав. Відтак у 
користування громадян потра-
пляє неліцензійне програмне 
забезпечення, яке часто-густо 
використовують і на підприєм-
ствах.

Нагадаємо, за порушення 
авторських та суміжних прав 
передбачена як адміністратив-
на, так і кримінальна відпові-
дальність. Відповідно до статті 
51-2 (Порушення прав на об’єкт 
права інтелектуальної власнос-
ті) Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення, не-
законне використання об’єкта 
права інтелектуальної власнос-
ті (літературного чи художнього 
твору, їх виконання, фоногра-
ми, передачі організації мов-
лення, комп’ютерної програми, 
бази даних, знака для товарів і 
послуг, топографії інтегральної 
мікросхеми, сорту рослин то-
що), привласнення авторства на 
такий об’єкт або інше умисне 
порушення прав на об’єкт права 
інтелектуальної власності, що 
охороняється законом, тягне за 
собою накладення штрафу від 
десяти до двохсот неоподатко-
ваних мінімумів доходів грома-
дян із конфіскацією незаконно 
виготовленої продукції та об-
ладнання і матеріалів, які при-
значені для її виготовлення.

Окрім того, стаття 176 (По-
рушення авторського права і 
суміжних прав) Кримінального 
кодексу України передбачає 
кримінальну відповідальність.

Коментар фахівця ●

Ще раз про 
авторське право

Охоронна сигналізація та 
швидка реакція працівни-
ків Державної служби охо-
рони допомогли затрима-
ти злодія, який спеціалізу-
вався на крадіжках з мага-
зинів. За тиждень перебу-
вання на Кременеччині 
крадій “обчистив” три 
крамниці.

Повідомлення про спрацю-
вання охоронної сигналізації в 
магазині райцентру Кременець 
надійшло на пульт централізо-
ваного спостереження близько 
5 години ранку. На місце події 
за лічені хвилини прибув наряд 
групи затримання бійців ДСО. 
Вони виявили розбиту шибку у 
вхідних дверях магазину. Пра-
воохоронці заблокували усі 
можливі виходи із торгового 
закладу та обстежили примі-
щення. Всередині крамниці мі-
ліціонери побачили два пакети 
з різним крамом і самого лю-
бителя легкої наживи. Зло-
вмисник кинувся тікати. 

Старший сержант міліції 
управління Державної служби 
охорони при УМВС України в 
Тернопільській області Андрій 
Моронжук брав безпосередню 
участь у затриманні крадія. 
Миттєво зреагувавши, він ки-
нувся за зловмисником. Зупи-
нити та затримати злодія охо-
ронцю вдалося лише після по-
переджувального пострілу вго-
ру з табельної вогнепальної 
зброї.

Крадієм виявився 27-річний 
житель Львівської області. На 
його рахунку уже кілька суди-
мостей за майнові злочини. 
Востаннє звільнився з місць 
позбавлення волі наприкінці 
минулого року. 

Зі слів підозрюваного, у Кре-
менець він приїхав до друга, з 
яким потоваришував у в’язниці. 
Вирішив не гаяти часу даремно 
– влаштовував собі нічні “шо-
пінги” крамницями району. На 

цей час правоохоронці довели 
причетність львів’янина до ско-
єння ще двох магазинних кра-
діжок – у селі Хотівка та в Кре-
менці.  

Майже в усіх випадках шля-
хами проникнення до торгових 
закладів злодія ставали кватир-
ки розміром 20 на 20 сантиме-
трів, 20 на 30. Найчастіше ви-
крадав цигарки та спиртні на-
пої. Пощастило розжитися і го-
тівкою – з каси одного магази-
ну поцупив понад півсотні гри-
вень, з іншого – тисячу. 

Фінальною для львів’янина 
стала вилазка до продуктового 
магазину на околиці Кременця. 
Молодик не сподівався, що 
торговий заклад може знаходи-
тися під охороною ДСО. 

Майже 17 тисяч гривень 
втратив би підприємець, якби 
злодію вдалося завершити зло-
чин. Крадій взяв із каси більше 
дев’яти тисяч гривень, майже 
на п’ять тисяч карток поповне-
ння рахунку та товару на дві 
тисячі гривень. Скористатися 
краденим завадили держохо-
ронці. 

Співвласник магазину Мико-
ла Страдомський вдячний мілі-
ціонерам за оперативне при-
буття на виклик та затримання 
злодія. За словами чоловіка, 
він співпрацює з ДСО вже три-
валий час і результатом задо-
волений. Сигналізацію встано-
вив після того, як обікрали його 
кафе.

На цей час львів’янина за-
тримали відповідно до статті 
208 КПК. Його дії кваліфікують 
за частиною 3 статті 185 Кримі-
нального кодексу України (кра-
діжка, поєднана з проникнен-
ням у приміщення), яка перед-
бачає позбавлення волі від 3 
до 6 років.

 
За матеріалами УДСО  

при УМВСУ в Тернопільській 
області.

Служба 102 ●

На Тернопільщині 
затримали  

серійного злодія 



П’ятниця, 8 травня 2015 року Час місцевий

ПРОДАМ
* резину 205х70, R15 

“Kumho”, зимова, до Ниви 
“Chevrolet”, або обмін рівно-
цінно — на R16, літню, до Ниви 
“Тайга”. Тел. (098) 705-79-00.

* земельну ділянку під будів-
ництво у с. Байківці 0,8 сот., 
державний акт, власник, 8000 
дол. Тел. (067) 302-08-02, (050) 
755-87-47.

* комбайн СК-5 «Нива» на 
запчастини. Тел.: 49-32-15, 
(099) 193-49-36.

* корову, 4 роки, чорно-ряба. 
Тел.: (067) 97-31-647, 29-33-92.

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к. с.), трактори 
(від 12 к. с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання. Гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58, 066 665-36-06.

* 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.

* 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 
к о н і ч н о - ц и л і н д р и ч н и й  
розкидача 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, автослюсар на 
вигідних умовах. Тел.: 51-00-
97, 067-700-55-02.

КУПЛЮ
*  світильники та лампи  

денного світла (довгі). Тел. 
(097)527-01-47.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до  

урочистих подій (серця, ле-
беді тощо), ведучі на весіл-
ля, тамада, народні обряди. 
Тел. 098 592-71-01.

* репетиторство з англій-
ської 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. 
Пенсіонерам та учасникам Ве-
ликої Вітчизняної війни — зниж-
ки. Тел. (097)14-86-723. 

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

* цифрова відеозйомка 
(весілля, хрестини, перший 
дзвоник, випускний вечір, 
ювілей), тел.: 095-64-03-

266, 096-36-17-373.
* фотозйомка урочистих  

та інших подій вашого життя. 
Недорого, виїзд у села, за-
пис на DVD, монтаж фотоклі-
пів. 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, ве-
чірній макіяж, розпис обличчя, 

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

* СТО “Спектр” (м. Терно-
піль, вул. 15 квітня, 44) ремон-
тує двигуни, коробки передач, 
ходову частину, гальмівну сис-
тему, систему охолодження, 
здійснює комп’ютерну діагнос-
тику автомобілів, зварювання.  
Тел.: (067)700-55-02, 51-00-97.

* Автосервіс “Спектр”  
(м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 
44)  пропонує антикорозійну об-
робку автомобілів, зварювальні 
роботи: днища, порогів, лонже-
ронів 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 ●

Державні програми ●Служба 101 ●

В період з 20 по 23 
квітня на відкритій те-
риторії поблизу сели-
ща Великі Бірки Тер-
нопільського району 
фахівці групи піротех-
нічних робіт аварійно-
рятувального загону 
спеціального призна-
чення проводили ро-
боти по вилученню та 
знешкодженню вибу-
хонебезпечних пред-
метів часів Другої сві-
тової війни.

За цей період піротехні-
ки обстежили 0,105 га те-
риторії, де виявили та ви-
лучили 23 вибухонебезпеч-
них предмети, серед яких 
18 стокілограмових фугас-
них авіаційних бомб, дві за-
палювальних авіабомби ва-
гою 2,5 кг, 2  артснаряди 
калібром 152 мм та 82-
міліметровий мінометний 
снаряд. Подія класифікова-
на, як надзвичайна ситуація 
техногенного характеру 
об’єктового рівня.

24 квітня небезпечні знахідки з 
дотриманням всіх необхідних захо-
дів безпеки завантажили у спеці-
альний транспорт і в супроводі мілі-
ції відтранспортували в безпечне 
місце для знищення шляхом  
контрольованого підриву. 

Всього з початку 2015 року на 
Тернопільщині зареєстровано 30 
випадків виявлення вибухонебез-
печних предметів, фахівцями Дер-
жавної служби з надзвичайних си-
туацій знешкоджено 435 боєприпа-
сів часів минулих воєн.

Управління ДСНС України у Тер-
нопільській області звертається до 
жителів області: якщо ви знайшли 
предмет, який зовні нагадує боє-
припаси або є невідомим, не тор-
кайтеся його. Ступінь небезпеки 
вибухонебезпечних речей можуть 
визначати тільки професійні піро-
техніки. Саме вони й приймають 
рішення про дальшу долю підозрі-
лих предметів.

Місце, де виявлено небезпечну 
знахідку, варто обгородити та орга-
нізувати його охорону, щоб ніхто не 
зміг на неї випадково наткнутися. 

Слід припинити будь-які сільсько-
господарські чи інші роботи на цій 
ділянці. Про підозрілий предмет 
необхідно терміново повідомити 
підрозділ ДСНС, зателефонувавши 
за номером 101. 

У нагоді також можуть стати й 
представники органів місцевого са-
моврядування, які мають відповідні 
інструкції з цивільного захисту на-
селення в умовах виникнення над-
звичайних ситуацій.
За матеріалами Тернопільського 

РВ УДСНС України  
у Тернопільській області.

Фахівці ДСНС знешкодили 18 
стокілограмових фугасних авіабомб

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального  
загону спеціального призначення під час вилучення  

та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Ольга ЯВНА, 
головний спеціаліст з питань 

звернень громадян та 
діловодства управління 

соціального захисту населення 
Тернопільської РДА.

В історії нашого народу чи-
мало скорботних дат, спога-
дів, які пронизують серце 
гострим болем. Одна з них 
– 26 квітня, коли над квіту-
чим Поліссям здійнявся в 
нічне небо зловісний вогонь 
радіаційного вибуху. У цьому  
році годинник життя відрахо-
вує 29 років Чорнобильської 
катастрофи. Чорною плямою 
стала на нашій блакитній 
планеті трагедія Чорнобиля. 
Ця біда назавжди залишить-
ся у пам’яті людей як засте-
реження того, що науково-
технічний прогрес може при-
носити і гіркі плоди. Чим 
ближче наближаємося ми до 
чергової річниці, тим більше 
пече чорнобильський попіл, 
тим гостріше відчувається, 
що Чорнобиль не має мину-
лого часу, а є лише сумне 
сьогодення та невідоме  май-
бутнє. 

Проблемами чорнобильців у 
Тернопільському районі займаєть-
ся багато установ та організацій, 
але основні функції щодо реаліза-
ції державних програм з питань 
соціального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, покладені 
на управління соціального захисту 
населення Тернопільської район-
ної державної адміністрації.

На сьогоднішній день в  управ-
лінні соціального захисту населен-
ня Тернопільської райдержадміні-
страції перебуває на обліку 265 
осіб, постраждалих внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, з них: 20 
осіб, віднесених до І категорії, що-
до яких встановлено причинний 
зв’язок інвалідності з Чорнобиль-
ською катастрофою; 101 учасник 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 
категорії 2;  27 учасників ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС категорії 

3; 10 осіб, евакуйованих та відсе-
лених із зони відчуження; 61 дити-
на, віднесена до потерпілих вна-
слідок Чорнобильської катастро-
фи. 32 осіб потерпілих внаслідок 
аварії на ЧАЕС ІІІ категорії; 14 осіб, 
які мають статус дружини  помер-
лого громадянина, смерть якого 
пов’язана з наслідками Чорно-
бильської катастрофи.

На виконання  соціальних про-
грам для громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, станом на 1 квітня 
2015 року надійшло державних 
коштів на суму 108341,00грн. Ці 
кошти передбачені на надання до-
даткової відпустки постраждалим 
громадянам, щомісячні компенса-
ції за пільгове забезпечення про-
дуктами харчування осіб 1 та 2 
категорії, компенсацію за шкоду, 
заподіяну здоров’ю та допомогу 
на оздоровлення, та на пільгове 
медичне обслуговування.

На відшкодування коштів за 
пільговими рецептами та безко-
штовне зубопротезування грома-
дян, які постраждали від наслідків 
аварії на ЧАЕС, у 2014 році було 
спрямовано 12490,00 грн. В тому 
числі: 1582,95 грн. на забезпечен-
ня медикаментами за пільговими 
рецептами, 10907,05 грн. — на 
безкоштовне зубопротезування. 
На 2015 рік передбачені кошти за 
цією програмою в сумі 20535,00 
грн., що вдвічі більше, ніж минуло-
го року. Управління соціального 
захисту населення Тернопільської 
райдержадміністрації просить гро-
мадян, які постраждали внаслідок 
аварії на ЧАЕС, у повній мірі ви-
користовувати своє право на піль-
гове забезпечення медикамента-
ми та безкоштовне зубопротезу-
вання.  

Спливають роки, віддаляючи 
нас від страшних квітневих подій 
1986 року, але ця дата назавжди 
залишиться в пам’яті людства. Ще 
й сьогодні ми не можемо сповна 
оцінити, чи бодай осмислити на-
слідки фатального вибуху. Вічна 
пам’ять тим, чиє життя передчас-
но обірвала Чорнобильська траге-
дія. Низький уклін та вдячність 
усім героям-ліквідаторам!

29-та річниця 
Чорнобильської 

катастрофи

Лариса АЗАМАТОВА, 
головний спеціаліст з питань 

оплати,  нормування та 
продуктивності праці 

управління соціального захисту 
населення Тернопільської 

райдержадміністрації.                     

З 1 січня 2015 року набрав 
чинності Закон України від 28 
грудня 2014 року № 77-УІІІ 
«Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів Укра-
їни щодо реформування 
загальнообов’зкового дер-
жавного соціального страху-
вання та легалізації фонду 
оплати праці».

Роботодавці нараховують єди-

ний соціальний внесок на суму на-
рахованої заробітної плати за ви-
дами виплат, які включають осно-
вну й додаткову заробітну плати, 
інші заохочувальні та компенсацій-
ні виплати, у тому числі у нату-
ральній формі. Якщо база нараху-
вання єдиного соціального внеску 
(крім винагороди за цивільно-
правовими договорами) не пере-
вищує розміру мінімальної заро-
бітної плати, встановленої законом 
на місяць, за який отримано дохід, 
сума єдиного соціального внеску 
розраховується як добуток розмі-
ру мінімальної зарплати і ставки 
єдиного внеску, встановленої для 
відповідної категорії платників.

Підприємці, що працюють на 
загальній системі оподаткування, 

тепер за кожен місяць повинні на-
раховувати єдиний соціальний 
внесок незалежно від факту отри-
мання доходів. Якщо підприємець 
не отримував дохід в якому-небудь 
з місяців 2015 року, він повинен 
сплатити єдиний соціальний вне-
сок у розмірі мінімального страхо-
вого внеску.

У разі звільнення або прийняття 
працівника на основне місце робо-
ти протягом місяця, в якому нара-
хована заробітна плата за відпра-
цьований час не перевищує роз-
міру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на місяць, 
сума єдиного внеску розрахову-
ється з фактично нарахованої за-
робітної плати незалежно від її 
розміру.

Нове в законодавстві ●

Нарахування єдиного соціального 
внеску з 1 січня 2015 року

Петриківська сільська рада повідомляє, що громадські слухання і 
обговорення проекту “Детального плану території житлової забудови 
районі вул. Миру в с. Петриків Тернопільського району Тернопільської 
області”, заплановані на 10 червня 2015 року, відбудуться в приміщен-
ні сільського клубу за адресою: с. Петриків, вул. Шептицького, 118, о 
16.00. З текстовою та графічною частинами можна ознайомитись в 
приміщенні сільської ради с. Петриків, вул. Шептицького, 118 Б.

Петриківський сільський голова Р.В. ЛАЗОРКО.
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Героям слава! ●

Ініціатива ●

Центральна бібліотека 
Тернопільського району 
долучилась до Всеукраїн-
ської акції “Бібліотека 
українського воїна”. 

Під час проведення акції до 
бібліотек військових частин 
Збройних сил України прийма-
ють кращі зразки вітчизняної та 
світової художньої літератури, 
історії Української держави, 
культури. Акція постійно діюча.

Запрошуємо усіх небайду-
жих взяти участь у цій акції. Ви-
бирайте цікаві та актуальні кни-
ги та приносьте до центральної 
бібліотеки чи сільських 
бібліотек-філій. Першу підбірку 
книг уже передано українським 
воїнам. Підтримаємо патріотів 
України!

Бібліотека українського воїна

Цілу низку семінарів з плат-
никами провели минулого 
тижня фахівці Тернопільської 
об’єднаної ДПІ та ГУ ДФС у 
Тернопільській області, осно-
вною темою яких були нова-
ції у застосуванні реєстрато-
рів розрахункових операцій 
платниками податків — фі-
зичними особами “спрощен-
цями”. Адже норма щодо їх 
обов’язкового використання 
вводиться в дію уже з 1 липня 
цього року. 

Щоб платники податків мали 
час та можливість ознайомитись з 
переліком РРО, дозволених до ре-
єстрації, придбати їх та зареєстру-
вати, а також мати певні навички у 
роботі, таке їх ознайомлення з но-
ваціями на податкових семінарах 
було дуже актуальне. Адже поста-
вити практичні запитання можна 
було як фахівцям – податківцям, 
так і представникам усіх центрів 
сервісного обслуговування РРО, 
які є в місті та брали участь у семі-
нарах.

Окрім цього, учасникам семіна-

рів було детально роз’яснено умо-
ви застосування понижуючого кое-
фіцієнту з єдиного соціального 
внеску, оподаткування заробітної 
плати та подання звітності. 

І хоча до завершення наближа-
ється кампанія декларування до-
ходів, питання щодо подання де-
кларації про майновий стан і до-
ходи були теж актуальними. 

На семінарах платники мали 
змогу поставити запитання і на-
чальнику Тернопільської об’єднаної 
ДПІ Петру Якимчуку, який поінфор-
мував учасників зустрічі про напря-
ми діяльності Тернопільської ОДПІ 
та останні новації в податковому 
законодавстві. 

Друкована продукція (брошури 
та буклети за матеріалами семіна-
ру), яку отримали підприємці, теж 
стане у пригоді при вивченні вка-
заних змін. 

 
За матеріалами відділу 

комунікаційний Тернопільської 
об’єднаної  

ДПІ ГУ ДФС  у Тернопільській 
області.

Організатор акції “Бібліотека українського воїна” —  
центральна бібліотека Тернопільського району.

Податкові новини ●

Петро Якимчук ознайомив 
платників з необхідністю 

використання  
касового апарату

Великогаївська сільська рада повідомляє про проведення гро-
мадського обговорення щодо  утворення  Великогаївської сільської  
територіальної  громади та добровільного об’єднання територіаль-
ної громади села Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської 
області і територіальних громад сіл Тернопільського району Терно-
пільської області, а саме: Товстолуг, Застінка (Товстолузька сіль-
ська рада), Кип’ячка (Великоберезовицька селищна рада), Дичків, 
Красівка (Дичківська сільська рада), Грабовець, Білоскірка (Грабо-
вецька сільська рада), Баворів, Застав’є (Баворівська сільська ра-
да), Скоморохи, Смолянка, Прошова, Теофілівка (Скоморохівська 
сільська рада), Козівка (Козівська сільська рада). Громадські слу-
хання  з питань обговорення Закону України “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад” з обговоренням пропозиції про 
утворення Великогаївської сільської територіальної громади і 
об’єднання вищезазначених сіл відбудуться у приміщенні клубу (на-
родного дому) села Великі Гаї за адресою: вул. Галицька, 50,  
с. Великі Гаї) 15 травня 2015 року о 18 год. Пропозиції (зауважен-
ня) на громадське обговорення (громадські слухання) подаються 
до Великогаївської сільської ради (вул. Галицька, 47, с. Великі Гаї).  
Кінцевий термін подання пропозицій (зауважень) на громадське 
обговорення: до 9 год. 14 травня 2015 року.

Великогаївський сільський голова О. А. КОХМАН.

Працівники культури Тернопільського району сумують з приводу 
смерті колишнього завідувача клубу села Драганівка Піговського  
Михайла Івановича і висловлюють співчуття рідним і близьким.

Працівники культури Тернопільського району сумують з приво-
ду смерті колишнього завідувача бібліотеки-філії села Великий 
Глибочок Пацій Ганни Іванівни і висловлюють співчуття рідним  
і близьким.

Великобірківська селищна рада Тернопільського району про-
водить конкурс суб’єктів оціночної діяльності на проведення експерт-
ної оцінки земельної ділянки ФОП Шульги В. М. площею 0,2949 га для 
обслуговування викуплених будівель механічної майстерні в смт. Ве-
ликі Бірки, вул. Грушевського, № 71. Заяви про участь у конкурсі при-
ймаються до 23 травня 2015 року за адресою: смт. Великі Бірки Тер-
нопільського району Тернопільської області, вул. Грушевського, 53. 
За додатковою інформацією звертатися за телефоном 49-23-60.

Великобірківський селищний голова Р. Є. МАЦЕЛЮХ.

Оголошення ●

Продовження. 
Початок на 1 стор.

Офіційне відкриття розпочало-
ся з хвилини мовчання за заги-
блими в ході антитерористичної 
операції та молитви, після якої 
священики передали учасникам 
змагання жовто-синій прапор, по-
дарований бійцями батальйону 
спеціального призначення “Тор-
надо”. Привітати і підтримати 
учасників теренової гри прийшов 
ветеран УПА Володимир Чермо-
шенцев та розвідниця Олексан-
дра Світла. Серед гостей були й 
учасники минулорічних ігор, і ве-
терани АТО, зокрема, заступник 
командира з виховної роботи 2-го 
батальйону Національної гвардії 
України Олександр Бойко, який 
дуже влучно процитував Дмитра 

Донцова: “Ми маємо бути силь-
ними, бо голосу слабких ніхто не 
почує”. 

На “Гурби — Антонівці-2015” 
приїхали родичі загиблого  
Володимира Гарматія – брат 
Олег і дідусь Володимир. Голова 
Молодіжного Націоналістичного 
Конгресу Іван Кішка від імені ор-
ганізації вручив родичам Воло-
димира відзнаку “За екстремаль-
ні та бойові акції” та “Ідея. Кадри. 
Боротьба”, що присуджуються 
лише дійсним членам МНК за 
особливі заслуги.

Поки дідусь похапцем вити-
рає сльози, Олег Гарматій, три-
маючи в руках відзнаки, розпо-
відає про те, з яким запалом 
молодший брат брав участь у 
грі. Любляче називає його “Ма-
лий” і згадує, що вдома досі 

зберігається пов’язка, яку Во-
лодя привіз з “Гурбів” як знак 
перемоги. Вже пройшов майже 
рік після загибелі брата: життя 
продовжується, але пам’ять жи-
ве і не дає зламатися.   

Зараз, як ніколи раніше, ви-
ховання молодого покоління 
має бути на основі національно-
го, а сама молодь – свідомою, 
бо саме на наше покоління ви-
пала доля виборювати незалеж-
ність, але не “паперову”, а 
справжню, замішану на крові 
побратимів і на нашій україн-
ській землі. З вірою в серцях і 
пам’яттю про тих, хто віддав 
своє життя заради майбутнього, 
ми продовжуватимемо бороть-
бу за волю. 

Соломія БОЙКО.

Будьмо сильними
Володимир Гарматій (четвертий справа) під час гри “Гурби – Антонівці-2012”. Фото 2012 року.

Учасники гри “Гурби – Антонівці-2015” на теренах Шумського району. 

Глибоко сумуємо з приводу смерті колишнього вчителя матема-
тики Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст. Олійник Ніни Михайлівни і розділяє-
мо біль непоправної втрати з рідними і близькими. 

Зі співчуттям — сім’я Миколенків.

Марія ЛУЦИШИН,  
старший інспектор по роботі з 
населенням та громадськими 

формуваннями Тернопільського 
РВ УМВС.

Співробітники управління 
Державної служби охорони 
Тернопільщини затримали 
хулігана, який намагався 
проникнути в магазин, але 
встиг лише пошкодити вхідні 
двері. 

Повертаючись додому та буду-
чи добре “розігрітим” алкоголем, 
молодий чоловік вирішив завітати 
до продуктового магазину, очевид-
но, по “закуску”. Пізній час і зачи-

нені двері не стали йому на заваді. 
28-річний житель Тернопільщини 
почав бити ногами у двері, аби 
скоріше добратися до поживи. 
Вмить на пульт оператора управ-
ління Державної служби охорони 
при УМВС України в Тернопільській 
області надійшов сигнал тривоги. 
За кілька хвилин міліціонери охо-
рони прибули на місце, де і затри-
мали зловмисника, який намагався 
проникнути до магазину, в резуль-
таті чого пошкодив вхідні двері. 
Пояснити мотиви поведінки зло-
вмисник відмовився. Тому для 
з’ясування причин і встановлення 
міри покарання затриманого до-
правили в Тернопільський міський 
відділ міліції.

Служба 102 ●

Невдалий похід  
в магазин
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №17-18 

від 24 квітня 2015 року.

Поки в Ужгороді розцвітає сакура, в 
Тернополі процвітає абсурд.

Вчені, які проводили спостереження 
за мавпами, впевнені, що ті знають, як 
стати людьми, але просто не хочуть.

Якщо ви зберігаєте гроші в банку на 
чорний день, не забувайте, що чорні дні 
бувають не тільки в людей, а й у банків.

У кризовий період подорожувати сві-
том можна лише одним способом – за 
допомогою реінкарнації.

— Дивись, синку, колись все це буде 
твоїм, — сказав батько, демонструючи 
медичну карту зі спадковими захворю-
ваннями.

— Щоб я так жив, як люблю тебе!

“Коли все заспокоїться і зникне безві-
сти, мене врятують очі твої, які не фаль-
шують, і мій будильник, у якого немає 
совісті”.

Досить з мене цієї любові на відстані. Хо-
лодильнику, ти переїжджаєш в мою кімнату!

— Алло, мамо, я їду додому, що купити?
— Купи собі квартиру і живи окремо.

— Не варто витрачати час на людину, 
кров якої не підійде тобі на переливан-
ня.

Гороскоп ●

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Раціонально розподіліть свій час і сили. 
Ймовірно таланитиме в пошуках роботи та 
в кар’єрному рості. Можливо збудуться 
ваші найзаповітніші мрії. Зверніть увагу на 
стосунки з колегами: є шанс використати 
їх для вирішення власних бажань.

Створіть умови такі, щоб події, які мати-
муть місце у вашому життя, пливли за те-
чією. Тиждень вдалий для відпочинку і 
розваг. Настав час себе потішити. Не ви-
словлюйте на людях своїх бачень про тих, 
хто вище вас за своїм статком. Не прово-
куйте конфліктів. Заняття улюбленою 
справою тільки зміцнить ваші сили. За-
йміться прибиранням як на роботі, так і 
вдома.

Не перенапружуйтесь. Небажано роз-
починати нових справ. Придивляйтесь до 
подій, які оточують вас, але активних дій 
в них не беріть. Не хваліться і не втягуй-
тесь у авантюри бо це може не дуже до-
бре закінчитись. Не зможете справитись 
з проблемою, яка останнім часом зава-
жає вам, але шляхи подолання з часом 
знайдете.

Приплив весняної енергії підніме ваш 
настрій. Якщо розподілити правильно си-
ли, зможете справитись з багатьма про-
блемами. Можливо, хтось буде розпуска-
ти про вас плітки і здогади. Інформацію 
тримайте на контролі. Багатьом пощас-
тить у поїздках та зустрічах. Не перевтом-
люйтесь.

Сприятливий час для перегляду ціннос-
тей. Старайтесь оцінювати справи з точки 
зору перспективи. Можливі прорахунки на 
роботі, пов’язані з втомою або якимось не-
домаганням. Для вирішання проблем по-
трібна наполеглива і тривала скрупульозна 
праця. Не допускайте байдужості. Уважно з 
гострими предметами.

Ваш настрій буде залежати від людей, 
які вас оточують. Не лякайтесь складнощів. 
Наполегливість і ввічливість — запорука 
успіху. Зберіться з силами та відстоюйте 
свої права на роботі. Досить вдалий час 
для подолання шкідливих звичок. Ви не 
тільки справитесь з цим самі, але й допо-
можете іншим.

Тиждень буде насиченим. Пропаде ціка-
вість до роботи і всього, що ще нещодавно 
хвилювало вас. На перший план стане 
прагнення до волі. Не падайте в крайнощі 
та не відкладайте справ надовго. Більше 
часу та сил приділяйте близьким та рід-
ним.

Вам можуть запропонувати ділову угоду, 
яка відкриє для вас нові перспективи. Не 
ігноруйте зауваження керівництва. Якщо 
будете прислухатись до порад ближніх, 
зможете досягти згоди та взаєморозуміння 
навіть з найбільш мовчазними людьми.

Уникайте людей з поганим характером 
і з негативним ставленням до життя. На 

роботі ймовірне ускладнення ситуації, то-
му краще звернутись за допомогою до 
друзів. Вам не вистачатиме часу, щоб 
скрізь встигнути і все залагодити. Може-
те знайти цікаву роботу, або додатковий 
заробіток.

Не відмовляйте, якщо хтось потребува-
тиме вашої допомоги. Поєднання опти-
мізму і гнучкості поведінки дасть добрі 
плоди. Не забудьте поцікавитись душев-
ним станом близьких. За необхідності 
можете розраховувати на дружню допо-
могу. Нових справ краще не планувати.

Повністю вникніть у роботу, розберіть-
ся зі справами, які з’явилися останнім 
часом. Не провокуйте оточуючих на за-
здрість і невдоволення. Доведеться від-
повідати за колишні вчинки. Не займай-
тесь самообманом, прикрашати дійсність 
небажано.

Будьте обережні перед тим, як 
зав’язувати якісь стосунки, поясніть свою 
мету близьким людям, щоб не спалахнула 
сцена ревнощів. У вас з’являться чудові 
ідеї. Поїздки будуть вдалими. З’явиться 
час, щоб позбутися комплексів і фобій.

від Івана Круп'яка з 11 по 17 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)
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Вітаємо! ●

Шкільний меридіан ●

Стефанія РОМАНИШИН,  
педагог-організатор 

Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

Як швидко спливає час. 
Здається, тільки  почався 
навчальний рік, а вже йде 
до завершення. 

Особливо це відчувають най-
молодші школярі, бо вони вже 
попрощалися з букварем. “Свято 
Букварика” підготувала з дітьми 
класовод 1 класу Оксана Федо-

рівна Горбатюк.
На свято завітали учні, вчите-

лі, батьки і головний винуватець 
– Буквар, роль якого виконав 
учень 2 класу Артур Галатиба. 
Діти  — учні 1 класу  — дякували 
Буквареві за науку, співали пісні, 
розказували вірші, відгадували 
загадки. Також на свято завітали 
інші підручники: Математика 
(роль виконала учениця 4 класу 
Тетяна Боївка), Рідна мова і Чи-
танка (ролі виконали Юлія Дей-
нека і Аліна Гук – учениці 3 кла-

су) і “Я і Україна” (роль виконала 
Юлія Данчак – учениця 4 класу).

На завершення свята діти зі-
грали сценку, де побували в ролі 
звірят: Вероніка Біловус – Лисич-
ка, Назар Франківський – Зай-
чик,  Вадим Коновалюк – Вовк,  
Віталій Кулецький – Кіт, Тетяна 
Чумаченко і Аліна Ониськів були 
ведучими. Метою інсценізації бу-
ло донести, що добро почина-
ється з кожного, в першу чергу, з 
нас самих. Отож, будьмо добри-
ми людьми. І світ стане кращим.

Добро починається з тебе
Учасники свята прощання з Букварем  

та їх наставники в Ігровицькій ЗОШ І-ІІ ст. 

Леся МАНЗА,        
класовод 1 класу  

Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.  
ім. Володимира Гарматія.

Кожен етап людського 
життя пронизаний особли-
вими пам’ятними подіями. 

Для немовляток – це перша 
усмішка, малюків – перше сло-
во, дошкільняток – вивчений 
віршик, а молодших школярів 
– перша самостійно прочитана 
книжка. Але для цього вони по-

винні добре засвоїти літери 
абетки, навчитись читати скла-
ди і слова. Помічником у цьому 
є Буквар.

Учні 1 класу Жовтневої ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. Володимира Гарматія 
цей етап вже успішно подола-
ли. 31 березня у Світлиці шко-
ли вони попрощалися із Буква-
риком, подякувавши за цінну 
науку. Першокласники не про-
сто прочитали сторінки Буква-
ря, а стали справжніми школя-
рами. На святі це підтвердили: 
співали, декламували вірші, 

проказали скоромовками всю 
абетку і відтворили її рухами. 
Учні другого класу в ролі Під-
ручників познайомили першо-
класників із “новими друзями” 
– Читанкою, Українською  
мовою. Батьки переглянули 
презентацію “Перший рік у 
школі”.

Букварикове свято подару-
вало усім незабутній настрій, 
який залишиться у спогадах і 
світлинах. Це – перший впев-
нений крок до шкільних вер-
шин. Нехай їх буде чимало!

Прощавай, Букварику!

Першокласники Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.  
та класовод 1 класу Леся Михайлівна Манза.

Щиросердеч-
но вітаємо з 
днем народжен-
ня водія СПП 
“Мричко” Юрія 
Ярославовича 
ЗАБЛОЦЬКОГО.

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  
СПП “Мричко”.

Педагогічний колектив Ігровиць-
кої ЗОШ І-ІІ ст. вітає з днем наро-
дження вчителя початкових класів 
Надію Іванівну БОЇВКУ.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов,

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов.

Іване Романовичу МОРОКО, 
Ольго Романівно МУРАН,  
Маріє Орестівно НАВАЛЯНА, у 
Ваш славний 50-річний ювілей 
вас вітають однокласники – учні 
Мишковицької середньої школи 
1982 року випуску та класний ке-
рівник Стефанія Стефанівна 
Яновська.

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!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження класного керівника учнів 
Мишковицької середньої школи 
1982 року випуску Стефанію 
Стефанівну ЯНОВСЬКУ. 

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 — випускники 
Мишковицької середньої 

школи 1982 року випуску.

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів щи-
ро вітає з днем народження вчи-
теля хімії Лілію Петрівну ВІБЛУ, 
вчителя біології та основ здоров’я 
Ольгу Дмитрівну БОРСУК, вчи-
теля фізичного виховання  
Владислава Михайловича  
РУСАНЮКА.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань,

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження 
соціальних робітників: з с. Миро-
любівка Світлану Іванівну  
БАСТЮК, з с. Біла Ганну Ярос-
лавівну ГУТУ, з с. Великі Гаї 
Ольгу Олегівну МАРКОВИЧ.

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!

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів щи-
ро вітає з днем народження 
вчителя-пенсіонера Стефу  
Стефанівну ЯНОВСЬКУ.

Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,

Будьте душею завжди молоді.

Хай Вашу долю освітлюють зорі,

А щастя рікою вливається в дім.

Щиро вітаємо з днем  
народження вчителя початкових 
класів Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. 
Надію Іванівну БОЇВКУ. 

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття.

Щоб життя було веселим, радісним, 

багатим,

І щоб кожен день прожитий 

Вам здавався святом.

З повагою — учні 4 класу 
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.  

та батьки.

Вітаємо з днем народження 
депутатів Великоберезовицької 
селищної ради Олександру  
Теодозіївну ВИННИК і Володи-
мира Івановича КУЛЬЧИЦЬКОГО, 
землеміра Великоберезовицької 
селищної ради Ірину Володи-
мирівну ГРИНЧИШИН.

Нехай завжди Вам усміхається доля,

Несуть тільки радість із собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання, думки. 
З повагою – колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, виконком. 

Педагогічний колектив  
Почапинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
щиро вітає з ювілеєм мудрого 
педагога, вчителя історії та пра-
вознавства Івана Дем’яновича 
ЧЕРНЕЦЬКОГО.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку,

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

Колектив редакції газети “Подільське слово”  
і радіокомпанія “Джерело” вітають з народжен-
ням донечки першого заступника голови Терно-
пільської райдержадміністрації Богдана ЛИхОГО 
та його дружину Людмилу. Щиро бажаємо мо-
лодій родині сімейного благополуччя, тепла та 
затишку, мирного неба та Господнього благо-
словення. Хай донечка зростає Вам на радість, 
Богу на славу, людям на добро!

В цей день ясніше засвітило сонечко,

Бо народилася у Вас маленька донечка.

Зичимо їй від усієї душі

Доброї долі і щастя в житті,

Нехай з її веселим сміхом

У дім приходить радість, втіха.

Терпіння Вам, здоров’я й радості багато,

Вітаємо із неповторним святом!

З радісною і щасливою подією 
— народженням донечки — вітаємо 
першого заступника голови Терно-
пільської райдержадміністрації  
Богдана ЛИхОГО та його дружину 
Людмилу. Щиро бажаємо, щоб 
зростала в добрі та любові, щоб 
була здоровою, як горішок, а гар-
ною, як квіточка. Хай буде вона Ва-
шою втіхою і стане втіленням Вашої 
мрії про щасливе сімейне життя.

Народилося дівчатко,

Наче сонце, ангелятко,

Хай радіє вся земля –

У світі кращої нема.

Хай усмішкою втішає

І щасливою зростає,

У любові і красі,

І в достатку, і в добрі.

З повагою — побратими Тернопільська районна організація 
ВО “Свобода”.


