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●●Соціум

За весняний період на соціальну допомогу громадам
агрохолдинг “МРІЯ” виділив 6 мільйонів гривень
Агрохолдинг “МРІЯ” кожного
року виділяє значну частину коштів
на підтримку місцевих громад, їх
розвиток, соціальні потреби. За
останні три місяці (березень, квітень, травень) агрохолдинг “МРІЯ”
вже виділив 6 млн. грн. на соціальну допомогу громадам Тернопільської,
Хмельницької,
ІваноФранківської, Чернівецької, Львівської та Рівненської областей.
Усього в 2015 році компанія планує
виділити на соціальні проекти понад 20 млн. грн. Про найвагоміші
проекти розповів керівник відділу
соціальних проектів та програм
компанії “МРІЯ Агрохолдинг”
Василь Мартюк.

Громада сама
визначає, куди
спрямовувати
благодійну допомогу
Починаючи з 2015 року, агрохолдинг “МРІЯ” має чітко затверджену програму, яка передбачає в
регіонах присутності виплачувати,
окрім орендної плати, на соціальні

потреби по 100 грн. на кожен гектар землі, яка орендується. Більша
частина коштів розподіляється
безпосередньо громадами, а частина спрямовується на централізовані програми, а саме: потреби
АТО, інфраструктурні проекти регіону (зокрема на дороги, мости), на
допомогу церквам і подарунки дітям.
55 гривень зі 100 йде виключно
на потреби, які задекларували громади. Мешканці населених пунктів
проводять збори пайовиків і приймають колективне рішення, куди
направити ці кошти.
З великих об’єктів на Тернопільщині варто відзначити ремонт
доріг у селах Голгоча та Старе
Місто Підгаєцького району, на які
“МРІЄЮ” спрямовано близько
200 тисяч гривень. Близько 70
тис. грн. виділено на ремонт дороги в с. Старий Тараж, що на
Кременеччині. Зараз ведуться
перемовини з райавтодором Гусятинського району, щоб консолідувати близько 300 тис. грн. на
ремонт доріг у тих селах району,

де “МРІЯ” орендує землі.
Активно компанія допомагає і
закладам охорони здоров’я. Наприклад, в с. Високе Монастириського району у сільську амбулаторію придбано якісний кардіограф.
Ще одна складова соціального
бюджету — 20 гривень на гектар
— консолідуються на інфраструктурні проекти районного значення.
— Це під’їзні дороги, дороги районного значення, які не перебувають на балансі сільських рад, і,
відповідно, вони не мають права їх
ремонтувати. Їх обслуговування
здійснює обласний або районний
автодор. Також ці кошти можуть
направляти на ремонт районних
лікарень, будинків культури та інших соціальних об’єктів, — зауважив пан Василь.

Допомога
воїнам АТО
— Інша частина зі 100 гривень,
а саме 10 гривень з кожного гектара, йдуть на допомогу воякам

АТО. Ці кошти консолідуються на
рівні районів, тому, що в одному
селі може ніхто не служити у війську, а в іншому — призвали багатьох. Тому несправедливо було б,
щоб в одному селі кошти не використовувалися, а в інших — була додаткова потреба. Фактично
у всіх районах створені благодійні
фонди або волонтерські організації, які керують спрямуванням коштів. Більше того, кожна гривня
перебуває під пильним оком громадськості, і ми впевнені, що ці
кошти використовуються виключно за цільовим призначенням, —
каже Василь Мартюк.
“Ми розуміємо, що прийшли
на цю землю працювати і хочемо
працювати на ній довго. Хочемо,
щоб громади бачили в нашому
обличчі надійного партнера, який
не прийшов використати землю і
не зважає на потреби та думку
громади. Ми завжди готові до діалогу та спілкування з громадами, які довірили нам обробіток
своєї землі!” — резюмував
Василь Мартюк.

Наша
сторінка
www.lanclaas.com.ua

www.facebook.com/
PodilskeSlovo
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Панорама подій

●●Добрі справи

З нагоди Дня Конституції України 28 червня 2015 р. о 16 год. в будинку культури с. Настасів відбудеться творчий звіт колективів художньої самодіяльності закладів культури Настасівської, Миролюбівської,
Йосипівської, Мар’янівської, Малоходачківської сільських рад.

21 червня о 16 год. в БК смт. Велика Березовиця,
о 18 год. в клубі с. Великі Гаї, о 20 год. в БК смт. Великі Бірки відбудеться відеопоказ фільму “Аеропорт”, присвяченого героїчному
подвигу захисників Донецького аеропорту. Вхід безкоштовний.

●●“Гаряча лінія”
Голова профкому Тернопільської митниці ДПС Іван Шлюсар
та головний спеціаліст сектору молоді та спорту Тернопільської райдержадміністрації
Світлана Яхван відвідали багатодітну сім’ю Дручок у смт Великі Бірки.

Подаруємо радість дітям
Світлана ЯХВАН,
головний спеціаліст сектору
молоді та спорту
Тернопільської
райдержадміністрації.
В Тернопільському районі
вже стало доброю традицією
допомагати сім’ям з дітьми, які
опинились в складних життєвих
обставинах. 2 червня 2015 року
з нагоди Всесвітнього дня за-

хисту дітей до багатодітної матері Ірини Дручок — жительки
селища Великі Бірки — завітали
із подарунками голова профкому
Тернопільської
митниці
ДПС Іван Шлюсар та автор цих
рядків.
Ірина Дручок — багатодітна
мати, проживає в орендованому житлі, виховує чотирьох діток, двоє з яких навчаються у
школі. Того дня діти показували

гостям свої щоденники, розповідали про успіхи. В присутності представників Великобірківської селищної ради дітям вручили одяг, шкільне приладдя,
іграшки, засоби гігієни, солодощі.
Подарувавши частинку радості дітям, відвернемо увагу
від негативних подій сьогодення і подаруємо надію на краще
майбутнє.

●●Консультації

Пенсія за вислугу років
Галина ГУМНИЦЬКА,
заступник начальника
управління Пенсійного фонду
Українив Тернопільському
районі.

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” N 213-VIII від 02.03.2015
внесено зміни до законодавчих актів, які регламентують пенсійне забезпечення громадян.
Цей Закон
набрав чинності
1 квітня
цього року.
Починаючи з 1 квітня ц.р. на 5
років поетапно протягом 10 років на
6 місяців за рік збільшується тривалість загального стажу роботи, потрібного для призначення пенсії за
вислугу років, а для окремих категорій працівників — необхідної вислуги років.
Пенсії за вислугу років призначаються після досягнення 55 років: робітникам локомотивних бригад і окремим категоріям працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах; працівникам експедицій,
партій, загонів, дільниць і бригад,
безпосередньо зайнятих на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо—геодезичних,
геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах; робітникам,
майстрам (у тому числі старшим
майстрам), безпосередньо зайнятим на лісозаготівлях і лісосплаві,
включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання механізаторам
(докери—
механізатори), комплексних бригад
на
вантажно—
розвантажувальних роботах у портах плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють в акваторії порту,
службово—допоміжних, роз’їзних,
приміського і міського сполучення)
за умови стажу роботи:
* для чоловіків — не менше 30
років, з них не менше 12 років 6
місяців на зазначених роботах;
* для жінок — не менше 25 років,

з них не менше 10 років на зазначених роботах.
До досягнення 55-річного віку
право на пенсію за вислугу років
мають жінки 1970 року народження
і старші після досягнення ними такого віку:
50 років — по 31 березня 1965
року включно;
50 років 6 місяців — з 1 квітня
1965 року по 30 вересня 1965 року;
51 рік — з 1 жовтня 1965 року по
31 березня 1966 року;
51 рік 6 місяців — з 1 квітня 1966
року по 30 вересня 1966 року;
52 роки — з 1 жовтня 1966 року
по 31 березня 1967 року;
52 роки 6 місяців — з 1 квітня
1967 року по 30 вересня 1967 року;
53 роки — з 1 жовтня 1967 року
по 31 березня 1968 року;
53 роки 6 місяців — з 1 квітня
1968 року по 30 вересня 1968 року;
54 роки — з 1 жовтня 1968 року
по 31 березня 1969 року;
54 роки 6 місяців — з 1 квітня
1969 року по 30 вересня 1969 року;
55 років — з 1 жовтня 1969 року
по 31 грудня 1970 року.
За відсутності необхідного страхового стажу: 30 років для чоловіків
і 25 років для жінок, у період до 1
квітня 2024 року пенсія за вислугу
років призначається за наявності
стажу роботи:
* з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року — не менше 25
років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;
* з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року — не менше 26
років у чоловіків і не менше 21 року
у жінок;
* з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року — не менше 26
років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;
* з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року — не менше 27
років у чоловіків і не менше 22 років
у жінок;
* з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року — не менше 27
років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;
* з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року — не менше 28
років у чоловіків і не менше 23 років

у жінок;
* з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року — не менше 28
років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;
* з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року — не менше 29
років у чоловіків і не менше 24 років
у жінок;
* з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — не менше 29
років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок.
Вимоги щодо необхідного стажу
роботи за вислугу років вказаним
категоріям працівників залишились
незмінними.
З 1 квітня 2015 року поетапно
збільшується стаж вислуги років
окремим категоріям працівників
авіації і льотно—випробного складу
згідно з переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України.
Призначення пенсій за вислугу
років працівникам освіти, охорони
здоров’я та соціального забезпечення здійснюється незалежно від
віку за наявності спеціального стажу
роботи 25 років станом на 1 квітня
2015 року та після цієї дати:
з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року — не менше 25 років 6
місяців;
з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року — не менше 26 років;
з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року — не менше 26 років 6
місяців;
з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року — не менше 27 років;
з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року — не менше 27 років 6
місяців;
з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року — не менше 28 років;
з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року — не менше 28 років 6
місяців;
з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року — не менше 29 років;
з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — не менше 29 років 6
місяців;
з 1 квітня 2024 року або після
цієї дати — не менше 30 років;
Тобто, якщо станом на 1 квітня
2015 працівник має не менше 25
років вислуги, цього стажу достатньо для того, щоб у будь — який
час, після звільнення з роботи, скористатись своїм правом на призначення пенсії за вислугу років.

До нас телефонують,
у нас запитують…
— За якою ставкою оподатковуються проценти, що нараховуються на депозитні вклади у банках?
— Доходи у вигляді процентів
на депозитний (вкладний) банківський рахунок відносяться до
“пасивних”, для яких ставка податку на доходи встановлена у
розмірі 20 відсотків. Податок
утримує банківська установа.
— Чи може підприємець
вести справи, пов’язані зі
сплатою податків та взаємовідносинами з податковою інспекцією, через свого представника?
— Стаття 19 Податкового кодексу дозволяє це робити. Представниками платника податків
визнаються особи, які можуть
здійснювати представництво його законних інтересів та ведення
справ, на підставі довіреності,
яка має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.
Такий представник, при цьому, користується правами, встановленими для платників податків.
— Як скласти запит до Тернопільської податкової інспекції, щоб отримати інформацію,
яка є відкритою (для прикладу
— про кількість підприємств,
загальну сплату податків) ?
Правові засади доступу до публічної інформації визначені Законом № 2939 “Про доступ до
публічної інформації”, відповідно
до якого запит подається у довільній формі та повинен містити:
прізвище, ім’я по батькові (найменування) того, хто звертається, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також
номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи
зміст документа, щодо якого
зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату.
Наказом
Мінфіну
від
10.03.2015р. № 309 затверджена
відповідна форма подання запиту на отримання публічної інфор-

мації, що знаходиться у володінні
органів ДФС. А інформацію про
документи, які знаходяться у володінні ДФС, розміщено на офіційному веб — порталі служби
(www.sts.gov.ua) та субсайтах її
територіальних органів. Запит
можна подати поштою (м. Тернопіль, вул. Білецька 1), на електронну адресу: publicinfo1918@
ukr.net , факсом : 43-46-00,4346-34, телефоном 43-46-34, або
в усній формі особисто посадовим особам управління реєстрації платників та електронних сервісів Тернопільської ОДПІ.
— Бухгалтер нараховує дивіденди засновникам. Чи потрібно з цих сум утримувати
військовий збір?
— Потрібно, оскільки дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб включаються до загального місячного оподатковуваного
доходу. Ставка військового збору становить 1,5 %.
— Чи потрібно, коли реєструєш в податковій інспекції
касовий апарат, документ на
приміщення, де він буде встановлений?
— Так, потрібно. Адже відповідно до Порядку реєстрації та
застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від
28.08.2013 № 417 в реєстрації
РРО може бути відмовлено, якщо
відсутній документ на право
власності або інший документ,
що дає право на розміщення
господарської одиниці, де буде
використовуватися РРО.
Для отримання детальних консультацій з цих та інших запитань
щодо податкового законодавства
звертайтесь у Центр обслуговування платників за адресою: Білецька 1 або за телефонами: 4346-46 та 43-46-10.
Відділ комунікацій
Тернопільської об’єднаної
ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській
області.

Учні, вчителі та працівники Баворівської ЗОШ І—ІІІ ступенів глибоко сумують з приводу передчасної смерті учениці 10 класу Головатої Христини
Володимирівни та висловлюють щирі
співчуття рідним та близьким. У наших
серцях Христинка назавжди залишиться
веселою, світлою, життєрадісною, красивою і неповторною. Так рано згасла
свічка її життя, любові і надії. Наш сум,
наша печаль безмежні.
Виконавчий комітет і депутатський корпус Романівської сільської
ради висловлюють глибоке співчуття депутату сільської ради Олегу
Миколайовичу Яциковському з приводу тяжкої і непоправної втрати
— смерті батька Яциковсього Миколи Устиновича. Вічна пам’ять.
Колектив Тернопільського районного територіального медичного об’єднання та профспілкова організація сумують з приводу
смерті колишньої завідуючої ФАПу с. Довжанка Міщишин Іванни
Миколаївни та висловлюють співчуття рідним і близьким.
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●●Vivat!

Тема дня

Володарі премій у номінаціях “Інтелектуальна надія” та “Юні дослідники”
з начальником відділу освіти Тернопільської РДА
Василем Зеновійовичем Цалем та завідуючою Тернопільським районним
методичним кабінетом Галиною Іванівною Кубелко (друга зліва).

Головний редактор ТРР “Джерело” Галина Юрса
з синами Володимиром та Богданом.

Передплата-2015
Передплатна ціна на газету

Зерна таланту
Галина ЮРСА —
ТРР “Джерело”.
Фото автора.
Вони красиві, цікаві, креативні, з почуттям гумору. З
ними
приємно
спілкуватися.
Адже життя їхнє як
вихор.
Вчора,
приміром,
вони
брали участь у
спортивних змаганнях, нині – у
всеукраїнській
олімпіаді з математики, а завтра
їх чекає випробування з іноземної
мови, творчий конкурс.
Насичене
життя кожного обдарованого учня з
Тернопільського
району. Як справедливо зауважено: якщо когось
наділено талантами, то сповна.

Спортивна гордість району Андрій Оленюх та Мар’яна Макара
(у центрі) з номінантами премії “Юні аматори сцени” Ігорем Гуцайлюком,
3 червня у
НВК
Тетяною Стислою, Аліною Лисою, Олесею Салій та начальником відділу
“Великобірківська
освіти Тернопільської РДА Василем Цалем.
ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія
ім. Степана Балея” відбувся фо- на людина народжується із зер- рія Натолочна (Великоберезоням у руці, лише треба знайти вицька ЗОШ І-ІІІ ст.) У номінації
рум обдарованої молоді. Зірковим
“Творчі таланти” нагороджені
поле, де це зерно дасть найкращі
часом для школярів, святом вшаСвятослав Школьний, Володинування обдарованих дітей, під- паростки. У навчальних закладах
мир Свентий, Юрій Ференц, РоТернопільського району зростає
сумком наполегливої праці, яка
талановита молодь, яка вплете у ман Вархолік (Великоглибочецьприносить плоди пізнання, розуму
кий будинок технічної творчості
національний вінок України суцвітта натхнення назвала його ведуча
школяра); Станіслав Нестайко,
тя свого таланту”.
дійства, заступник директора
Людмила Злонкевич, Анастасія
Вітаючи у святковій залі вчитешколи-гімназії Ольга Олексіївна
лів, гостей та майбутню еліту укра- Гончар, Назар Касарда, Микола
Бас. На традиційний захід було
Ковей, Мальвіна Чудик (Великоїнської держави – переможців
запрошено більше трьох десятків
бірківський будинок творчості
талановитих учнів Тернопільського всеукраїнських, обласних, районшколяра). Юні спортсмени Миних олімпіад, спортсменів, творчу
району. Їх, звичайно, набагато
кола Марфут (Острівська ЗОШ
молодь — начальник відділу освібільше, але вшановували саме
ти Тернопільської райдержадміні- І-ІІІст.); Андрій Оленюх, Мар’яна
кращих з кращих.
Макара (Мишковицька ЗОШ І-ІІІ
страції Василь Зеновійович Цаль
Слухаючи та виконуючи Дерта завідуюча Тернопільським ра- ст.) отримали нагороди у номінажавний гімн України, тримаючи
руку на серці, кожен учень, педа- йонним методичним кабінетом Га- ції “Спортивна гордість району”
Аліна Лиса та Олеся Салій (Велигог згадував героїв Євромайдану лина Іванівна Кубелко висловили
коглибочецька ЗОШ І-ІІІ ст. ім.
сподівання, що ці діти у майбутта АТО, а особливо тих, хто не поЯрослава Стецька), Тетяна Стисньому ще більше розвинуть свої
вернувся живим, залишивши батьла та Ігор Гуцайлюк (Настасівків, родину та дітей. Ще більше здібності. А їхній талант послужить
ська ЗОШ І-ІІІ ст.) отримали відУкраїнській незалежній державі.
защеміло серце, заболіла душа,
знаки у номінації “Юні аматори
Грамоти, грошові премії отриколи на сцену вийшла наймолодсцени”.
мали: у номінації “Інтелектуальна
ша зірочка свята, учениця 5 класу
Патріотичні, одухотворені пісні
Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. надія” Ольга Барбарош, Анастаім. Ярослава Стецька, перемо- сія Стельмах (НВК “Великобірків- для усіх, хто прийшов на районний
форум обдарованої молоді, викожець Всеукраїнського пісенного ська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім.
нали Діана Крицак, Юлія Писаренконкурсу “Червона калина” Аліна Степана Балея); Віталій Зубик,
Оксана Пелешок (Баворівська ко, дуети у складі Тетяни ГармаЛиса з піснею “Запалимо свічу”.
тій, Анастасії Гайди, Тетяни СтисЗОШ І-ІІІст.); Христина Пришляк
Подумалось: “Дитина має співати
(Великоберезовицька ЗОШ І-ІІІ лої, Ігоря Гуцайлюка.
про радість, сонце, усмішки”. Але
Слова особливої подяки склали
кожен нині розуміє, що живемо в ст.); Павло Чикало (Стегниківусім вчителям та батькам учнів, чия
ська ЗОШ І-ІІ ст.); Зоряна Шупумовах воєнного часу, коли діти
щоденна турбота заслуговує глина Сході України чують вибухи тарська (Мишковицька ЗОШ
снарядів, втрачають своїх рідних І-ІІІст.). У номінації “Юні дослід- бокої шани, та директору НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.- гімната друзів. Навіть повідомлення по ники” відзначені Олена Зьола,
Вероніка Мацелюх, Олена Хом’як, зія ім. Степана Балея” Володимирадіо, телебаченню про бойові дії
ру Михайловичу Польчію за допоКатерина Жидчук, Анастасія Лізасмучують найменших.
могу у проведенні цієї зустрічі.
совська (НВК “Великобірківська
“Не варто доводити, що кожна
Хай для кожного з юних життя
нація сильна своїми талантами. А ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія ім. Степабуде святом, випробуванням та
талант родом з дитинства, — за- на Балея); Павло Романишин
перемогою. Хай перед кожним із
(Малоходачківська ЗОШ І-ІІІ ст.);
значила заступник директора НВК
них стеляться нові дороги, нехай
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІст.- Арсен Плаксивий (Мишковицька
гімназія ім. Степана Балея Ольга ЗОШ І-ІІІ ст.); Яна Вітушинська кожному підкоряються нові вер(Почапинська ЗОШ І-ІІІ ст.); Ма- шини.
Олексіївна Бас, — Кажуть, що кож-

“Подільське слово”

на ІІ півріччя 2015 року
Для
на 6
Для
на 6

населення (індекс 61357):
місяців — 50,79 грн.;
організацій (індекс 23491):
місяців — 59,79 грн.

●●Вітаємо!
З днем народження щиро вітаємо
начальника
управління соціального захисту
населення Тернопільської райдержадміністрації Сергія
Леонтійовича
МАНДЗЮКА. Бажаємо
щастя, благополуччя, успіхів у всіх
починаннях, щоденних справах.
Нехай у Ваших задумах завжди буде мудрість, у роботі — підтримка
однодумців, у серці — сонячно від
людської вдячності. Нехай життєвий і професійний шлях буде наповнений новими досягненнями, а
добро, яке Ви несете людям, повертається до Вас сторицею.
З повагою — колектив
управління соціального захисту
населення Тернопільської
райдержадміністрації.
13 травня
відзначає
35-річчя головний економіст бюджетного відділу
фінансового
управління
Тернопільської
РДА
І р и н а
Миронівна
ВАЩЕНКО.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

З повагою — колектив
фінансового управління
Тернопільської РДА.

Педагогічний колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів сердечно
вітає з днем народження вчителя
хімії
Оксану
Олексівну
ФЕДЬКІВ.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь щастя й сили посилає,
Хай завжди ведеться з легкої руки,
На добрі і довгі, безхмарні роки.

Колектив територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з
ювілеєм
соціального робітника
с. Велика Лука Ольгу Зіновіївну
ОКОНЬ.
Хай радість Вам життя дарує,
Щоб посміхалися ви весь час,
Любов і злагода панують,
Достаток повниться щораз..
Щоб Ви добра мали багато,
А доля квітла, наче сад,
І щоб на Вас із неба падав
Лише щасливий зорепад.

Колектив територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з
днем народження соціальних робітників Любов Володимирівну
ГОЛОУТІНОВУ з с. Дичків, Тетяну
Йосипівну ГУШПЕТ та медсестру
Марію Андріївну БАСТЮК.
З днем народження вітаємо!
Здоров’я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить Вас Мати Божа,
Нехай Ангел Божий поруч Вас крокує,
А Господь многая літ дарує!

Педагогічний колектив Великолуцької ЗОШ І-ст. вітає з днем народження завідуючу бібліотекоюфілією с. Велика Лука Іванну
Ярославівну ТІЦЬКУ.
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.

7
червня
відзначила
45-річчя начальник відділу доходів фінансового
управління
Тернопільської
РДА
Наталя Ігорівна КОГУТ.
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
фінансового
управління
Тернопільської РДА.
Щиросердечно вітаємо з днем
народження директора будинку
культури с. Великий Глибочок
Людмилу Іванівну ПАЦІЙ та керівника народного аматорського
хору “Журавка” клубу с. Острів
Степана
Васильовича
ДЖУРОВСЬКОГО.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

З повагою — колективи відділу
культури Тернопільської РДА,
Тернопільського районного
будинку культури,
Тернопільської
районної організації
профспілки працівників
культури.
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●●Духовні цінності

●●Зайнятість

Жінка на ринку праці
У гендерному центрі Тернопільського міськрайонного центру зайнятості, що
в Будинку праці по вул.
Текстильна, відбувся семінар “Жінка на ринку праці”
за участю безробітних жінок та провідного спеціаліста, психолога Тернопільського міського центру
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Лариси
Васильєвої.

Члени клубу за інтересами “Стежина до Бога”
та члени Марійської дружини у храмі Вознесіння Господнього с. Настасів.

За мир в Україні
Ольга КУРАШ,
завідуюча бібліотекою
села Настасів.
У другу неділю травня у храмі Вознесіння Господнього села Настасів відбулося свято матері.
Члени клубу за інтересами “Стежина до Бога” та
члени Марійської дружини підготували привітан-

ня для всіх присутніх. Діти презентували невеличку сценку, в якій показали важливість пошани
та любові до матері. Приємним сюрпризом для
всіх стали подарунки, які діти виготовили власноруч та подарували не тільки своїм мамам, але
й всім присутнім мамам та бабусям. Свято завершилося щирою молитвою за мир і спокій в
Україні.

●●Статистична панорама

* У січні-березні 2015 р. підприємствами Тернопільського
району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на
193,9 млн. грн., що становить
7,9% загального обсягу реалізованої промислової продукції в
області. Реалізація промислової
продукції на одну особу населення в січні-березні 2015 р. в
районі становила 2919,6 грн. (у
січні-березні 2014 р. – 1697,2
грн.).
* Станом на 1 травня 2015 р.
сільськогосподарські підприємства Тернопільського району посіяли 14,7 тис. га ярих культур
(на 6,6% більше, ніж на 1 травня
2014 р.), у т.ч. 4,8 тис.га зернових (на 3,8% більше), 3,8 тис.га
кукурудзи на зерно (на 10,1%
менше), 2,0 тис.га цукрових буряків (фабричних) (на 1,4% більше), 1,4 тис.га сої (на 5,6% менше), 1,3 тис.га соняшника на
зерно (в 3,1 раза більше), 0,3
тис. га овочів відкритого ґрунту
(в 1,8 раза більше). На 1 травня
2015 р. загальне поголів’я свиней в сільськогосподарських
підприємствах становило 65,3
тис. голів (на 38,6% більше, ніж
на 1 травня 2014 р.), великої рогатої худоби – 2,3 тис. голів (на
7,2% менше), зокрема, корів –
0,9 тис. голів (на 7,3% менше).
* У січні-квітні 2015 р. підприємствами Тернопільського району виконано будівельних робіт
на суму 49,4 млн.грн., що становить 23,3% загального обсягу в
області. У січні-березні 2015 р.
В районі прийнято в експлуатацію 20134 м2 загальної площі

житла, що в 3,8 раза перевищує
обсяги січня–березня 2014 р.
* У січні-квітні 2015 р. підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням вантажних
перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 54,9 тис.т вантажів, що
на 25,2% більше, ніж у січні–
квітні 2014 р. Виконано вантажооборот у обсязі 22,3 млн.ткм,
або 81,8% обсягу січня-квітня
2014 р. Послугами пасажирського транспорту скористалися
565,3 тис. пасажирів та виконано
пасажирооборот у обсязі 10,1
млн.пас.км, що, відповідно, становило 81,1% та 85,1% обсягу
січня-квітня 2014 р.
* Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної
торгівлі та ресторанного господарства, у 2014 р. склав 288,4
млн. грн., що в порівняльних цінах становить 89,2% обсягу
2013р.
* Обсяг експорту товарів Тернопільського району у січніберезені 2015 р. становив 40,1
млн. дол. США, імпорту – 35,3
млн. дол. Порівняно з січнемберезнем 2014 р. Експорт зменшився на 19,9%, імпорт – на
24,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 4,8 млн.дол. (у січніберезні 2014 р. також позитивне
– 3,5 млн. дол.). Обсяги експорту послуг району у січні-березні
2015 р. становили 7,1 млн. дол.
США, імпорту – 0,5 млн .дол.
Порівняно з січнем-березнем
2014 р. обсяг експорту змен-

Реалізація
промислової
продукції

35,4% загального обсягу реалізованої продукції в області, товари проміжного споживання –
917,7 млн.грн. (28,1%), енергія
– 893,7 млн.грн. (27,4%), інвестиційні товари – 236,7 млн.грн.
(7,3%), споживчі товари тривалого
використання
–
57,3 млн.грн. (1,8%).
Реалізація промислової продукції на одну особу населення
в січні–квітні 2015 р. становила
3067,4 грн. (у січні–квітні
2014 р. – 2120,8 грн.).

шився на 27,4%, імпорту збільшився в 1,9 раза. Позитивне
сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 6,6 млн. дол.
(за січень–березень 2014 р. Також позитивне – 9,5 млн.дол.).
Обсяг внесених з початку інвестування в економіку Тернопільського району прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу) на 1 квітня 2015 р. становив 5272,6 тис.дол. США, що
на 14,0% менше обсягів інвестицій на початок 2015 р., та в розрахунку на одну особу склав
79,6 дол. США (в області – 46,4
дол.).
* Середньомісячна номінальна
заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10
осіб і більше) у січні-березні 2015
р. становила 2954 грн. І зросла в
порівнянні з січнем-березнем
2014 р. на 27,5%. Упродовж
січня-березня 2015 р. загальна
сума заборгованості з виплати
заробітної плати збільшилась на
15,1%, або на 254,4 тис.грн., і на
1 квітня 2015 р. становила 1939,2
тис.грн.
* Чисельність населення в районі, за оцінкою, на 1 квітня
2015 р. становила 66672 особи,
в тому числі в міських поселеннях – 11425 осіб та сільській місцевості – 55247 осіб. Упродовж
січня–березня 2015 р. чисельність населення збільшилася на
36 осіб.
Головне управління
статистики у Тернопільській
області.

●●Цифри і факти

У січні-квітні 2015 р. підприємствами області реалізовано
промислової
продукції
(товарів, послуг) на суму 3287,0
млн.грн.
У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 35,4%, постачання електроенергії, газу, тари та
кондиційованого
повітря
–
26,5%, машинобудування –
9,9%, виробництво гумових і
пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції – 9,1%.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами споживчі товари
короткострокового використання склали 1153,2 млн.грн., або

Джерела доходів
та витрати
домогосподарств
Тернопільщини
За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у ІV кварталі 2014 р.,
сукупні ресурси домогосподарства в середньому за місяць
становили 4343 грн., у розра-

хунку на одну особу – 1477 грн.
Найбільшу питому вагу (87,9%)
в структурі цих ресурсів займали грошові доходи. Негрошові
доходи, тобто натуральні надходження, становили 10,8%,
використані заощадження –
1,3%.
Сукупні витрати домогосподарства в середньому за місяць склали 4240 грн., у розрахунку на одну особу – 1442
грн. На купівлю продовольчих
товарів та на харчування поза
домом члени домогосподарства витратили 2427 грн., на
непродовольчі
товари
–
1063 грн., на оплату послуг –
381 грн., на інші витрати (допомога родичам, іншим особам,
вклади до банків тощо) –
369 грн.
Головне управління
статистики у Тернопільській
області.

Присутні ознайомились із
гендерними аспектами на ринку праці, взяли участь у дискусії щодо міфів про жінок у професійні сфері, поділилися власним досвідом подолання стереотипного уявлення суспільства щодо кар’єрного росту
жінок; грали у психологічну гру
“Мої сильні професійні сторони”.
Цікавими для жінок були й
ділові вправи. Так, моделюючи
ситуацію співбесіди з роботодавцем, учасниці побували у
ролі і рекрутера, і шукача роботи. Жваво обговорювали присутні важливість першого вра-

ження під час зустрічі з роботодавцем.
— Проведення спеціалізованих заходів для жінок зумовлене тим, що їх серед безробітних – більша частина, у професійній кар’єрі вони частіше стикаються з упередженим ставленням суспільства щодо можливості самореалізації та професійного росту, непоодинокі
дискримінаційні моменти з боку роботодавців, — зауважила
фахівець МРЦЗ Інна Лісовська.
Важливими факторами є народження дітей, декретні відпустки і догляд за дитиною до трьох
років, які ”вибивають” осіб прекрасної статі з ”професійного
русла”. Як наслідок, дезорієнтація на сучасному ринку праці,
тривале безробіття, зниження
самооцінки та зневіра у своїх
професійних можливостях.
Семінари для жінок спрямовані на пошук внутрішніх потенціалів, нових шляхів професійного розвитку, допомагають
визначити сильні професійні
сторони, сприяють у визначенні кар’єрних планів, побудові
стратегії пошуку роботи.

●●Позиція

Даєш факти корупції –
отримуй винагороду
Громадська
організація
“Антикорупційна платформа” запустила надзвичайно цікавий та неординарний проект, який сьогодні,
як ніколи, на часі. Влучнішої назви бути й не може:
“Платформа знищення корупції”.
Слово “корупція” вже набило
оскому: воно у всіх на вустах.
Походить з латинської. Означає
– зіпсувати. Як на мене, то таке
визначення виправдовує себе:
при даванні хабара псується
ментальне тіло людини, яке є
важливою складовою біополя.
Інша справа – над цим ніхто
глибоко не замислюється. Тільки згодом хабарники дуже дивуються, коли хворіють їхні діти. Їм навіть на гадку не спадає, що між цими подіями існує
прямий зв’язок. Нам, українцям, корупція ніколи не була
притаманна. Це можна прослідкувати за етимологією слова
хабар. Воно турецького походження й означає – повідомлення, новина. У сербів – це
міто. У поляків – лапувка (давати на лапу). У росіян – взятка.
З цього випливає, що нас навчили це робити інші. Торкнемось трохи історії.
“З усякої нагоди одразу садовлять козака у в’язницю і, де
чують хабара, не випустять, поки не дасть доброго викупу...”.
Із такою скаргою на російських
чиновників влітку 1648 року
приїхали козацькі посли до
польського сейму. Явище хабарництва українському козацтву взагалі було не відоме.
Навіть у досить жорстокому,
але добре структурованому козацькому праві, не було статті
за такий злочин, як хабарництво.
Очолив проект “Антикорупційної платформи” блогер, правозахисник
Андрій Богданович. Він займається правозахисною діяльністю, має багато
успішного досвіду покарання
корупціонерів. На його думку,
потрібно всього лише дві речі:
воля боротися і гарні докази.
Проект спрямований на те, щоб
збирати докази корупції по всій
країні і притягати корупціонерів
до відповідальності.
Українські бізнесмени вже
відкрито заявляють, що всім
підприємцям чесно працювати
не дають. Скрізь процвітає жахлива корупція. Багато з них
впродовж року сподівалися, що
після Майдану влада конкретно

займеться цим питанням. Рік
минув, а змін жодних нема.
Один із спонсорів цього проекту
Сергій Семовоник, бізнесмен,
директор ТОВ “Маяк – Кап”,
розповідає: “Коли я почув про
створення проекту, відразу дав
згоду і приєднався. Адже якщо
кожен бізнесмен платитиме
гроші не в якості хабара, а за
те, щоб покарати корупціонера,
— ми переможемо корупцію
своїми силами. Я закликаю всіх
бізнесменів приєднатися до нас
і зупинити хабарництво”.
На думку іншого учасника
проекту, Віктора Андрусіва,
кандидата політичних наук, автора ідеї проекту, зміни і реформи настають не через діяльність політичних керівників,
а через діяльність людей. Так
було на Майдані і так має бути
в сфері боротьби з корупцією.
Учасники “платформи” зібрались і подумали, як активізувати боротьбу з корупцією
знизу, якщо не вдається зробити це зверху? Так власне і народилась ідея “Платформи знищення корупції”.
Як правило, з нас здирають
незаконні кошти і на цьому все
закінчується. ГО “Антикорупційна платформа” не просто
створила можливість покарати
тих, хто нас принижує, а навіть
дає можливість заробити при
цьому. Вона закликає українців
надсилати будь-які факти корупції, які є,… за винагороду.
Все решта (адвокат, Генеральна прокуратура України) беруть
на себе “платформісти”; Отож,
1000 грн — за інформацію про
корупціонера; 3 000 грн — за
відкриту кримінальну справу;
за вирок суду — 100 000 грн.
Платформа знищення корупції вже проводить перші три
розслідування: щодо прокурора міста Житомира, здирництва
в житомирській школі № 7, а
також щодо запорізького аеропорту.
ГО
“Антикорупційна
платформа” надіслала відповідні звернення до прокуратури
з проханням розслідувати ці
факти. Боротися стає легше,
адже Верховна Рада ухвалила
закон, що дозволяє громадянам знімати факти корупції на
відео.
До речі, в Китаї існує цілий
перелік предметів, які не можна дарувати (серед них навіть
книги), бо це розцінюється як
хабар і… карається смертю. Це
за книгу. А за яхту?
Валентина СЕМЕНЯК.
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Шкільний меридіан
Енергозбереження: особливий погляд
П’ятниця, 12 червня 2015 року

●●Досвід

Оксана ВОЛЯНЮК.
Проблема енергозбереження
особливо гостро постала сьогодні, коли ми отримали захмарні ціни на газ, електроенергію та водопостачання.
Суми, які доведеться сплачувати кожній українській родині, шокують, мимоволі змушують задуматись над тим,
як зберегти енергоносії. Не
байдужі ці проблеми і для
вчителів фізики Тернопільського району та їх вихованців, які запропонували своє
бачення подолання цих проблем під час фестивалюконкурсу
фізико-технічної
творчості учнівської молоді,
який пройшов 28 квітня 2015
року на базі інженернопедагогічного
факультету
ТНПУ ім. В. Гнатюка.
— Цей захід був проанонсований на Дні вчителя фізики-2015—
зазначив методист фізики ТРМК
Михайло Шемеля. — З ініціативи
начальника відділу освіти Тернопільської райдержадміністрації Василя Цаля учні загальноосвітніх
шкіл разом з наставниками розробили проекти енергозберігаючих
установок та продемонстрували
свої винаходи представницькому
журі та всім присутнім на фестивалі. Це була справжня феєрія талантів, творчої думки дітей, їх навиків.
З напутнім словом до юних фізиків звернувся заступник декана
ІПФ Ігор Васильович Гевко. “Довгий час енергозберігаючим технологіям не надавали належної
уваги, — зазначив Ігор Васильович.
— Сьогодні ці питання надзвичайно актуальні, і дуже добре, що ними цікавиться молодь”.
Ігор Васильович попросив учнів
не зупинятися на досягнутому, творити та побажав їм наснаги, плідної праці, успіхів у навчанні.
Вітаючи
учасників конкурсу,
вчителів, гостей, начальник відділу
освіти Тернопільської РДА Василь
Зеновійович Цаль зауважив, що
йому приємно бути присутнім на
цьому святі, що вдалось реалізувати цікаву ідею фестивалю, яка
допоможе розкрити потенціал обдарованих учнів. Він закликав вчительські колективи генерувати нові
ідеї, а влада допоможе їх втілити
в життя. Василь Зеновійович підтвердив свою обіцянку нагородити грошовими преміями переможців та учасників конкурсу і побажав
їм стати тим, ким вони бажають
стати.
До присутніх на фестиваліконкурсі звернувся і спеціаліст,
який вже 30 років працює над цією
проблемою, — Валерій Степанович
Федорейко.
— Енергетика сьогодні — пріоритетна галузь виробництва, — зазначив Валерій Степанович. — Чому німці, скандинави такі багаті?
Бо бережуть енергію. Одиниця
збереженої енергії в п’ять разів
ефективніша, ніж генерована. Юні
дослідники, які представлятимуть
свої роботи, обрали дуже перспективний напрямок для нашої
економіки та держави. Незважаючи на те, що Україна продає сусідам електроенергію за 300 мільйонів доларів, ми пережили віялові
відключення. Ми користуємося неефективними лампами Едісона, які
в 11 раз більше беруть енергії, ніж
світлодіодні, хоч добре знаємо, що
галогенові люмінесцентні лампи
значно довше служать в освітленні
будинків, зменшують дію парникового ефекту, впливають на припинення глобального потепління.
40% електроенергії використовується в побуті і на транспорті.
Сьогодні час задуматись над придбанням і встановленням двотарифних лічильників, які б вели облік спожитої електроенергії вдень і
вночі. Це і вигідно, бо тарифи на
енергію, використану вночі, значно
нижчі, ніж на ту, яку використовують вдень. Японія, Америка ще у
60-роках запровадили такі лічильники, там стало нормою використовувати пральні машинки, інші
енергозатратні прилади в нічний
період часу, а в Європі відмовились від ванн, бо вони не ефективні ні з точки зору гігієни, ні з точки

Методист фізики Тернопільського районного методичного кабінету Михайло Андрійович
Шемеля (зліва) та науковці ТНПУ ім. В. Гнатюка під час конкурсу творчих робіт учнівської
молоді 28 квітня 2015 р. на базі інженерно-педагогічного факультету вузу.
зору енергозбереження. Мені було
цікаво почути, що в Тернопільському районі у Великих Бірках, налагоджено виробництво біогенераторів, які з успіхом продаються в
Китай та Європі.
Ми всі повинні працювати в
енергозберігаючому векторі. Дуже
важливо видати і підручник по
енергозбереженню, вважає Валерій Степанович.
Роботи учасників фестивалюконкурсу оцінювало журі, до складу якого увійшли Володимир Вікторович Андрієвський, Андрій Олександрович Пальчик, Богдан Григорович Ящик,
Микола Іванович
Рутило. Очолив журі Валерій Степанович Федорейко.
А подивитись було на що: сонячний колектор, склопакети, вітрогенератор, зарядні пристрої,
сонячна кухня, оригінальні ліхтарики, вітродвигун, електронний годинник, трансформатор Тесла
продемонстрували нестримний
політ фантазії юних винахідників,
які об’єднали в цих пристроях, знання різних природничих наук.
Учні дали свої пропозиції і щодо
розв’язання 10 конструкторськоприкладних задач, запропонованих
їм в якості домашнього завдання.
Господар кафедри інформаційних технологій, де проходив конкурс, Роман Горбатюк побажав
усім учасникам вибороти І місце, а
членам журі — об’єктивності та подбати про те, щоб нікого не образити.
Першим представив свою роботу учень 10 класу Острівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Юрій Працінь.
Знайомлячи присутніх зі своїм вихованцем, вчитель фізики Надія
Родіонівна Дацко розповіла, що
Юрій не випадково бере участь в
конкурсі. Юра поповнює матеріальну базу фізичної лабораторної
школи саморобними приладами,
недавно змайстрував реостат,
прилад для перевірки знань, захопився сонячними батареями, а
на конкурс виготовив сонячну кухню. Вона складається з ізольованого ящика зі скляним вікном, оббитого зсередини фольгою, вставленого в більший за розміром
ящик.
Простір між ними заповнюють
сіном для теплоізоляції. Учень
ознайомив з принципом дії такого
приладу: сонячна радіація проходить крізь вікно, абсорбується стінками, дном на якому покладена
чорна металева пластина та каструлею. Вікно діє як пастка сонячної енергії за принципом парникового ефекту.
Для збільшення вхідної радіації
Юра використав відбивачі з дзеркальною поверхнею, що направляють світло на вікно ящика. Він відповів і на запитання членів журі:
навіщо покривати стінки внутрішнього ящика фольгою? Як підвищити ефективність кухні?
Фольга акумулюватиме енергію
Сонця та не дасть можливості парі,
що виділятиметься в процесі готування їжі, руйнувати стінки ящиків,
а підвищити ефективність пристрою можна, використавши подвійне вікно.
Юра розповів про переваги у

використанні галогенових ламп
над лампами розжарювання, ознайомив присутніх з принципом дії
люмінесцентних ламп, привіз та
роздав присутнім пам’ятки, буклети, в яких розповідається, чому
корисні світлодіодні лампи, виготовлені благодійною організацією
“Вчителі за демократію та партнерство”.
Присутні переглянули презентацію “Енергія Сонця”, підготовлену
учнем та фрагменти навчального
фільму “Добре світло”, підготовленого проектом “Трансформація
ринку в напрямку енергоефективного освітлення”, зокрема, в школах.
Учениця 8 класу Товстолузької
ЗОШ І-ІІІ ступенів Юлія Саламандра запропонувала присутнім конструкцію енергозберігаючого вікна,
яку виготовила під керівництвом
Ярослава Степановича Яреми.
Щоб зменшити втрати енергоносіїв, в їх школі поміняли вікна на
енергозберігаючі склопакети, що
дозволило зекономити 42542 грн.
Зменшити тепловіддачу зможе
двокамерний склопакет, якщо
простір між енергозберігаючими
склами заповнити газом та забезпечити його герметичність. Юля
продемонструвала присутнім презентацію енергозберігаючих вікон
та їх переваг над звичайними.
Представляючи учасника конкурсу — учня 10 класу Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, директор школи Олександр Миколайович Гасілін побажав кожному вчителю мати такого допитливого,
наполегливого школяра, як Павло
Романишин. Хлопець-фанат “горить” фізикою, експериментом, годинами може засиджуватись в лабораторії.
На конкурс Павло привіз цілу
корзину ламп різних конструкцій,
галогенних, люмінесцентних, використаних ламп розжарювання
та свою гордість — власноруч
сконструйований аналог трансформатора Тесла — прилад,
здатний генерувати високочастотне змінне електромагнітне поле. Він розвиває потужність 16
Вт. Демонстрації світіння різних
видів ламп на відстані від трансформатора просто в руках учня
вразили і присутніх, і журі. А ще
Павло застеріг бажаючих сфотографувати працюючий пристрій,
бо його модель може спалити
електроніку в мобільному телефоні чи фотоапараті. Малоходачківський винахідник запропонував своє бачення розв’язання
кількох
конструкторськоприкладних задач – це і проект
електромобіля, і якою повинна
бути каструля, щоб економити
газ, як підвищити ККД сонячних
батарей, де можна застосувати
елемент Пельтьє тощо.
Петро Вільчак — 11-класник Настасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів — виготовив на конкурс зарядний пристрій на сонячній панелі, який можна з успіхом використовувати для
заряджання мобільних телефонів,
смартфонів, GPS-навігаторів.
Новітні технології отримання
електроенергії зі світла зможуть
компенсувати втручання людини в

довкілля та врятувати екосистему
нашої планети та України.
Для діючої моделі зарядного
пристрою Петро разом зі своїм керівником Василем Володимировичем Михайленком використали
сонячну панель, яка розрахована
на напругу 6 В, діод Шотткі та
роз’єм USB 2.0 для підключення
пристроїв, помістивши її у планшет, пошитий із захисної тканини,
що використовується в одностроях
воїнів АТО. Побачивши його, всі
присутні утвердились в думці, що
цей пристрій дуже пригодився б у
польових умовах ведення бойових
дій на Донбасі.
За його допомогою при доброму освітленні, можна зарядити акумулятор ємністю 3600 мА*год
впродовж 2-3 годин, можна збільшити ефективність роботи, орієнтуючи панель в напрямку Сонця та
використовуючи дзеркальні відбивачі.
Петро Вільчак запропонував
свої способи збільшення тепловіддачі радіаторів систем опалення
будинку та покращення ефективності парника, встановивши під
кутом дзеркальну поверхню, яка б
відбивала сонячні промені на парник та спосіб економії води —
адресний полив розсади.
Одинадцятикласниця Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Зоряна
Шуптарська залюбки бере участь у
всеможливих конкурсах і змаганнях, зазначив вчитель фізики Любомир Тригубишин. Вона здобула
перемогу в п’ятьох районних олімпіадах, виборола два призові місця
в обласних олімпіадах, є гордістю
школи, а на фестиваль привезла
зарядний пристрій на сонячній батареї для акумулятора типу АА.
Для цього приладу Зоряна використала сонячну плату садового
ліхтаря, що вийшов з ладу. Вона
детально описала фізичні процеси,
на яких ґрунтується дія зарядного
пристрою, накреслила його схему,
записала формули, що стосуються
цього винаходу.
Якби на фестивалі-конкурсі був
передбачений приз глядацьких
симпатій, його б отримав восьмикласник Великоглибочецької ЗОШ
І-ІІІ ступенів Назар Кулецький —
безпосередній, жвавий хлопчина,
який iз допомогою вчителя фізики
Володимира Несторовича Бучинського сконструював з підсобних
матеріалів вітродвигун.
Учень привіз на конкурс невеличку ялинку та зумів за допомогою свого приладу засвітити ялинкову гірлянду. А випускник цієї
школи Тимофій Гусак продемонстрував роботу двох ліхтарів: на
генераторі та на схемі живлення
світлодіода від однієї батарейки,
який одягають на голову.
Привернула увагу глядачів та
журі презентація “Сонячні колектори”, яку підготувала учениця 8
класу Скоморохівської ЗОШ І-ІІ
ступенів Ірина Снітинська. Разом із
вчителем Ярославом Орестовичем
Гевком вона виготовила модель
сонячного колектора, розповіла
про його призначення та про те,
що використала для підготовки і
реалізації свого проекту.
Олександр Кошулинський –

восьмикласник Лозівської
ЗОШ
І-ІІІ ступенів — під керівництвом
вчителя Володимира Харука виготовив на конкурс вітродвигун. Хлопець любить техніку, цікавиться
моделюванням, із задоволенням
відвідує гурток технічної творчості.
Прилад, який представив Олександр, зроблений з підручних засобів, має солідні розміри, домінував над іншими конкурсними роботами.
Учень розповів, що вітродвигуни можуть бути з вертикальною
або горизонтальною віссю обертання, але це головним чином не
впливає на енерговіддачу. Хоча в
місцевостях, де висока турбулентність, використовувати вітродвигун
з вертикальною віссю обертання
небажано.
Вихованець Миколи Миколайовича Табачука – восьмикласник
Домаморицької ЗОШ І-ІІ ступенів
Роман Нечай продемонстрував на
фестивалі електронний годинник,
що працює на водному розчині солі. Цей прилад функціонуватиме і
на розчині оцту чи лимонної кислоти. Термін його використання 3-4
місяці, а потім потрібно підготувати
нову порцію підсоленої води, і годинник знову вестиме відлік часу.
Перш, ніж підбити підсумки
фестивалю-конкурсу, Андрій Олександрович Пальчик продемонстрував усім бажаючим славнозвісну
мікроводорость хлорелу, яку широко використовують у біотехнологічних процесах для виготовлення біогазу і поглинання вуглекислого газу, що є ефективним у вирішенні домовленостей Кіотського
потоколу.
— Кожен наш крок в енергозбереженні — постріл у бік Путіна, —
вважає Андрій Олександрович. Він
відзначив роботи учасників з Малого Ходачкова, Мишкович, Настасова та висловив сподівання на
продовження співпраці.
Володимир Вікторович Андрієвський задоволений роботами усіх
учасників конкурсу, чудовими виступами учнів, нестримною фантазією дітей. Тут відчувається і робота вчителів, зауважив науковець.
Він розповів про виступ своєї вихованки на подібному всеукраїнському конкурсі, яка розробила
проект електромагнітної бомби
для знешкодження безпілотників.
Микола Іванович Рутило відзначив творчі, цікаві роботи школярів
Тернопільського району. “Є тут і родзинки, я впевнений, що з часом, в
майбутньому, сьогоднішні конкурсанти досягнуть вагомих результатів”, — сказав Микола Іванович.
Керуючий справами Тернопільської районної ради, фізик за фахом Богдан Григорович Ящик назвав колектив вчителів фізики Тернопільського району локомотивом
Тернопільського району в науковому плані, вони постійно дають про
себе чути, знати, формують грунт,
на якому зростають майбутні науковці. Богдан Григорович подякував відділу освіти РДА, Михайлу
Андрійовичу Шемелі, вчителям фізики за роботу та участь в конкурсі. “Це велике досягнення педагогів – домогтися, щоб діти полюбили предмет”, — вважає Богдан
Григорович.
Заступник голови Тернопільської райдержадміністрації Уляна
Михайлівна Люлька висловила
сподівання, що серед конкурсантів
є майбутні світила науки, які не дадуть вкрасти свої винаходи, знайдуть їм застосування, прославлять свою батьківщину в світі. Вона
подякувала дітям за вогонь в очах,
бажання працювати, творити.
Перемогу в конкурсі здобув
учень 10 класу Малоходачківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Павло Романишин. Його трансформатор Тесла
— найбільш дієвий та найоригінальніший прилад фестивалюконкурсу. Павлу буде вручена І
премія та грошова винагорода.
Журі конкурсу відзначило цінними подарунками і учасників, які
брали участь у святі фізикотехнічної творчості. Організатори
конкурсу запросили школярів підкріпитися гарячим чаєм та солодощами, побажали нових цікавих зустрічей, успіхів у навчанні. А Роман
Михайлович Горбатюк запросив
вступати в ТНПУ на ІПФ.
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15 червня
Понеділок
УТ 1

06.00 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 8.50, 23.20 Спорт.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.35 Телемагазин.
09.10, 16.00 Європейськi iгри.
Синхронне плавання.
10.20, 15.30 Європейськi iгри.
Веслування на байдарках i каное.
11.00 Європейськi iгри. Водне поло
(Україна Iталiя).
12.00, 17.15 Європейськi iгри.
Боротьба жiноча.
12.30, 14.00 Європейськi iгри.
Спортивна гiмнастика.
13.40 Вiкно до Америки.
19.30 Європейськi iгри. Настiльний тенiс.
21.35 Європейськi iгри. Щоденник.
21.50 Подорожнi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10
Снiданок з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40, 11.00, 12.20 “Чотири весiлля-3”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30, 21.35 Комедiя “Свати”.
22.45 Мелодрама “Склiфосовський”.
23.45 “Мiнкульт”.

Інтер

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 0.10 Т/с “Жити далi”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
12.45 “Судовi справи”.
13.30, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.25, 16.15 “Чекай на мене”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Поверни мою любов”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 «Слідства. Інфо».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Вікно в Європу. Сильні разом.
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Шереметьєво-2». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.40 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Погляд зблизька».
22.35 Х/ф «Ферма». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.10, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с “Чорний список”.
11.50, 13.20 Паралельний свiт.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Провокатор.
14.50, 16.20 Х/ф “Васабi”.
17.05 Х/ф “Пристрель їх!”
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.35 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Джейсон Iкс”. (2).

СТБ

06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.00, 18.30 “За живе!”
09.15 Х/ф “Термiново шукаю чоловiка”.
11.10 Х/ф “Це мiй собака”.
13.05, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-2
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.50 “Дочки-матерi”.

Новий канал

06.00, 7.35, 7.45, 10.00 Kids’ Time.
06.01 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.40 М/с “Барбоскiни”.
07.46 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.05 М/с “Том i Джерi”.
10.01 Т/с “Друзi”.
11.55 Уральськi пельменi.
14.00 Т/с “Татусевi дочки”.
18.00 Репортер.
18.15 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.20 Пристрастi за Ревiзором.
23.15 ППШ-2.

Канал “Україна”

06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Реальна мiстика.
10.00 Т/с “Андрiйко”.
13.50, 15.30 Т/с “Адвокат”.
18.00 Т/с “Безсмертник.
Рай там, де ти”. (2).
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Країна 03”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Форсаж-5”. (2).
06.20
06.50
07.15
07.40
08.00
10.05
10.35
11.00
13.10

ТЕТ

М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Машинi казки”.
М/с “Шоу Гарфiлда”.
М/с “Чагiнгтон”.
Мульт MIX.
М/с “Смурфики”.
М/с “Качинi iсторiї”.
Т/с “Маленькi таємницi”.
Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень.
14.00 Панянка-селянка.
16.00, 19.55 Вiталька.
16.55, 21.00 Країна У.
17.55, 18.55 Т/с “Кухня”.
18.25, 19.25 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.30 Дамочки рулять.
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Щоденники Темного.
00.00 Х/ф “Реквiєм за вбивцею”. (2).

ТТБ

16 червня
Вівторок
УТ 1

06.00 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 8.50, 23.20 Спорт.
07.20 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Телемагазин.
09.00 Європейськi iгри. Веслування
на байдарках i каное.
10.25 Подорожнi.
11.30 Європейськi iгри. Стрiльба кульова.
12.05 Утеодин з Майклом Щуром.
12.30 Дорогi депутати.
13.00 Європейськi iгри. Синхронне п
лавання. Боротьба жiноча.
Стрiльба кульова. Веслування
на байдарках i каное.
16.00 Театральнi сезони.
16.25 Перша шпальта.
17.00 Європейськi iгри. Боротьба жiноча.
19.30 Європейськi iгри. Стрiльба стендова.
Синхронне плавання. Тхеквондо.
21.35 Європейськi iгри. Щоденник.
21.50 Вiйна i мир.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Вертикаль влади.

Канал «1+1»

06.15, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 23.45 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10
Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.00, 12.20 Комедiя “Свати”.
14.10 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30, 21.40 Комедiя “Свати-2”.
22.45 Мелодрама “Склiфосовський”.
00.05 Драма “Заручники”. (2).

Інтер

УТ 1

06.00 Вертикаль влади.
06.30, 7.00, 8.00, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 8.50, 23.20 Спорт.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.35 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Телемагазин.
09.00 Європейськi iгри. Стрiльба кульова.
09.30 Європейськi iгри. Стрiльба з лука.
10.35 Європейськi iгри.
Художня гiмнастика.
13.10 Вiйна i мир.
13.50 Фольк-music.
15.00 Європейськi iгри. Стрiльба з лука.
Стрiльба кульова. Стрiльба стендова.
16.15 Свiтло.
17.00 Європейськi iгри. Стрiльба
з лука. Боротьба вiльна. Тхеквондо.
19.30 ДебатиPRO.
21.35 Європейськi iгри. Щоденник.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.25 Тепло.ua.

Канал «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 23.45 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.00,12.20 Комедiя “Свати-2”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30, 21.40 Комедiя “Свати-3”.
22.45 Мелодрама “Склiфосовський”.
00.05 Драма “Заручники”. (2).

Інтер

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 0.10 Т/с “Жити далi”.
10.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
12.45 “Судовi справи”.
13.45, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди
говори “завжди”-6”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Поверни мою любов”. (2).

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Гаджет Time».
12.50 «Модна правда».
13.10 Хіт-парад
14.00 Х/ф «Диявольський острів». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Компроміс».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Міранда з кригою». (2).
00.15 Час-Tайм.

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп».
12.30 «Щоденник для батьків».
13.00 Пам’яті Квітки Цісик.
14.00 Х/ф «Гарна жінка». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Розкішні мандрівки».
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 «Соло».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Селестіна». (2).
00.15 Час-Tайм.

05.10, 14.05 Провокатор.
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Чорний список”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Паралельний свiт.
15.05, 16.20, 20.20 Цивiльна оборона.
16.45 Дiстало!
17.50, 22.35 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.35 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
23.25 Т/с “Ганнiбал”.

05.10, 14.10 Провокатор.
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Чорний список”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Паралельний свiт.
15.05, 16.20 Цивiльна оборона.
16.45 Дiстало!
17.50, 22.35 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.35 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
23.25 Т/с “Ганнiбал”.

TV-4

ICTV

СТБ

05.50, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.25, 16.00 “Все буде добре!”
08.05, 18.30 “За живе!”
09.15 Х/ф “Дiамантова рука”.
11.10, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.10 “МастерШеф-4”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-2
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Новий канал

05.50, 7.30, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
05.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.31 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
10.00 Т/с “Друзi”.
11.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.35 Т/с “Вiсiмдесятi”.
18.15 Абзац!
19.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
21.00 Т/с “СашаТаня”.
22.00 Герої i коханцi.
23.05 Х/ф “Скеля”.

Канал “Україна”

06.05, 14.20, 15.30 Т/с “Адвокат”.
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”.
12.20 Т/с “Країна 03”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Рай там, де ти”. (2).
21.00 Т/с “Країна 03”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

ТЕТ

06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
13.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
15.50, 19.55 Вiталька.
16.55, 21.00 Країна У.
17.55, 18.55 Т/с “Кухня”.
18.25, 19.25 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.30 Дамочки рулять.
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Щоденники Темного.
00.00 Х/ф “Мулен Руж”.

ТТБ

08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Краєзнавча подорож”.
10.30 “Велети духу і слави.
Українська місія”.
10.35 “Назбиране”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Мамина школа”.
12.30 “Скарби роду”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Загублені у часі”.
13.30 “Музичний калейдоскоп”.
14.00 “Відверті діалоги”.
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “У народному стилі”.
15.30 Д/Ф “Рожеві лебеді
Василя Симоненка”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 Д/Ф “Фантазії за Пінзелем”.
17.10 “Велети духу і слави.
Українська місія”.
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 Д/Ф “Майстри великої родини”.
18.00 “Генії першого роду”.
18.30 “Відгомін історії”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Будьте здорові”.
20.00 “Урок… для батьків”.
20.30 Соціальна реклама.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.30 “На часі”.
22.30 “Чаc країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
06.30, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 Top shop.
10.55 Новi росiйськi бабки.
11.25 Невiдома версiя.
12.15 Х/ф “Пропала грамота”.
13.30, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.10, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.00 Х/ф “Живiть у радостi”.
18.15 Х/ф “Життя i незвичайнi
пригоди Робiнзона Крузо”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
00.15 Т/с “Повний вперед!”

05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
06.30, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 Top shop.
10.45 Новi росiйськi бабки.
11.15 Невiдома версiя.
12.05 Х/ф “Життя i незвичайнi
пригоди Робiнзона Крузо”.
13.35, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.15, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.05 Х/ф “Пропала грамота”.
18.20 Х/ф “Зайчик”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

Enter-фiльм

18 червня
Четвер

17 червня
середа

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 0.10 Т/с “Жити далi”.
10.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
12.45 “Судовi справи”.
13.45, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди говори “завжди”-5”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Поверни мою любов”. (2).

08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.30 “Велети духу і слави. Українська місія”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Будьте здорові”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 Д/Ф “Знайомство з судом”.
14.40 “Відгомін історії”.
14.00 “Мова про мову”.
14.25 “Дива цивілізації”.
14.45 “100 шедеврів”.
15.00 “Енергоманія”.
15.30 Д/Ф “Майстри великої родини”.
15.55 “Мальовниче Тернопілля”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Замки Тернопілля”.
17.15 “Кулінарія від Андрія”.
17.30 “Подорожні замальовки”.
17.45 “Велети духу і слави. Українська місія”.
18.00 “Незавершена боротьба…”.
18.30 “Крізь призму часу”.
18.45 “Велети духу і слави.
Українська місія”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Зона ризику”.
20.25 “Мальовниче Тернопілля”.
20.30 Соціальна реклама.
20.35 “Пісня в дарунок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “7 природних чудес України”.
21.30 “Європа очима українця”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм

Програма телепередач

TV-4

ICTV

СТБ

05.30, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.05, 16.00 “Все буде добре!”
07.45, 18.30 “За живе!”
08.55 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.10, 20.00 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
12.10 “МастерШеф-4”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-2
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Давай поговоримо про секс”.
00.30 “Один за всiх”.

Новий канал

05.50, 7.30, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
05.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.31 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
10.00 Т/с “Друзi”.
11.55 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55, 19.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
18.15 Абзац!
21.00 Т/с “СашаТаня”.
22.00 Герої i коханцi.
23.30 Х/ф “Лiтак президента”. (2).

Канал “Україна”

06.05, 14.20, 15.30 Т/с “Адвокат”.
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”.
12.20 Т/с “Країна 03”.
18.00 Т/с “Безсмертник.
Рай там, де ти”. (2).
21.00 Т/с “Країна 03”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

ТЕТ

06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
13.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
15.50, 19.55 Вiталька.
16.55, 21.00 Країна У.
17.55, 18.55 Т/с “Кухня”.
18.25, 19.25 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.30 Дамочки рулять.
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Щоденники Темного.
00.00 Х/ф “Чорний лебiдь”. (2).

ТТБ

08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.30 “Велети духу і слави.
Українська місія”.
10.35 “Крізь призму часу”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “7 природних чудес України”.
12.15 “Подорожні замальовки”.
12.30 “Європа очима українця” .
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Замки Тернопілля”.
13.45 “Кулінарія від Андрія”.
14.00 “Зона ризику”.
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “Незавершена боротьба…”.
15.30 “Час змін”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “Українцям заповідав…”.
17.40 “Не журіться, хлопці”.
18.00 “Коридори”.
18.15 “Дорога на Схід”.
18.30 “Вони прославили наш край”.
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 Т/с “Комiсар Мегре”.
06.30, 7.40, 9.10 М/ф.
07.10, 8.40 Top shop.
11.10 Криве дзеркало.
11.35 Невiдома версiя.
12.30 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
13.55, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.35, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.25 Х/ф “Бережiть жiнок”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

УТ 1

06.00 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 8.50 Спорт.
07.20 Тепло.ua.
07.30, 23.25 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Телемагазин.
09.00, 12.15 Європейськi iгри.
Стрiльба з лука.
11.00, 13.00 Європейськi iгри. Велоспорт.
11.30 Європейськi iгри. Стрiльба кульова.
14.10 Казки Лiрника Сашка.
14.20 М/ф.
14.30 Надвечiр’я.
15.30 Європейськi iгри.
Спортивна гiмнастика.
18.15 Європейськi iгри. Боротьба вiльна.
19.30 Європейськi iгри. Стрибки у воду.
20.00 Європейськi iгри. Тхеквондо.
21.35 Європейськi iгри. Щоденник.
22.00 “Схеми” з Н. Седлецькою.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.45 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45,
9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.00, 12.20, 20.30,
21.40 Комедiя “Свати-3”.
13.30, 14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
22.45 Мелодрама “Склiфосовський”.
00.05 Драма “Заручники”. (2).

Інтер

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 0.10 Т/с “Жити далi”.
10.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
12.45 “Судовi справи”.
13.45, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди
говори “завжди”-6”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Поверни мою любов”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.10 Пам’яті Квітки Цісик.
14.00 Х/ф «Погана звичка». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Слідства. Інфо».
20.30 Вікно в Європу. Сильні разом.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Мама-привид». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.10, 14.05 Провокатор.
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Чорний список”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Паралельний свiт.
15.10, 16.20 Цивiльна оборона.
16.50 Дiстало!
17.50, 22.35 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.35 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
23.25 Т/с “Ганнiбал”.

СТБ

05.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
05.55, 16.00 “Все буде добре!”
07.35, 18.30 “За живе!”
08.50 “Зiркове життя. Найкоротшi шлюби”.
09.50 “Вагiтна в 16”.
10.45 “Дочки-матерi”.
11.40, 20.00 “Слiдство
ведуть екстрасенси”.
12.40 “МастерШеф-4”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-2
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла”.
00.30 “Один за всiх”.

Новий канал

05.50, 7.30, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
05.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.31 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
10.00 Т/с “Друзi”.
11.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.55, 19.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
18.15 Абзац!
21.00 Т/с “СашаТаня”.
22.00 Герої i коханцi.
23.30 Х/ф “Дочка якудзи”. (2).

Канал “Україна”

06.05, 14.20, 15.30 Т/с “Адвокат”.
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”.
12.20 Т/с “Країна 03”.
18.00 Т/с “Безсмертник.
Рай там, де ти”. (2).
21.00 Т/с “Країна 03”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.
06.20
06.50
07.15
07.40
08.00
10.05
10.35
11.00
13.00

ТЕТ

М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Машинi казки”.
М/с “Шоу Гарфiлда”.
М/с “Чагiнгтон”.
Мульт MIX.
М/с “Смурфики”.
М/с “Качинi iсторiї”.
Т/с “Маленькi таємницi”.
Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
15.50, 19.55 Вiталька.
16.55, 21.00 Країна У.
17.55, 18.55 Т/с “Кухня”.
18.25, 19.25 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.30 Дамочки рулять.
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Щоденники
Темного.
00.00 Х/ф “Римськi пригоди”. (2).

ТТБ

19 червня
п’ятниця
УТ 1

06.00 Вiд першої особи.
06.20 Агровектор.
06.30, 7.00, 8.00, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 8.50, 23.20 Спорт.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Телемагазин.
09.00 Європейськi iгри.
Художня гiмнастика.
09.45 Європейськi iгри. Стрiльба кульова.
11.00 Європейськi iгри. Настiльний т
енiс. Художня гiмнастика.
13.40 Вiра. Надiя. Любов.
14.45 Європейськi iгри. Стрiльба стендова.
15.30, 18.00 Європейськi iгри.
Настiльний тенiс.
16.30, 20.00 Європейськi iгри. Тхеквондо.
17.00, 19.00 Європейськi iгри.
Стрибки у воду.
21.35 Європейськi iгри. Щоденник.
22.00 Д/ф “Луганськ. Полюс вiдчуження”.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45,
9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.00, 12.20 Комедiя “Свати-3”.
13.30, 14.05 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.20 “Мультибарбара-2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ”.
23.05 “Свiтське життя”.
00.10 Мелодрама “Шоколад”.

Інтер

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
з Iнтером”.
09.20 Т/с “Жити далi”.
10.20 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
12.45 “Судовi справи”.
13.45, 14.50 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.45 Т/с “Завжди
говори “завжди”-6”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Т/с “Як вийти замiж
за мiльйонера”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.00 Пам’яті Квітки Цісик.
14.00 Х/ф «Ангел з майбутнього». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Гаджет Time».
17.40 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ ─ калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Тріумф кохання». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.10, 14.05 Провокатор.
05.55 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Чорний список”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Паралельний свiт.
15.05, 16.20 Цивiльна оборона.
16.45 Дiстало!
17.50, 22.35 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.35 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
23.25 Т/с “Ганнiбал”.

СТБ

05.50 Х/ф “Тривожна недiля”.
07.10 Х/ф “Американська дочка”.
09.10 Х/ф “П’ять рокiв i один день”.
11.05 Х/ф “Коли її зовсiм не чекаєш”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.45 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.50, 22.35 Х/ф “Iронiя долi,
або З легкою парою!”
00.20 Х/ф “Ти менi, я тобi”.

Новий канал

06.05, 8.05 Kids’ Time.
06.06 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
08.06 Уральськi пельменi.
10.00 Ревiзор.
12.20 Пристрастi за Ревiзором.
14.15 Т/с “СашаТаня”.
19.00 Х/ф “Ципонька”.
21.00 Х/ф “50 перших поцiлункiв”.
22.50 Х/ф “Такi рiзнi близнюки”.
00.40 Х/ф “Дика орхiдея”. (3).

Канал “Україна”

06.05, 6.15, 14.20, 15.30 Т/с “Адвокат”.
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”.
12.20 Т/с “Країна 03”.
18.00 Т/с “Безсмертник.
Рай там, де ти”. (2).
21.00 Т/с “Країна 03”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Країна 03”.
06.20
07.15
07.40
08.00
10.05
10.35
11.00
13.00
13.50
15.50
17.00
18.00
20.00
22.00
00.00

ТЕТ

М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Шоу Гарфiлда”.
М/с “Чагiнгтон”.
Мульт MIX.
М/с “Смурфики”.
М/с “Качинi iсторiї”.
Т/с “Маленькi таємницi”.
Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень.
Панянка-селянка.
Вiталька.
Країна У.
Х/ф “Римськi пригоди”. (2).
Х/ф “Один вдома-3”.
Х/ф “Термiнатор”. (2).
Х/ф “Опiвночi у Парижi”.

ТТБ

08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.30 “Велети духу і слави.
Українська місія”.
10.35 “Надія є”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Академія батьківства”.
12.10 “Вони прославили наш край”.
12.30 “На часі”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Тема дня”.
13.30 “Коридори”.
13.45 Д/Ф “Музей книги
та книгодрукування міста Острога”.
14.00 “Українцям заповідав…”.
14.40 “Тендітність і краса”.
14.45 “Актуально”.
15.00 “Фабрика ідей”.
15.30 “Розмова без нотацій”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “ПрофStyle”.
17.15 “До народних джерел”.
17.30 “Перлини
Прибузького краю”.
18.00 “Із криниці роду”.
18.30 “Думки вголос”.
18.50 “Тернопіль сьогодні”.
19.30 “Що робити?”.
20.25 “Мальовниче Тернопілля”.
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.

08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новини України”.
10.30 “Велети духу і слави.
Українська місія”.
10.35 “ПрофStyle”.
10.50 “Пісні нашого краю”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Обереги”.
12.20 “До народних джерел”.
12.30 “Армія нескорених”.
12.45 “Тема дня”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.15 “Думки вголос”.
13.30 Д/Ф “Знайомство з судом”.
13.45 “Борщів
тепло Поділля”.
14.00 “Що робити?”.
14.55 “Мальовниче Тернопілля”.
15.00 “Схід-Захід.
Децентралізація”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 “З Україною в серці!”.
17.20 “Вона любила яблунь цвіт…”.
17.30 “Cлово має народний депутат”.
18.00 “Учнівський щоденник”.
18.15 “Музеями Тернопілля”.
18.30 “Слід”.
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.

05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
06.30, 7.40, 9.20 М/ф.
07.10, 8.50 Top shop.
11.15 Криве дзеркало.
11.40 Х/ф “Бережiть жiнок”.
14.05, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.40, 21.25 Т/с “Пуаро
Агати Крiстi”.
17.25 Х/ф “Приморський бульвар”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
06.30, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 Top shop.
10.40 Криве дзеркало.
11.10 Х/ф “Приморський бульвар”.
13.30, 19.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.10, 21.35 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.00 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
18.25 Х/ф “Острiв скарбiв”.
23.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

Enter-фiльм

Enter-фiльм

21 червня
неділя

20 червня
Субота
УТ 1

06.00 Пiдсумки.
06.20, 7.25, 8.10, 8.50, 23.00 Спорт.
06.35 Крок до зiрок.
07.45 У просторi буття.
08.30 “Золотий гусак”.
09.25, 11.00 Європейськi iгри.
Стрiльба кульова.
10.30, 13.00 Європейськi iгри. Велоспорт.
12.15 Європейськi iгри. Стрiльба з лука.
14.00 Європейськi iгри.
Спортивна гiмнастика. Бокс.
18.15, 19.25 Європейськi iгри.
Стрибки у воду.
20.15 Європейськi iгри. Пляжний волейбол.
21.00 Новини.
21.35 Європейськi iгри. Щоденник.
21.55 Утеодин з Майклом Щуром.
22.25 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.50 Мегалот.
23.10 День Янгола.
00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.10, 20.15 “Українськi сенсацiї”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.30 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Свiтське життя”.
10.40 Мелодрама “Каблучка з бiрюзою”.
14.30 “Вечiрнiй Київ”.
16.30, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
23.15 Драма “Австралiя”. (2).
06.50
08.40
09.30
11.15
18.20
20.00
20.30
23.10

Інтер

Х/ф “Скринька Марiї Медiчi”.
“Школа доктора Комаровського”.
Х/ф “4:0 на користь Тетянки”.
Т/с “Так далеко, так близько”.
Т/с “Мама буде проти”.
“Подробицi”.
Т/с “Мама буде проти”.
Т/с “Здрастуй, мамо”.

TV-4

06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Браві хлопці». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Етнографія і фольклор».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
11.55 Тернопільська погода.
12.00 «Компроміс».
12.30 Х/ф «Знайдеш друга
придбаєш скарб». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Біляночка і Розаночка». (1).
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 «Соло».
21.00 Х/ф «Храм Шаолінь». (1).
23.00 «Про кіно».
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV

06.05 М/с “Муча Луча”.
06.45 Провокатор.
08.35 Секретний фронт.
09.30 Антизомбi.
10.30 Дiстало!
11.30, 13.00 Цивiльна оборона.
12.45 Факти. День.
13.50 Iнсайдер.
14.45 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.
22.05 Х/ф “Прошивка”. (2).
23.55 Х/ф “Острiв доктора Моро”. (2).
06.25
08.00
09.00
10.05
13.00
14.00
18.00
22.10
00.15

СТБ

Х/ф “Iлля Муромець”.
“Караоке на Майданi”.
“Все буде смачно!”
Х/ф “За сiмейними обставинами”.
Т/с “Коли ми вдома”.
Х/ф “Iронiя долi, або З легкою парою!”
Х/ф “Розумниця, красуня”.
Х/ф “Чудес не буває”.
“Давай поговоримо про секс”.

Новий канал

05.50, 7.30, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
05.55 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.31 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
10.00 Т/с “Друзi”.
11.55 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55, 19.00 Т/с “Останнiй iз Магiкян”.
18.15 Абзац!
21.00 Т/с “СашаТаня”.
22.00 Герої i коханцi.
23.20 Х/ф “Дика орхiдея”. (3).

Канал “Україна”

07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Адвокат”.
10.00 Реальна мiстика.
10.50 Х/ф “Готель для Попелюшки”.
13.00 Т/с “Волошки”.
17.10 Т/с “Замок на пiску”.
21.50 Х/ф “Наречена мого нареченого”.
23.50 Таємний код зламано. Код Джокера.
06.20
08.30
09.00
09.40
10.05
10.45

ТЕТ

14.30
16.15
18.10
20.00
21.35
23.00
00.00

Х/ф “У пошуках капiтана Гранта”.
М/с “Смiшарики”.
Мультик з Лунтиком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/ф “Школа монстрiв.
Стає привидно”.
М/ф “Покемон-5: Герої”.
Х/ф “Диявол с трьома
золотими волосинами”.
Х/ф “Мiст у Терабiтiю”.
Х/ф “День, коли Земля зупинилась”.
Х/ф “Один вдома-3”.
Вiталька.
Країна У.
Дайош молодьож.
Х/ф “Термiнатор”. (2).

08.00
10.00
10.30
10.35
10.50
11.00
12.00
12.15
12.30
13.00
13.20
13.40
14.00
14.55
15.00
15.30
16.00
16.15
16.30
16.50
17.00
18.10
18.40
19.00
19.30
20.00
20.15
20.35
20.45
21.00
21.30
23.00

“Ранок з ТТБ”.
“Новини України”.
“Велети духу і слави. Українська місія”.
“Учнівський щоденник”.
“Пісні нашого краю”.
“У країні Мультляндії”.
“Музеями Тернопілля”.
“Актуально”.
“На часі”.
“Вона любила яблунь цвіт…”.
“Слід”.
“З Україною в серці!”.
“Світ особистості”.
“Мальовниче Тернопілля”.
“Любов Сонцепоклонника”.
“Абетка здоров’я”.
“Словами малечі про цікаві речі”.
“Мандри кота Фініка”.
“Допомагає служба зайнятості”.
“Пісні нашого краю”.
“Театральні зустрічі”.
“Подорож гурмана”.
“Думки вголос”.
“Панорама подій”.
“Подорожні замальовки”.
“Спортивні меридіани”.
“Храми Поділля”.
“Пісня в дарунок”.
“Вечірня казка”.
“Панорама подій”.
“Поклик таланту “.
Мовлення у цифровому форматі.

12.05
13.20

ТТБ

Enter-фiльм

05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 Top shop.
10.30 Смiшнi люди.
12.00, 12.25 Новi росiйськi бабки.
12.55 Х/ф “Королiвська регата”.
14.25 Х/ф “Острiв скарбiв”.
15.55 Х/ф “Оскар”.
17.25 Х/ф “Фантомас”.
19.15 Х/ф “Фантомас розбушувався”.
20.55 Х/ф “Фантомас проти
Скотланд-Ярду”.
22.40 Х/ф “Заморожений”.
00.10 Х/ф “Хороший, Поганий, Злий”.

УТ 1

06.00 Свiт православ’я.
06.30, 7.40, 8.00, 8.50, 23.00 Спорт.
06.50 Шеф-кухар країни.
08.10 Агровектор.
08.35 Тепло.ua.
09.00 Європейськi iгри. Батут. Аеробiка.
10.20, 11.40, 12.50 Європейськi iгри.
Велоспорт.
10.40 Європейськi iгри. Стрiльба кульова.
12.00, 14.00 Європейськi iгри.
Стрiльба з лука.
16.00 Фольк-music.
17.25 Європейськi iгри. Художня гiмнастика.
19.00 Європейськi iгри. Стрiльба стендова.
Стрiльба кульова. Стрибки у воду.
21.00 Новини.
21.35 Європейськi iгри. Щоденник.
22.30 Альтернативна музика.
23.10 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.50 Х/ф “Барток пречудовий”.
08.05, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф “Ескiмоска-2: пригоди в Арктицi”.
09.45 “Маша i ведмiдь”.
10.15 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт: Латинська Америка”.
12.00 “Iнспектор Фреймут”.
13.35 “Територiя обману”.
14.40 “Повернiть менi красу”.
16.00 “Чотири весiлля-4”.
17.20 Комедiя “День радiо”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Мелодрама “Вiолетта з Атамановки”.
06.00
06.30
08.15
09.05
10.00
10.55
14.15
18.30
20.00
21.30
23.55

Інтер

“Подробицi” “Час”.
Х/ф “4:0 на користь Тетянки”.
“Вдалий проект”.
“Готуємо разом”.
“Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
Х/ф “Доля”.
Т/с “Мама буде проти”.
Т/с “Опiвднi на пристанi”.
“Подробицi тижня”.
Т/с “Опiвднi на пристанi”.
Т/с “Здрастуй, мамо”.

TV-4

06.00 Х/ф «Браві хлопці». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Біляночка і Розаночка». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. Інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «У пошуках часу». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV

05.30 М/ф “Лiга справедливостi.
Криза двох свiтiв”.
06.40 Т/с “Леся+Рома”.
08.35 Зiрка YouTube.
11.00 Дивитися всiм!
12.35, 13.00 Х/ф “Мисливцi за привидами”.
12.45 Факти. День.
14.45 Х/ф “Мисливцi за привидами-2”.
16.45 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Стелс”.
22.40 Х/ф “Клiтка”. (2).
00.40 Х/ф “Темна правда”. (2).
06.20
08.55
09.55
10.50
15.10
19.00
20.55
22.50
00.40

СТБ

Х/ф “Вокзал для двох”.
“Все буде смачно!”
“Караоке на Майданi”.
Х/ф “Розумниця, красуня”.
“Мiстичнi iсторiї-2
з Павлом Костiциним”.
“Слiдство ведуть екстрасенси”.
Х/ф “Я щаслива”.
“Я соромлюся свого тiла”.
Х/ф “П’ять рокiв i один день”.

Новий канал

05.50, 9.35 Kids’ Time.
05.55 Х/ф “Маппети з космосу”.
07.20 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
09.36 М/с “Том i Джерi”.
11.55 Х/ф “Апартаменти Джо”.
13.30 Х/ф “Такi рiзнi близнюки”.
15.05 Х/ф “Ципонька”.
17.05 Х/ф “50 перших поцiлункiв”.
19.00 Х/ф “Зять”.
21.00 Х/ф “Мiй пацан”.
23.10 Х/ф “Управлiння гнiвом”. (2).

Канал “Україна”

07.00 Подiї.
07.40 Т/с “Волошки”.
11.20 Т/с “Замок на пiску”.
15.10 Х/ф “Наречена мого нареченого”.
17.10, 20.00 Т/с “Моє улюблене
чудовисько”.
19.00 Подiї тижня.
22.00 Х/ф “Готель для Попелюшки”.
00.00 Зоряний шлях.
06.20
08.30
09.00
09.40
10.05
10.45
12.15
13.40
14.50
16.30
20.00
21.35
23.00
00.00

ТЕТ

М/ф “Покемон-5: Герої”.
М/с “Смiшарики”.
Мультик з Лунтиком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/ф “Альфа та Омега:
братва з iклами”.
М/ф “Монстри на островi”.
Х/ф “Русалонька”.
Х/ф “Кудлата команда”.
Х/ф “Титанiк”.
Вiталька.
Країна У.
Дайош молодьож.
Х/ф “Екстрасенс”. (2).

ТТБ

08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Подорожні замальовки”.
10.30 “Велети духу і слави.
Українська місія”.
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”.
13.45 “Допомагає служба зайнятості”.
14.00 “Театральні зустрічі”.
15.10 “Подорож гурмана”.
15.45 “Думки вголос”.
16.00 “Храми Поділля”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.50 “Пісні нашого краю”.
17.00 Гурт “Ходаки”.
18.00 “Назбиране”.
18.30 “Влада таланту”.
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”.
21.55 “Духовні скарби України”.
22.00 “Загублені у часі”.
22.15 “Тернопілля крізь роки”.
22.30 “Тетерів”.
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм

05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 Top shop.
10.30 Смiшнi люди.
12.00 Х/ф “Хороший, Поганий, Злий”.
15.05 Х/ф “Ресторан пана Септима”.
16.35 Х/ф “Оскар”.
18.05 Х/ф “Заморожений”.
19.30 Х/ф “Фантомас”.
21.20 Х/ф “Фантомас розбушувався”.
23.05 Х/ф “Фантомас проти
Скотланд-Ярду”.
00.45 Х/ф “Прощавай”.

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

7

Байківці

П’ятниця, 12 червня 2015 року

і байківчани

Видання Байковецької сільської ради

№6 (41)

●●Актуальне інтерв’ю

Анатолій Кулик:

“Хто не почав рух,
не подолає дистанцію”
На Тернопільщині в рамках
політики
децентралізації
влади та адміністративної
реформи триває впровадження Закону України “Про
добровільне об’єднання територіальних громад”, прийнятий 4 березня ц.р. Про
стан справ ми запитали в
учасника робочої групи Тернопільської облдержадміністрації щодо створення перспективного
плану
об’єднання територіальних
громад Тернопільщини, голови Тернопільського обласного відділення Всеукраїнської асоціації сільських і
селищних рад, Байковецького
сільського
голови
Анатолія Кулика.
— Анатолію Романовичу, Закон України “Про добровільне
об’єднання територіальних громад” дав старт для здійснення
конкретних заходів із реформування місцевого самоврядування. Який стан справ? Чи виправдає очікування суспільства
таке об’єднання громад?
— Більшість мешканців нашого
краю побували закордоном, ознайомилися з європейськими цінностями. Українці продемонстрували багато ініціатив, щоб стати
європейською спільнотою. Однак,
для цього тільки слів мало – треба
робити реформи, започатковані
Президентом України Петром Порошенком. Адже, хто не почне
рух, не подолає дистанції. Звісно,
цей шлях буде складним, очевидно з помилками, але іншого виходу нема. Просто спостерігати
за тим, як знищується місцеве самоврядування через позбавлення
повноважень, відтак і впливу на
важливі процеси на селі, не можна. Села і так на межі знищення.
Добровільне об’єднання територіальних громад – це лише перший
крок у масштабному реформуванні адміністративного устрою, територіальної організації влади.
Першим і важливим кроком
проведення реформи стало створення “Перспективного плану
формування територій громад
Тернопільської області”, який
окреслив соціально-економічну
обґрунтованість запропонованого
формування кожної нової громади області. Тобто, на базовому
рівні мають сформуватися такі
громади, які здатні створювати
комфортне середовище для громадян, а не для сільського чи
міського голови. Для вирішення
цього завдання громади повинні
мати потенціал для розвитку, відкритість і привабливість для
інвестора. До речі, поки що на
Тернопільщині передбачено 35
потенційних об’єднаних територіальних громад. Однак, ця реформа, наче живий організм, формування перспективного плану і його затвердження не призводить
до автоматичного об’єднання громад – це тільки проектна модель
ефективної територіальної організації місцевого самоврядування
на базовому рівні. А реалізувати

об’єднання.
— Зміни в рамках реформи
мають на меті і вирівняти розвиток територій. Громади матимуть однакові права з містами
обласного значення: кожна з
них отримує від держави відповідне фінансування і прийматиме рішення, як використати ці
кошти. Вирівнювання відбуватиметься і за рахунок того, що
громади матимуть об’єднаний
бюджет: чи то багате село з
мільйонними доходами, чи бідний хутір – гроші віддаватимуть
до спільної казни. Хочу заспокоїти громадян населених пунктів, які не стануть центрами
громад: їх інтереси представлятимуть старости і депутати у
виконкомах, радах територіальних громад. Інше питання, щоб
община відповідально підійшла
до вибору старости, це має бути ініціативна людина. Об’єднана
громада теж матиме свого керівника, якого обиратимуть усі
населені пункти у її складі.
У
п’ятирівневій
системі
управління адміністративноУчасник робочої групи Тернопільської облдержадміністрації щодо
створення перспективного плану об’єднання територіальних громад територіальна реформа буквально скасовує два рівні:
Тернопільщини, голова Тернопільського обласного відділення
сільські ради і райдержадмініВсеукраїнської асоціації сільських і селищних рад, Байковецький
страції. Таким чином виходисільський голова Анатолій Кулик.
мо на прямі міжбюджетні сто— Це, мабуть, і є відповідь
його можливо лише за безпосесунки: об’єднана територіальна
редньої участі відповідних терито- на питання, чому саме Байківгромада і центр Київ, сільським
ці заслуговують бути ценріальних громад. Відтак, ні обласгромадам не потрібно буде “протром.
на держадміністрація, обласна
пускати” бюджети через РДА. Для
— Ми всі рівні і в однакових
рада, як і Уряд, не наділені закоцього змінено порядок нарахуванумовах. Однак без фінансового
ном повноваженнями приймати
грунту реформа приречена на ня податків і відповідно формурішення про об’єднання. Про це
вання місцевих бюджетів. Важликрах. А гроші треба вміти зароповинні знати всі і не звертати
вий момент у податковому “перебляти і мати на чому. Байковецьувагу на тих, хто дезінформує чи
ка сільська рада має такі пер- кроюванні” – ПДФО сплачуватисвідомо провокує зрив реформ.
спективи. За попередніми підра- меться не за місцем реєстрації
— У ЗМІ також подейкують
підприємства, а за місцем факхунками згідно з методикою
про відтермінування місцевих
тичної діяльності. Таким чином
об’єднання територіальних гровиборів, призначених на 25
вдасться уникнути колізій, коли
мад, наша територіальна громажовтня ц.р. Аргумент: не
підприємство працює в нашій обда цілком може мати бюджет на
встигнемо провести конституласті, а платить податки у Київ, бо
рівні 50 мільйонів гривень. А це
ційну реформу.
там зареєстроване.
означає, що кожне село, яке
— Про це говорять лише в ку— Знаю, Байковецька сільоб’єднається з Байківцями, щолуарах, це всього лише чутки.
року на розвиток інфраструктури ська рада вже надіслала запроНаразі обговорюється закон про
шення в окремі сільські ради
може отримувати мінімум два
вибори, які, переконаний, відбуТернопільського району щодо
мільйони гривень.
дуться 25 жовтня цього року. Так
Є ще один момент. Фінансу- добровільного об’єднання. Чи
само поширюються фантазії про
зникнення з карти України Тер- вання реформи на рівні держави змінився перелік сіл, який ми
відбуватиметься згідно з даними вже анонсували у попередніх
нопільської області – це теж непаспорту об’єднаної територі- публікаціях?
правда, на офіційному рівні ніхто
— Так. Є велика ймовірність,
альної громади – якщо коефіцімови навіть не веде про це. Коєнт забезпечення складає 0,8%, що до Байковецької об’єднаної
мусь, вочевидь, вигідно блокуватериторіальної громади, окрім
така територіальна громада ввати процес реформування в Укражатиметься перспективною і окремих сіл Тернопільського раїні, щоб ми й далі крокували у
спроможною фінансувати перед- йону, яким ми надіслали запророзвитку назад.
бачені державою повноваження. шення до “союзу” (Шляхтинці, Ло— Ви вже провели з байківзова, Курники, Стегниківці, ДубівУ
чанами збори, громадські
Байківцях, зокрема, цей коефіці- ці, Ігровиця, Івачів Долішній, Івачів
обговорення. Тож, що кажуть
єнт складає 2,5% — це дуже ви- Горішній, Плотича, Чистилів, Біла,
про реформу власне сільські
Великий Глибочок, Гаї Шевченківсокий показник. Село фінансувамешканці?
тиметься як місто обласного зна- ські, Смиківці), до нас можуть уві— Через народних депутатів з
йти ще чотири села Зборівського
чення.
Тернопільщини, зокрема, через
району.
— Останнім часом у редакТараса Юрика, ми вносили відпо— Яка перспектива Терноцію газети “Подільське слово”
відні пропозиції до законопроекпільського району в рамках ретелефонують читачі із сіл Терту. Обговорення щодо об’єднання
форми?
територіальних громад з байків- нопільського району, яким уже
— На сьогодні відомо, що у
надійшли запрошення про
чанами ми проводили одразу пісТернопільському районі передбаля прийняття самого закону. об’єднання від Тернопільської
міської ради і одночасно від ін- чено утворення п’яти територіальБайковецька громада чітко знає
них громад – місто Тернопіль,
ших
потенційних
центрів
свої можливості, має досвід бюселище Великі Бірки, села
об’єднання. Люди з населених
джетоутворення. Байківчани свіпунктів, які не стануть центра- Байківці, Великі Гаї та Острів.
домі того, що гроші, які спільно
Знаю,
паспорт
перспективи
ми громад, потерпають, що їхні
залучатиме вся об’єднана громаоб’єднаних територіальних гроінтереси будуть не захищені,
да, будуть справедливо розподіна
відміну
від
центрів мад у комісію Тернопільської
лені з усіма учасниками.

облдержадміністрації мали намір
також подати села Великий Глибочок та Почапинці.
— Що буде з тими громадами, які не захочуть ні з ким
об’єднуватися?
— Реалізуючи реформу, комісія
з
питань
добровільного
об’єднання територіальних громад Тернопільської обласної державної адміністрації наголошує на
добровільності
процесу.
Теоретично село чи місто може
залишитися саме по собі і жити за
нинішніми правилами. Але практично вижити таке село чи селище не зможе. Громада не зможе
отримати надходження від ПДФО,
яке з початку 2015 року виключили з сільських бюджетів, субвенцій від держави тощо. Крім того,
не буде кому надавати адміністративні, соціальні послуги людям, що зараз працюють у районах. Тож “поселення-самітник”
довго не протягне.
— З січня цього року Україна
живе за новим Бюджетним кодексом. Яке фінансове становище Байковецької сільської
ради у рамках цих нововведень
на сьогодні?
— У минулому році сільські ради отримували 25% від податку
на доходи фізичних осіб (ПДФО),
цього року ці надходження забрали зовсім. Заразом з органу місцевого самоврядування забрано і
частину повноважень – фінансування будинку культури та дитячого садка. Я був противником
такого процесу, адже знав, що це
негативно позначиться на житті
громади. Приміром, зараз народний аматорський колектив танцю
“ГлоріяБай” БК с. Байківці має запрошення на мистецький фестиваль у Болгарію, треба кошти на
дорогу. Тепер через сільську раду ми не можемо заплатити за
поїздку, хоч і маємо достатньо
коштів. З позитивного – Бюджетним кодексом передбачений
акцизний збір у розмірі 5% від
вартості реалізованої продукції –
в основному дохід з цього податку отримуємо із заправних станцій, яких на території Байковецької сільської ради є три, та з
одного приватного підприємства
оптової торгівлі, яке реалізує
алкоголь та тютюн (колишнє “Метро”, яке в результаті ребредингу
цьогоріч перейменовано на “Бери
і вези”). Зараз бюджет Байковецької сільської ради складає
1 мільйон 800 тисяч гривень. Ці
кошти використовуємо на електрифікацію масивів села (60% у
цьому проекті мають скласти кошти державного бюджету), продовжуватимемо ремонт доріг, передбачених у бюджеті сільської
ради на початку року, наразі очікуємо на позитивні висновки експертизи проектів. Сподіваюся, у
липні ц.р. роботи на дорогах розпочнемо. Цього тижня стартує
робота щодо газифікації Приміського масиву.
— Дякую за розмову, Анатолію Романовичу.
Розмовляла Ірина ЮРКО.
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Байківці і байківчани

●●Духовні цінності

●●Партнерство

Народження янгола
Ірина ЮРКО.
На свято Трійці,
31 травня, у церкві Пресвятої Параскеви
Сербської
відбулася
церемонія першого
урочистого
причастя та першої сповіді для
дев’яти
байківчан, які провів настоятель
храму
отець
Віталій
Дзюба.
Особисті стосунки
з Богом для людини
є, чи принаймні мають бути, головною
життєвою
цінністю.
Релігійне життя – не
додаток “основного
життя”, у якому левову частку складає робота, навчання, дім,
відпочинок, друзі чи
розваги. Духовне життя складає основу повноцінного життя людини. А все інше і є
оцим
“додатком”.
Людське
щастя
неможливе без добрих стосунків з БоХристина Кукурічка під час першої сповіді у священика церкви
гом – джерела найПресвятої Параскеви Сербської о. Віталія Дзюби.
більшого щастя. Вваве в Італії, спостерігала за приСоломія
Музичко, Аліна Касаржається, чим швидше це зрозучастям внучки за матеріалами
да,
Микола
Куліш,
Назар
Гарміє людина, тим більше в неї
відеозйомки. Пані Ольга розпобуз, Дмитро Гарбуз, Денис Бубуде можливостей стати щасвіла нашому кореспонденту, що
ливою у буквальному сенсі. Во- картик, Ростислав Горак. Перше причастя – перепустка в українські традиції набувають
на тоді встигне зробити більше
особливий світ життя з Богом. нових сучасних тенденцій і що
добра і уникнути зла, яке модуже
зворушливі.
вою церкви називається гріхом. В період підготовки до першої вони
“В Італії такі події відбуваються
Саме тому з перших днів наро- сповіді учні проходили науку з
вчителем християнської етики значно простіше, хоча саме Вадження дитини Церква хоче
тикан вважається батьківщиною
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Ольобійняти її рятівною благодатгою Зіновіївною Пулькою, ви- традиції першого причастя, —
тю. Маленьку людину привчають до храму, щоб вона пере- вчали катехизм, правди віри, у зазначила Ольга Левицька. —
Свого
першого
причастя,
ймала досвід благодатного яких йдеться про те, яким має
на жаль, не пам’ятаю. У доньки
бути християнин.
життя з Богом. Найбільше, що
було
зворушливе,
Церемонія свята першого воно
можуть зробити люблячі батьки
але не таке урочисте, як у
причастя розпочалася у місцедля своїх дітей: привести їх до
Христинки. Добре, коли духовні
вому костелі, звідти до церкви
Христа. Благодатну дію Святих
Таїнств Церкви можна порівня- Пресвятої Параскеви Сербської традиції проводять у творчому
ти з дією цілющих ліків на наш дітей супроводжували хресні форматі, зацікавлюючи дітей
батьки. Ступаючи у храм, діти приходити до храму Божого
організм. Для того, щоб ліки
змалечку. Це влучний вказівник
подіяли та зняли біль, ми не проходили крізь символічний
на правильний шлях у житті”.
вхід
у
формі
серця,
кожен
у
руобов’язково маємо розуміти їх
Хлопчики і дівчатка надовго
ці тримав білу лілію – символ
хімічний склад. Власне, сьогодзапам’ятають
день,
коли
ні майже ніхто з дорослих, крім непорочності. Декорування заприйняли Пресвяту Євхаристію
ходу ліліями – ідея мами Діанки
професійних лікарів та фарма— найбільший скарб для безцевтів, цього так і не знає. Гуменної пані Зоряни.
смертної душі кожного христиУ
проповіді
отець
Віталій
поВтім, це не заважає людям їх
янина. Нехай ця тиха радість
дав присутнім пастирську наприймати. Небезпечно вважаособливої зустрічі з Богом, яка
станову, в якій йшлося про
ти, що краще буде дати дитині
наповнила їхні серденька, серважливість сповіді та святого
самостійно вибрати собі віру та
ця їхніх рідних, упродовж усієї
причастя, про силу любові, яка
спосіб життя, який захоче.
мандрівки дорослим християнз
Божого
милосердя
відчиняє
Відтак, Свята Літургія 31
ським життям зміцнює і підтринам будь-які двері, найважливітравня у байковецькому храмі
відчинила двері Ісусу до дитя- ші з яких – двері до життя ві- мує. Нехай кожен наступний
крок у їхньому житті, маленький
чного.
чих сердець. Перший духовний
чи великий, буде завжди у наБабуся Христини Кукурічки,
іспит того дня склали Христина
прямку до Бога.
Ольга
Левицька,
яка
зараз
жиКукурічка,
Діана
Гуменна,

Робота в ТОВ “СЕ Борднетце-Україна”
вимагає зосередженості і точності.

ТОВ “СЕ Борднетце-Україна”
анонсувало створення
700 нових робочих місць
Ірина ЮРКО.
До кінця цього року товариство з обмеженою відповідальністю “СЕ БорднетцеУкраїна”, засновником якого є німецька компанія “Сумітомо Електрік Bordnetze
ГмБХ”, – провідний світовий виробник кабельної
продукції концерну “Фольксваген”, планує реалізувати інвестиційний проект з
виробництва електричних
в’язок для машин “Audi”
серії В9, що дасть змогу
додатково створити ще 700
робочих місць. Про це днями повідомили керівники
ТОВ
“СЕ
БорднетцеУкраїна” під час зустрічі з
головою
Тернопільської
ОДА Степаном Барною.
— За вісім років свого функціонування невеличке пілотне виробництво, у якому працювали
100 людей, перетворилося на
велике підприємство, — зазначив керівник фінансового відділу
ТОВ “СЕ Борднетце-Україна”
Олег Білобровко. — Сьогодні у
нас працює близько 3400 осіб.
Роль цього підприємства для
економіки Байковецької сільської ради, на території якої воно функціонує, Тернопільського
району, України загалом важко
переоцінити. Велика сума по-

даткових надходжень від “СЕ
Борднетце-Україна” у державний та місцеві бюджети – вагома
підтримка. До слова, за минулий рік підприємство сплатило
близько 100 мільйонів гривень
податку.
ТОВ “СЕ Борднетце-Україна”
виготовляє електричні в’язки до
авто “Volkswagen Golf 7” – це
вся електрична проводка, вмонтована в машині. Складність цієї
роботи полягає в тому, що Фольксваген не випускає 2-3 стандартних модифікацій певної моделі автомобіля, як, наприклад,
японські автовиробники. Загалом у місяць випускають понад
300 тисяч електричних в’язок.
Уся продукція реалізовується за
кордон. Підприємство функціонує 24 години на добу. Це безперервне тризмінне виробництво. Перед тим, як приступити
до роботи, кожен новий працівник проходить п’ятиденний курс
навчання. А потім ще протягом
місяця працює під наглядом.
— Це унікальне підприємство,
що формує 11% виробництва
всієї Тернопільської області, —
сказав голова Тернопільської
облдержадміністрації
Степан
Барна. — Тут немає заборгованості ані по зарплаті, ні по сплатах у Пенсійний фонд. Підприємство займає активну позицію і
постійно працює у напрямку
розвитку.

Сайт села Байківці http://bajkivci.org/

Наша
сторінка
Юні байківчани під час церемонії першого причастя у храмі
Пресвятої Параскеви Сербської, яку провів о. Віталій Дзюба.

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

Ірина ЮРКО.
Фото автора.
19 травня у будинку культури с. Байківці таланти,
нові вміння і вбрання демонстрували
вихованці
місцевого дитячого садка
“Метелик”.
Захід
приурочили до Дня матері.
На урочистості зібралося багато гостей – батьки, родичі,
знайомі, близькі – віддані друзі
дитсадка “Метелик”. Подію
численно фіксували на професійну і аматорську фото- і відеотехніку. Зі смаком уквітчали
актову залу будинку культури.
До заходу дітей готували вихователі Галина Петрівна Петришин, Олена Любомирівна Паращук, Христина Василівна
Борсук, помічники вихователя
Ліля Михайлівна Сич, Галина
Ярославівна Борсук. Звукове
оформлення дійства – талант і
майстерність музичного керівника Світлани Володимирівни
Гусак.
Відповідальність
та
контроль за всім процесом були на плечах у розумної,
доброї, терплячої завідуючої

Учасники урочистостей з нагоди Дня матері у будинку
дитячим садком “Метелик” зібрало творче амплуа Баби
Олени Василівни Онишко.
Яги (у ролі – Галина Петрівна
Цього разу на пристосованій
Петришин), яка відібрала у Хусцені акторські вміння демондожника (Олена Василівна Пастрували не тільки діти, а й ви- ращук) пензля. В одному з конхователі. Без сумніву, найбількурсів діти робили мамам макіше оплесків і захоплення яж та добирали їм предмети

культури с. Байківці.
гардеробу. Малята вітали своїх
матерів, співали для них пісні,
читали вірші та виконали веселий танок з парасольками. Від
дитячих усмішок у залі було тепло та затишно, а подаровані
квіти
довершили
святкову

атмосферу.
Участь в урочистостях традиційно взяв Байковецький
сільський голова Анатолій Кулик. Виступаючи перед присутніми з вітальним словом, Анатолій Романович передав дитячому садку подарунки, придбані за кошти Байковецької сільської ради – іграшки на 5 тисяч
500 гривень. Серед них – дорогі дитячі кухонні гарнітури,
“Перукарня”,”Супермаркет”,
м’ячі, музичні інструменти, настільні розвиваючі ігри.
Як зазначила завідуюча дитячим садком “Метелик” Олена
Василівна Онишко, 19 червня у
будинку культури с. Байківці
для дев’яти вихованців “Метелика” відбудеться перший випускний бал. Цьогоріч навчання
у дитячому садку закінчать
Діана Куліш, Діана Коваль, Іванка Бербеничук, Олег Петришин,
Денис Сич, Владислав Музичко, Владислав Петров, Марко
Гімла, Максим Шевчук.
Більше фото про подію дивіться на сторінці “Байківці і
байківчани”
у
соцмережі
Фейсбук.

●●Останній дзвінок

Свідоцтва про освіту випускникам
Байковецької школи вручать на Говерлі
Ірина ЮРКО.
Завершився ще один навчальний рік для школярів
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
Для дев’ятикласників він
був останній у цих стінах.
Ми запитали в випускників
про їхні плани на майбутнє.
Максим
КАСАРДА,
староста
випускного
класу: “Школу закінчив
на відмінно –
з відзнакою.
Сумуватиму
за улюбленими уроками – алгеброю та фізкультурою, однокласниками, шкільними друзями, вчителями. Звісно, попереду ще багато нового і цікавого, але те, що
було в Байковецькій школі, вже
не повториться. Класний керівник – вчитель історії і правознавства Наталя Миколаївна Пахолік
– була і залишатиметься добрим
другом нашого класу.
Цьогоріч ми дещо змінили
формат відзначення випускного
– в неділю, 14 червня, з однокласниками, вчителями та батьками їдемо в Карпати, маємо
намір піднятися на найвищу вершину України, де нам вручать
свідоцтва про освіту. Цього літа
традиційно планую взяти участь
у всеукраїнській прощі до Зарваниці. Восени сподіваюся стати
студентом Технічного коледжу
Тернопільського національного
технічного університету ім. І. Пулюя, де вивчатиму комп’ютерні
системи та мережі”.
Тетяна
ЯСЬКЕВИЧ:
“Байковецьку школу закінчила з середнім результатом
успішності.
На
останньому дзвінку мені вручили три медалі та грамоти за спортивні досягнення.
Мабуть, переможні результати зі
спортивних змагань і виокремлюють наш клас серед інших в
школі. Щодо майбутнього, є багато планів і задумів, які б хотіло-

ся втілити цього літа, зокрема,
поїхати в Карпати з однокласниками, взяти участь у пішій ході
під час всеукраїнської прощі до
Марійського духовного центру в
с. Зарваниця. Сподіваюся, вдало
скласти вступні іспити в Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі, планую вивчати спеціальність “Кухар, бармен, офіціант,
майстер ресторанного обслуговування”. Сумуватиму за своїм
класом, класним керівником Наталією Миколаївною, яка впродовж чотирьох років зуміла стати
нашою “другою мамою”. Вона
хвилювалася через нас, допомагала, раділа нашим перемогам у
конкурсах та змаганнях. Щиро
дякую їй за терпіння, доброту і
лагідне серце”.
Оксана
ПАВЛЕНКО: “Закінчила школу
не на відмінно, але
іспити склала добре –
більшою
мірою
це
заслуга
вчителів,
які вклали багато зусиль в мою
освіту. Улюбленими уроками були українська мова, світова література і фізичне виховання.
Цього літа планую поїхати зі своїми однокласниками і батьками в
Карпати – у теперішній складний
для України час ми вирішили не
влаштовувати пишної гулянки у
розважальному закладі, як зазвичай буває на випускному. Також хочу встигнути із Молодіжною спільнотою Байковець взяти
участь у пішій прощі до Зарваниці. Своє дальше навчання планую
продовжити в Зарваниці – у колегіумі для дівчат “Знамення”.
Свій клас пам’ятатиму за те, що
саме тут усвідомила цінність
дружби. Наш класний керівник
Наталя Миколаївна доклала багато зусиль, щоб ми були розумні, слухняні, добрі, щирі. Спасибі,
Байковецька школо, за все!”.
Ю р а
СЛАБАШ:
“Останній
рік у школі
був складним, найбільше
–
через війну
в Україні. У

Під час Останнього дзвоника у Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст. випускники
з класним керівником, вчителем історії і правознавства Наталією Миколаївною Пахолік.
зоні антитерористичної операції на Сході зараз перебуває
мій тато. Хвилююся за нього.
Найбільше зараз хочеться, щоб
закінчилася війна, а наші бійці
здоровими повернулися додому. Щодо успішності в школі,
то в мене середній показник.
Якщо чесно, я не дуже старанно “гриз граніт науки” (усміхається – ред.), більшість свого
вільного часу присвячував
іграм на комп’ютері. Втім, результатами іспитів задоволений. Влітку планую досхочу пограти у футбол. Поїду до бабусі в Заліщики, там дуже мальовничо, буду купатися у Дністрі. Восени продовжу навчання в одному з училищ Тернополя, зі спеціальністю ще не
визначився. Сумуватиму за
своїм дружнім класом. Мої
однокласники веселі, хоч і
“заучки” (усміхається – ред.).
Вдячний класному керівнику
Наталі Миколаївні, що навчила
нас чогось більшого, ніж теорія

у підручниках – умінню допомагати ближньому, поводитися
з
оточуючими,
вирішувати
складні проблеми”.
О л я
К Л Ю К :
“Школу закінчила, на
жаль, без
відзнаки,
бо математичні предмети давалися важче,
ніж
інші,
хоча вчитель алгебри і геометрії Анатолій Вікторович докладав багато зусиль. До вподоби мені була географія, українська і світова літератури, і, звичайно, фізкультура. Я отримала
грамоти, медалі за участь у різних видах змагань на цьогорічному Останньому дзвінку. Перша
моя поїздка влітку буде в Карпати зі своїм класом, батьками,

вчителями. Ми вирішили не святкувати випускного у традиційному форматі, а просто поїхати в
гори. Далі навчання планую продовжити в Галицькому коледжі
ім. В. Чорновола за спеціальністю “Журналістика”. Мій клас в
Байковецькій школі був особливим тим, що нас було хоча і мало, зате ми дуже дружні, активні,
особливо в спортивній сфері, не
погано вчились. Перший раз
прийшовши до школи маленькими, ми боялись відпустити мамину руку, але перша вчителька
Марія Миронівна допомогла нам
подолати страх, навчила писати,
читати, дала нам добротний багаж науки, який ми понесли у
старшу школу. У старших класах
нашим класом переймалася Наталя Миколаївна, яка виховувала
нас аж до випускного. Це терпляча, ніжна, добра жінка. Я щиро
вдячна своїм вчителям, які мене
вчили, низький їм уклін за нелегку працю! Буду сумувати за вами
всіма”.
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●●Людина і її справа

●●Фотоінформація

Теодозій Шупа:

“Помилка №1 — відмова від
вакцинування домашніх тварин”
З тих пір, як людина приручила тварин, з’явилася необхідність стежити за станом їхнього здоров’я. Ветеринарна медицина – дуже
серйозна і відповідальна
справа. Недаремно кажуть:
“Медицина лікує людей, а
ветеринарія – людство”.
“Пацієнти” ветеринара не
можуть на свій розсуд змінити лікаря або поскаржитися керівництву. Їх права
не захищені законом і клятвою Гіппократа. Дотримання норм етики і любов до
тварин – ось основні якості
ветеринара з понад 30річним досвідом у сфері ветеринарної медицини Теодозія Шупи – завідуючого
Байковецькою дільницею
ветеринарної
медицини,
яка
обслуговує
села
Байківці, Гаї Гречинські, Гаї
Шевченківські, Шляхтинці і
ТОВ “Стегниківське”. Ми
запитали у Теодозія Зіновійовича про актуальні питання, що стосуються догляду за домашніми тваринами.
— Теодозію Зіновійовичу,
як у Вас виглядає робочий
день?
— На дільниці визначено графік робочого дня з 8.00 до 17.15.
Але насправді в мене ненормований графік – рятувати тварин
доводиться в будь-який час доби.
— Розкажіть, будь ласка,
які серед свійських тварин нині найпоширеніші у домашніх
господарствах?
— Якщо зважати на чисельність, то найбільше господарі на
території, що входить до моєї
компетенції, нині прихильні до
вирощування свійських птахів.
Вирощують
також
свиней.
Останнім часом значно зменшилося поголів’я корів, коней.
— А екзотичні тварини є?
— У кількох наших газд на
господарці є декоративні види
птахів – різних порід голуби, гуси, кури, качки. Зовсім екзотичних не зустрічав.
—
Від якої небезпеки
слід оберігати домашніх тварин у літню пору?
— На жаль, нині актуальна
африканська чума в свиней. Ця
хвороба не лікується, а виявлених заражених тварин одразу
спалюють, щоб запобігти поширенню епідемії. Зараз актуально
вакцинувати свиней від рожі (характеризується плямами на шкірі тварин), яка особливо небезпечна в спеку.
— А якщо свиня захворіє на
рожу, її м’ясо вже не придатне для їжі, навіть коли видужає?
— Головне не вживати м’ясо
хворої свині, після одужання воно не становить загрози людському організму.
— Які найбільш поширені
помилки Вам доводилося
фіксувати, які робили господарі у догляді за тваринами?
— Помилка №1 — ігнорування
вакцинації тварин. №2: неправильний раціон тварин. Приміром, корові не бажано давати
багато цукрового буряка і жому
– це погано позначається на
розтелі. Свиням добре давати в
рівних порція пшеничну і ячмінну
дерть, бо виключно пшенична
може призвести до майже невиліковної набрякової хвороби.
— Чи є сьогодні безкоштовні вакцини, передбачені на
державному рівні?
— Так, їх кілька. Одна з найпоширеніших – від сказу собак.
Торік ми мали випадок, коли
скажений лис проник на одне з
подр’їв у Байківцях і покусав собаку. Псові пощастило, адже
господарі потурбувалися про
вакцину для нього раніше, він не
захворів сказом і не становив

Завідуючий Байковецькою дільницею ветеринарної
медицини, яка обслуговує села Байківці, Гаї Гречинські,
Гаї Шевченківські, Шляхтинці і ТОВ “Стегниківське”,
депутат Байковецької сільської ради Теодозій Шупа.
— “Через чотири роки після
загрози людям. Але бувають і
летальні випадки: скажена соба- того, як зникне остання бджола, зникне і людство”, — ці
ка вкусила людину в Бучацькому
районі, потерпілого, на жаль, слова сказав свого часу
врятувати не вдалося. Тому вак- Альберт Ейнштейн. В останні
цинація проти сказу для кожного роки ця істина стала актуальною, як ніколи. Глобальне
громадянина, який утримує собак, має бути обов’язковою. В зникнення бджіл набуває какожній сільській раді є затвер- тастрофічних масштабів, маючи доволі серйозні наслідки
джені правила утриманя собак.
Серед курей всіх порід і на- не лише для екосистеми планети, але й для продовольчої
віть індиків поширена хвороба
безпеки та світової економіНьюкасла. Збудником хвороби є
вірус, стійкий до дії різних ки.
— На жаль, мало хто має
факторів. У заморожених тушках
зберігається понад 6 місяців, у реальне уявлення про те, чим
загрожує людству зникнення
воді – впродовж 165 діб, на пір’ї
бджіл. Річ у тому, що три чверті
хворої птиці, яєчній шкарлупі та
інвентарі – до 60 днів. За умови усіх рослин існують у симбіозі з
нагрівання м’яса до 75 градусів бджолами. Приблизно третина
світового сільського господарзбудник гине через 30 хвилин,
ства залежить від запилення, в
до 100 градусів – через хвилину.
основному, медоносними бджоДезінфікуючі розчини вбивають
лами (80-90%). Бджоли запилюйого через 30 хвилин. Без
ють помідори, огірки, перець,
вакцини птахи приречені на забаклажани, цибулю, квасолю,
гибель – ліків від цієї хвороби
ще не вигадали. Вакцина ця кабачки, капусту броколі, яблука, груші, цитрусові, каву, какао,
безкоштовна, фінансується державою. Ще є безкоштовні вакци- кокоси і інші культури, що забезпечують організму людини
ни для корів від сибірки.
близько 35% калорій, велику
— Багато сільських жителів
частину вітамінів, мінералів і
вирощують кролів. Їх утриантиоксидантів. Крім того, не
мання не вимагає особливих
витрат, і за ними досить про- слід забувати, що культури, які
запилюються бджолами, є важстий догляд. Але, разом з
тим, схильні до багатьох ливою складовою раціону худоби, і їх зникнення значною мірою
інфекційних хвороб.
позначиться на виробництві
— За частотою виникнення та
м’ясної продукції, і, відповідно,
збитковістю геморагічна хворона цінах на м’ясо. Останніми роба та міксоматоз посідають перше місце. Ці захворювання в ками особливу загрозу становодну мить можуть перекреслити лять пестициди, якими обробляють поля. Важливо, щоб пасічвсі зусилля у вирощуванні кроників попереджували про скроликів. Тому як ефективний засіб
плення полів хімікатами – бджоборотьби з цими смертельними
захворюваннями сучасна вете- ла літає у радіусі семи кілометрів. Поширені також хвороби
ринарія розглядає лише дезіннозематоз та варроатоз через
фекцію кліток та вакцинацію.
кліщів. Профілактику хвороб
Вакцина запускає механізм вироблення aнтитіл до вірусу, який бджіл необхідно почати якомога
раніше. Найкраще рано навесні.
входить до її складу, так у кроля
— Чи існує в Байківцях проз’являється імунітет. Під час поблема бродячих собак?
трапляння “дикого” вірусу в ор— Ця проблема зараз переганізм тварини спрацьовує вже
наявний захисний механізм. У не буває у компетенції державної
влади. Поки що у сільській місвакцинованих кролів такого зацевості гуманне ставлення до
хисту немає, а часу для того,
бродячих собак. У Байківцях вощоб він з’явився, хвороба зазвичай вже не дає. Як правило, ни є, в основному групуються
біля новобудов на малозаселевакцинація зараженого кроля не
ному Сонячному масиві.
забезпечує його захистом, на— Теодозію Зіновійовичу, у
віть якщо тварина ще не виявляє
Вас є улюблена тварина?
ознак хвороби. Нагадаю, що ві— У ветеринара не може бути
русна геморагічна хвороба передається контактним шляхом улюбленця, мені всі тварини довід кроля до кроля, а також че- рогі. Ветеринарна медицина має
свої особливості, адже наші парез корм, підстилку, засоби догляду, може навіть розноситися цієнти не можуть сказати, що їх
турбує, проте вони відчувають
вітром. Міксоматоз також може
передаватися у безпосередньо- доброту.
—
Дякую
за
розмову,
му контакті, основний шлях його
Теодозію Зіновійовичу.
передачі – через укуси комах
(комарів, мошок, кліщів). Тому
Розмову вела Ірина ЮРКО.
виключити можливість зараження практично неможливо.

26 травня у Байковецькій школі відбувся захід “Прощавай,
початкова школо”, яке організував класовод 4 класу Галина
Романівна Похилюк. Початкову школу закінчили Анастасія
Андрусишин, Ірина Кравчук, Максим Пахолік, Вікторія Чорномаз, Назар Шуб’як. Галина Романівна представила презентацію про роки навчання своїх учнів, їх дозвілля. Електронну
копію презентації та зошити, в яких учні писали ще в 1 класі,
вручено кожному випускнику.
Соломія ПОПОВИЧ,
педагог-організатор Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Нещодавно учні першого класу Байковецької школи провели
День прощання з Букварем. Захід організувала вчитель початкових класів Марія Миронівна Маринюк. Головними героями дійства були школярі Максим Букартик, Андрій Бутковський, Каріна
Торак, Софія Грабас, Віктор Делла Валле, Ростислав Онуфреїв,
Юлія Павлюк, Діана Пилип’юк, Марта Чикало. Глядачами були
батьки, дідусі, бабусі, вчителі та учні початкових класів.
Соломія ПОПОВИЧ,
педагог-організатор Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

●●На байковецькій кухні

Нарешті дочекалися
Суниця садова – справжня комора вітамінів і
мінералів. Вона регулює обмінні процеси,
нормалізує рівень цукру
в крові, поповнює дефіцит заліза, знижує рівень холестерину, згубно діє на вірус грипу –
усіх корисних властивостей і не злічити. Суниця має одну важливу
особливість: з обриванням чашелистика значно знижується її користь, адже у дірочці виробляється фермент, який
руйнує вітамін С. Краще
зрізати листочки ножицями, залишивши коротеньку
плодоніжку – так і під час
миття ягоди не стечуть і за
термічної обробки не втратять щільності.

Густе варення
5 склянок ягід суниці, 5 склянок цукру, 0,5 склянки води.
У воду додати склянку цукру
та довести до кипіння, всипати
склянку ягід, довести до кипіння,
потім почергово – після закипання – додавати по склянці цукру
та ягід. Проварити на повільному
вогні все разом 10 хвилин, не
мішаючи, лише знімаючи піну.
Законсервувати.

Варенняп’ятихвилинка
1 кг ягід, 400 г цукру.
Підготувати ягоди, засипати цукром, залишити в холодильнику на 5
годин. Довести до кипіння й проварити 5 хвилин. Гарячим розлити в
стерильні банки і законсервувати.

Королівське
варення
1 кг ягід, 1 кг цукру, 200-250
мл горілки або спирту.
На дно широкої каструлі всипати цукор. Чисті, сухі ягоди почергово споліскувати в трьох
чашках із алкоголем і викладати
на цукор. Горілку процідити і полити зверху ягоди в каструлі. Залишити на кілька годин, доки
утвориться сік. Варити в кілька
прийомів. Законсервувати.
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Не згасай!
Я зараз прошу про одне:
Ніколи не журись!
Збагни цей світ
І просто усміхнись,
Я розумію — іноді це важко.
А ти люби його
і не згасай!
Причини також не шукай.
Гори, як зірка в небі, — ясно.
Нехай душа твоя не згасне!
Хай світить
променем завжди,
Охороняє від біди.

●●Вірш з конверта

А відповіді
ще нема
Чому у світі стільки зла?
Чому ненависть скрізь панує?
Чому та добра сторона,
Що є в людини, так лютує?
Чому не кожен може жить
У злагоді, добрі та мирі,
Чому всі люди на землі
Не є по-справжньому
щасливі?
Чомусь усі цінують те,
Що дуже скоро промине,

Акценти
Й залишить спогади сумні,
Й не буде гріти нам душі.
А люди в світі дуже різні:
Хтось є турботливим,
хтось грізним.
А інший справжнім,
Хтось не тим,
За кого справді видає,
Себе так просто зіпсує,
Й не зможе нести
нам тепло,
Посіє в серці тільки зло.
Мар’яна МАКАРА,
с. Велика Лука,
Тернопільський район.

●●Контрольна для дорослих

Молодші школярі НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”
дарували батькам і гостям гарний настрій.

Держава починається з родини
Ольга ТОПОЛЬНИЦЬКА,
педагог-організатор
НВК “Дичківська
ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ”.
Родинні свята – найулюбленіші свята школярів. Ми –
народ України, який складається з родин, великих і малих, працьовитих і дружних.
Як велика ріка бере початок і
силу з малого джерела, так і наша держава починається з родини. Підготували шкільне свято

учні 1-4 класів та старшокласники
НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст. —
ДНЗ”. Школярики співали пісеньки, інсценували сценку, говорили
ласкаві слова, за що отримали від
батьків приємні посмішки і сльози
радості!
Промінець добра і любові торкнувся кожного серця: як дорослих, так і дітей. Привітали своїх
рідних учениці 8 класу піснею
“Заспівай, родино” і танцювальним номером “Одна калина”. Пісня “Україно” прозвучала у виконанні Анастасії Качунь. Зор’яна

Бортняк виконала пісню “Про бабусю”, Марта Маньківська – “Пісеньку про дідуся”, Софійка Бутковська привітала піснею свою
матусю. “Пісню про татуся” виконали учениці 3 класу Каміла
Башняк, Марта Маньківська,
Марта Бойко, Діана Дорош. Сценку про створення сім’ї розіграли
третьокласники Марта Маньківська та Володя Обуд.
Після свята матусі і бабусі, і
навіть серйозні татусі з дідусями
міцно обняли і поцілували своїх
діток.

●●Цікаві зустрічі

Анастасія Дмитрук
стріляє… словом
Побувавши на зустрічі в приміщенні
обласної “Просвіти”
із авторкою найвідомішого сьогодні
(з часів Майдану)
вірша “Никогда мы
не будем братьями”
Анастасією
Дмитрук, остаточно пересвідчилась,
що
слово – це зброя.
Кажу без перебільшень.
Переступивши поріг
“Просвіти”, очима почала шукати вже відому
авторку. Тендітна, делікатна Настя нічим особливим не вирізняється
серед інших. Тільки по
вишиванці зрозуміла,
що це вона. Але коли дівчина почала читати
свої вірші… щось відбулося особливе: всі затихли і буквально “прикипіли” душею і серцем
до поетеси. Вібрації голосу Анастасії Дмитрук
пробуджують всередині
кожного дуже важливу
Письменниця Анастасія Дмитрук
якість, яку можна назвапід час перебування у Тернополі.
ти одним словом – патріотичність і дають осостав піснею і зібрав в Інтернеті
бливе, незбагненне духовне на- 5 мільйонів перегляду. До речі,
повнення: хочеться слухати й коли цей вірш прозвучав уперслухати. Як сказав голова об- ше, наступного дня перегляд
ласної “Просвіти” Петро Шим- становив вражаючу цифру – 10
ків, який організував приїзд На- тисяч. Написаний він після анексті до Тернополя, “це не голос сії Криму. Там жодного разу не
людини-трибуна, він ніжний, згадується Росія, але саме звідале разом з тим сильніший,
ти дівчина отримує найзапекліаніж зброя”.
ші
погрози,
прокляття,
Київська поетеса Анастасія відеозвернення. Як відомо, на
Дмитрук презентувала у Терно- злодієві і шапка горить. Для пополі свою лірико-патріотичну
рівняння: якщо грузинський
збірку “Верните нам наше не- композитор Заза Залішвілі набо”. Харизматична українська писав пісню на вірш Насті “Верпоетка подорожує Україною, зу- ните нам наше небо”, то російстрічається з воїнами на поліго- ський Юрій Лоза не гребував
нах, в шпиталях. Відома співач- ненормативною лексикою, прика Тетяна Піскарьова створила вселюдно “подякував” дівчині
кліп на вірш Насті “Расскажу те- через “нет”. Та Анастасія Дмибе о любви”. А вже знаменитий трук не зважає ні на що, вона
“Никогда мы не будем братья- каже: “Україна давно на нас чеми”, який насправді змінив житкала”.
тя дівчини, з легкої солідарної
Валентина СЕМЕНЯК.
руки литовського хору (музичФото автора.
ний театр Клайпеди, Литва)

●●День Героїв

З когорти нескорених української нації
Ярослава ЦАЛЬ,
депутат
Тернопільської
обласної ради від
ВО “Свобода”.
У 1941 році Другий Великий Збір
Організації Українських Націоналістів постановив
відзначити 23 травня як Свято Героїв. Воно було покликане відродити в українців
героїчний дух минулих поколінь, які дали нашій історії
яскраві приклади героїзму
лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, січових стрільців, вояків Армії
УНР, УПА та діячів ОУН.
В сучасному вигляді відзначається 23 травня, але святкові та
вшанувальні заходи проходять
впродовж тижня, на який випадає
свято. До здобуття Україною незалежності відзначалося підпільно, а
з проголошенням незалежності
почало набувати розголосу.
Дата вшанування Героїв приурочена до сумного дня 23 травня
1938 року, коли в Роттердамі було
вбито Євгена Коновальця, а також
у травні пішли з життя Микола Міхновський та Симон Петлюра.
Микола Іванович Міхновський
(31 березня 1873 – 3 травня 1924)
— український політичний та громадський діяч, правник, публіцист,
основоположник, ідеолог і лідер
самостійницької течії українського

руху кінця ХІХ — початку ХХ
ст., автор славнозвісної
брошури “Самостійна Україна”, один з організаторів
українського війська, борець за незалежність України. Співзасновник першої
політичної партії у Наддніпрянській Україні — Революційної Української Партії
(РУП). Лідер Української
Народної Партії, співорганізатор
Української
ДемократичноХліборобської Партії, член Братства самостійників. Ідеолог державної самостійності України. Загинув М. Міхновський 3 травня
1924 року. Його було знайдено повішеним у садку в садибі Володимира Шемета, де він квартирував.
За однією з версій смерть Миколи
Міхновського – справа рук НКВС.
Поховали Миколу Міхновського у
Києві на Байковому цвинтарі.
Симон Васильович Петлюра
(23 травня 1879 — 25 травня
1926) — український державний і
політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик,
організатор Українських збройних
сил. Головний отаман військ УНР,
голова Директорії УНР. В останні
роки життя перебував в еміграції
у Парижі, де і був убитий 25 травня 1926 р. анархістом С.-Ш.
Шварцбардом, агентом НКВС.
Убивця розрядив у Петлюру сім
куль, коли той розглядав вітрину
книгарні. Похований Симон Петлюра на кладовищі Монпарнас у
Парижі.
Євген Михайлович Коновалець

(14 червня 1891 — 23 травня
1938) — полковник Армії УНР, командант УВО, голова Проводу
українських націоналістів, перший
голова ОУН. 23 травня 1938 року
в Роттердамі Коновалець зустрівся з агентом Москви Павлом Судоплатовим (псевдо “Валюх”),
який видавав себе за вихідця із
Наддніпрянської України, симпатика ОУН. Саме він у коробці
з-під цукерок підсунув Провідникові ОУН вибухівку, яка і обірвала
його життя, а ще — кількох перехожих посеред багатолюдної вулиці. Поховали Євгена Коновальця 28 травня на кладовищі у Роттердамі.
Ці визначні українці впродовж
усього свого життя були прикладом наполегливості, послідовності, впевненості у перемозі в боротьбі за незалежну Українську
Державу. Роковини їх смерті стали
тим часом, коли український народ вшановує пам’ять усіх героїв
нації.
Цікавими для жителів нашого
краю можуть бути такі документи,
пов’язані з діяльністю Симона
Петлюра на наших теренах: розпорядження староства м. Тернополя про реєстрацію вояків, які
служили в армії С. Петлюри, 1920
р.; запрошення Української політичної еміграції до товариства
“Просвіта” в м. Тернополі на поминальне богослужінь за упокій
душі бл. п. Голови Директорії Головного Отамана військ УНР Симона Петлюри 24 травня 1936 р.,
публікація У. Самчука “Державна

концепція С. Петлюри”; доповідь
К. Туркала “Головний Отаман –
Симон Петлюра” та ін.
Знайдено документи періоду
1920-х – 1930-х років, які висвітлюють діяльність УВО та ОУН на
території Тернопільського воєводства: інформація слідчого відділу
команди поліції в м. Теребовля від
26 листопада 1928 р. про відносини української еміграції в Берліні
(про Є. Петрушевича та Є. Коновальця), інформація команди поліції в м. Тернополі від 16 квітня
1930 р. про зібрання членів УВО в
Подебрадах, Чехословаччина та
про участь в зібранні М. Сціборського та Є. Коновальця; інформація із доповіді про результати ліквідації УВО, про зв’язки місцевих
організацій з Є. Коновальцем та
ін.
Особливу увагу привертають
польські поліційні документи
1938р., що містять інформацію про
смерть Є. Коновальця: інформація
постерунку поліції в с. Трибухівці
від 25 липня 1938 р. про Івана Захарчука, який носив чорну пов’язку
в знак жалоби за Є. Коновальцем,
листівка “Український Народе!” з
підписами Проводу ОУН та УВО
про загибель полковника Є. Коновальця; інформація команди поліції в Золотниках Підгаєцького повіту від 14 червня 1938 р. про жалобу української молоді в пам’ять
про Є. Коновальця та ін.
Пам’ятаймо, й не лише
23
травня, Лицарський Чин життя та
загибелі Українських Героїв! Слава
Україні! Героям слава!

Телефон “гарячої лінії”
з питань підтримки
та розвитку підприємництва
Тернопільського району:
43-60-63 та електронні
адреси для письмових
звернень суб’єктів
підприємницької
діяльності району:
e-mail: ekon_rda@ukr.net,
sector_economy@ukr.net.
Тернопільська об’єднана
державна податкова інспекція головного управління ДФС у Тернопільській
області оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади
головного державного інспектора відділу ІТ.
Для участі в конкурсі допускаються громадяни України з повною вищою освітою
або базовою вищою освітою
відповідного професійного
спрямування (технічна) за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста або
бакалавра, які вільно володіють державною мовою, чинним законодавством, нормативними актами, що належать
до компетенції відповідного
структурного підрозділу.
Документи для участі в
конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з
дня оголошення про проведення конкурсу за адресою:
м. Тернопіль, вул. Білецька,
1, каб. 504. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків та умов
оплати праці надається відділом персоналу.
Довідки за тел.:
43-46-00.

Час місцевий

П’ятниця, 12 червня 2015 року

●●Ринок праці

●●Як вас обслуговують?

Відтепер Укрпошта
працює за подовженим
режимом роботи
Йдучи назустріч клієнтам та з
метою надання якісних та доступних послуг поштового
зв’язку Укрпошта запровадила з травня 2015 року цілодобову та подовжену роботу
визначених поштових відділень.

Провідні спеціалісти профорієнтаційного відділу активної підтримки безробітних Тернопільського
міськрайонного центру зайнятості Анатолій Чорній та Любов Смик з учнями Білецької ЗОШ І-ІІ ст.

Профорієнтація у Білій
Галина ЮРСА –
ТРР “Джерело”.
Фото автора.
Майже у кожній школі Тернопільського району встановлено профорієнтаційні термінали, де учні мають можливість ознайомитися із світом
професій, порівняти відповідність власних здібностей
щодо вподобаних професій,
іншу
довідкову та розважальну інформацію.
А ще більше люблять діти, коли
спеціалісти центру зайнятості самі
навідуються до них у гості. До кінця цього навчального року, повідомили у центрі, спеціалісти з

спеціально оснащеним мобільним
центром профорієнтації відвідають усі загальноосвітні школи Тернопільського району.
20 травня провідні спеціалісти
профорієнтаційного відділу активної підтримки безробітних Тернопільського міськрайонного центру
зайнятості Анатолій Чорній та Любов Смик побували у Білецькій
ЗОШ І-ІІ ст. Мета їхнього приїзду
– зорієнтувати учнів у виборі професій, ознайомити з ситуацією на
ринку праці.
Для початку Любов Смик запропонувала учням 8-9-их класів
школи визначити самостійно, хто і
що впливає на вибір професії, які
наслідки неправильного вибору
майбутнього фаху, коли молода

людина керується не власними
вподобаннями, закладеними природою можливостями, а сторонніми факторами (мода, престиж,
поради товаришів тощо). Учням,
які розділились на дві команди –
“Ромашка” та “Тюльпан”, було запропоновано послідовно перерахувати професії, які задіяні під час
приготуваннія хліба та пошиття
одягу. Учасники команд взяли
участь у конкурсі на краще знання
професій, які розпочинаються на
літеру К та П, були й інші випробування.
Спеціалісти ознайомили учнів з
послугами, які надає служба зайнятості та провели тестування
учнів щодо відповідності уподобаним професіям.

●●Право

Проти насильства у сім’ї
Марія ЛУЦИШИН,
старший інспектор по РН та
ГФ СДІМ МГБ
Тернопільського РВ УМВС
України в Тернопільській
області.
12 лютого 2015 року Президентом України підписано Закон
України №187-VIII “Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення
щодо врегулювання питання відповідальності за вчинення насильства в сім’ї”.

Стаття 173-2. Вчинення насильства в сім’ї, невиконання
захисного припису або непроходження корекційної програми.
Вчинення насильства в сім’ї,
тобто умисне вчинення будьяких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру
(застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного
болю і не спричинило тілесних
ушкоджень, погрози, образи чи
переслідування, позбавлення
житла, їжі, одягу, іншого майна
або коштів, на які потерпілий

має передбачене законом право) тягнуть за собою громадські
роботи на строк від тридцяти до
сорока годин або адміністративний арешт на термін до семи
діб. Ті самі дії, вчинені особою,
яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за
одне з порушень, передбачених
частиною першою цієї статті, передбачають покарання у вигляді
громадських робіт від сорока до
шістдесяти годин або адміністративний арешт до п’ятнадцяти
діб.

Відтепер мешканцям українських міст не потрібно турбуватися
питанням “встигнути до закриття
поштового відділення”, аби відправити або отримати реєстровані поштові відправлення (лист, бандероль чи посилку). Задля комфорту
споживачів з 1 травня в кожному
обласному центрі працює одне
відділення поштового зв’язку з цілодобовим або подовженим режимом роботи (крім Донецької та
Луганської областей).
Подовжений режим роботи відділень передбачає роботу з понеділка по п’ятницю до 21.00, а деяких відділень в Україні до 22.00
год., а також роботу у суботу та неділю. З новим режимом роботи
відділень клієнти самі обирають,
коли їм завітати на пошту.
“Оновлений режим роботи деяких поштових відділень сприятиме максимальній доступності для
споживачів послуг поштового
зв’язку, – відзначає в.о. генерального директора Укрпошти
Ігор Ткачук. – Інновація дозволить
скоротити терміни пересилання
пошти та встановити оптимальні
режими роботи відділень. У разі

вдалого впровадження нововведення ми будемо збільшувати
мережу подібних відділень по всій
Україні, аби стати ще ближчими
та зручнішими для наших клієнтів”.
Віднині відправити листа або
посилку можна на адресу відділення, яке працює у цілодобовому або
подовженому режимі, “до запитання”, а одержувач вже самостійно
забере відправлення у зручний для
нього час. Для цього відправник
має обов’язково вказати телефон
одержувача для інформування про
надходження посилки на його ім’я,
а також адресу відділення, яке працює за новим графіком роботи.
Ознайомитися з повним переліком відділень поштового зв’язку,
які працюють у цілодобовому або
подовженому режимі, можна на
сайті Укрпошти.
Довідково. Українське державне підприємство поштового зв’язку
“Укрпошта” входить до сфери
управління Міністерства інфраструктури України та є національним оператором поштового зв’язку
України. На сьогодні Укрпошта надає понад 50 видів послуг в майже
12 тис. відділень по всій Україні.
Штат компанії налічує 77,9 тис.
працівників, з них майже 33,9 тис.
– листоноші, 13 тис. – оператори
поштового зв’язку. Служба інформаційної підтримки: (044) 32 32
099.
Зайдіть до нас на сайт: www.
ukrposhta.ua.

●●Футбол

Чемпіонат Тернопільського
району: тур 6
Результати шостого туру: вища ліга – Дичків-Озерна 3:2,
Плотича-Дубівці 4:1, ТовстолугБіла 7:3, Великі Бірки-Великі Гаї
2:3, Велика Березовиця-Велика
Лука і Мишковичі 3:2, ГрабовецьШляхтинці 4:2; перша ліга –
Кутківці-Гаї Шевченківські 3:2,
Острів-Пронятин 3:0, ДовжанкаРоманівка 0:5, Білоскірка-Байківці
1:3, Івачів-Великий Глибочок 4:1,
«Динамо» (Тернопіль)-Прошова
6:3; друга ліга – ПідгороднєМалий Ходачків 2:2, Товстолуг-2Жовтневе 4:4, Велика Лука і
Мишковичі-2-Забойки
2:1,
Баворів-Петриків 0:1, СмиківціІгровиця 5:1, Залізці-Лозова 6:1.

У сьомому турі (21 червня)
зустрічаються:
вища
ліга
–Дубівці-Великі Гаї, Біла-Озерна,
Дичків-Велика Лука і Мишковичі,
Великі
Бірки-Шляхтинці,
Грабовець-Плотича,
Велика
Березовиця-Товстолуг; перша
ліга – Великий Глибочок«Динамо»
(Тернопіль), Гаї ШевченківськіРоманівка,
ДомаморичПронятин, Прошова-Байківці,
Білоскірка-Кутківці,
ОстрівІвачів; друга ліга –ЛозоваІгровиця, Жовтневе-Малий Ходачків,
Підгороднє-Велика
Лука
і
Мишковичі-2, Смиківці-Петриків,
Довжанка-Товстолуг-2, ЗабойкиЗалізці.

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.

●●Справи приватні
ПРОДАМ
* корову, тел. (068) 729-10-42.
* металопластикові вікна, двері
(замірювання, доставка, встановлення). Тел. (097) 720-99-53, (097)
623-57-23.
* резину 205х70, R15 “Kumho”,
зимова, до Ниви “Chevrolet”, або
обмін рівноцінно — на R16, літню,
до Ниви “Тайга”. Тел. (098) 70579-00.
* комбайн СК-5 “Нива” на запчастини. Тел.: 49-32-15, (099)
193-49-36.
* трактор “Кubota” ZL1-205 (повний привід). Рік випуску 1999.
Ціна договірна. У комплекті — фриза. Тел.: (099) 31-23-151, (096) 1018-416.
* мотоблоки нові (потужністю
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. Пенсіонерам і
пільговикам знижки. Тел. 097-80062-81.

* УАЗ 1959 р. в., двигун ГАЗ-24.
6 місць, двохдверний, кузов із металевою обивкою. Ціна договірна.
Тел.: 49-32-81, 067-38-14-441.
* пшеницю. Тел.: (097) 31715-23, (097) 440-06-04.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні:
автоелектрик, автослюсар, слюсара з ремонту легкових автомобілів та бусів. Тел.: 51-00-97,
067-700-55-02.

ПОСЛУГИ

*фуршетні
столи
до
урочистих подій (серця, лебеді тощо), ведучі на весілля,
тамада, народні обряди. Тел.
098 592-71-01.
* репетиторство з англійської
та польської мов. Тел. (097) 49158-41.
* виконуємо сантехнічні і
газозварювальні роботи різної
складності. Послуги: встановлення водонагрівачів, пральних машин, кондиціонерів, лічильників;
заміна стояків, водопроводу, каналізації, опалення. Пенсіонерам
та учасникам Великої Вітчизняної
війни — знижки. Тел. (097)14-86723.
* здам в оренду приміщення
під рихтовку і покраску, механіч-

ну майстерню 100 м2 . Тел.: 5100-97, 067-700-55-02.
* здам в оренду приміщення
під офіс 19 м2 . та 20 м2 Тел.: 5100-97, 067-700-55-02.
* здам в оренду приміщення
для автоелектрика на СТО. Тел.:
51-00-97, 067-700-55-02.
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль,
вул. 15 квітня, 44) ремонтує двигуни, коробки передач, ходову
частину, гальмівну систему, систему охолодження, здійснює

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

тел./код:

комп’ютерну діагностику автомобілів, зварювання. Тел.: (067)70055-02, 51-00-97.
* автосервіс “Спектр” (м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 44) пропонує антикорозійну обробку автомобілів, зварювальні роботи:
днища, порогів, лонжеронів тощо. Тел.: (067)700-55-02, 51-0097.
* цифрова відеозйомка (весілля, хрестини, перший дзвоник, випускний вечір, ювілей),

тел.: 095-64-03-266, 096-3617-373.
* фотозйомка урочистих
та інших подій вашого життя.
Недорого, виїзд у села, запис
на DVD, монтаж фотокліпів. Тел.
(0352) 54-11-93.
* весільна фотозйомка, тел.
(068) 515-86-17, 54-39-49. Ірина.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

* загублене пенсійне посвідчення, видане на ім’я Штогун Лариси
Зеновіївни, вважати недійсним.

Купон безкоштовного
оголошення
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.
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Будьте здорові!

●●Це важливо

●●Радить лікар

Понад півсотні тернополян
“застрахували” себе від меланоми

Курець платить двічі

Понад 60 тернополян та жителів області нещодавно
обстежилися на меланому у
“Тернопільському обласному
клінічному
шкірновенерологічному диспансері” в рамках проведення
Дня ранньої діагностики меланоми в Україні.
За попередніми даними, одну
особу молодого віку скеровано
до онколога в Тернопільський
обласний комунальнний клінічний онкодиспасер для дообстеження.
Впродовж дня шкірні покриви
кожного пацієнта уважно оглядалися дерматовенерологами за
допомогою сучасного дерматоскопа, а при потребі — пропонувалися індивідуальні консультації.
Окрім того, пацієнти отримали
кваліфіковані консультації спеціалістів, зокрема, роз’яснення
впливу доведених наукою основних канцерогенів та інформацію
щодо уникнення їх впливу на організм.
— Функцію ранньої діагностики покликані забезпечити саме
дерматологи, оскільки до онкологів пацієнти потрапляють вже
на стадії візуально видимих пухлин, а часто і пухлин в стадії метастазування чи розпаду, — говорить заслужений лікар України,
міський позаштатний спеціалістдерматовенеролог, дерматовенеролог вищої категорії КУТОР “Тернопільський обласний клінічний
шкірно-венерологічний диспансер” Оксана Глушок. — Діагностика новоутворів шкіри проводиться
шляхом клінічного обстеження так
званою візуальною поверхневою
діагностикою, проведенням дерматоскопії, цитологічного аналізу
та патгістологічного лабораторного дослідження.
За словами Оксани Кирилівни,
“якщо візуально можна оцінити
поверхневі характеристики новоутвору, то дерматоскопія дає можливість, так би мовити, “заглянути” в його глибину до двох міліметрів, будучи не інвазивною методикою. А з допомогою цитологічного та патгістологічного досліджень вивчається клітинний склад
пухлин чи новоутворів, присутність злоякісних клітин у пухлинах.
Однак ці методики можуть бути
виконані тільки з порушенням цілісності новоутвору (вони є інвазивними).

трів; піднесеність пухлини над навколишньою
шкірою. Для огляду незручних для очей ділянок можна скористатися дзеркалом або попросити про допомогу
когось із рідних.
Про те, що надважливо, особливо для дітей та підлітків — максимально захищатися від
впливу ультрафіолетового опромінення (УФО)
як природнього, так і
штучного (приміром, у
соляріях — авт.), — розповіла завідуюча диспансерним
відділом
Тернопільського обласного клінічного шкірновенерологічного диспансеру Тетяна Шкробот.
— Доведено, що УФО
має онкогенну дію, —
акцентувала увагу на
проблематиці Тетяна
Степанівна, викликає
Міський позаштатний спеціалістстаріння шкіри, знижує
дерматовенеролог, дерматовенеролог
вищої категорії Тернопільського обласного імунні (захисні) властивості шкіри, викликає
шкірвендиспансеру Оксана Глушок.
фототравматичні, фоМеланома є однією із найбільш
тотоксичні, фотодинамічні та фозлоякісних пухлин шкіри. Хвороба,
зазвичай, зовні дуже схожа на ро- тоалергічні реакції.
Дерматовенерологи радять будимку, але на відміну від родимки,
меланома може прогресувати, ти вкрай уважними із сонячним
уразивши інші органи та спричи- опроміненням, адже його шкідлинити смерть. Власне, залежно від вий вплив зумовлює передракові
стани на шкірі. Вони наголошують,
клінічної картини, прогресу захворювання, анатомічної ділянки та що дуже важливо, виявивши будьгістологічних параметрів розрізня- який новоутвір на шкірі, не зволіють чотири основні клінічні типи кати з візитом до дерматолога.
меланоми. Однак, як переконують Втрачений час до моменту встафахівці, на ранніх стадіях мелано- новлення діагнозу може бути втрама піддається лікуванню і відсоток ченою тривалістю життя.
Нагадаємо, що День ранньої
одужання може сягати навіть 95%.
діагностики меланоми в Україні
Відтак, аби убезпечити себе від
проводиться щороку і першочеррозвитку меланоми та важких наговою його метою є привернути
слідків недуги, потрібно, в першу
чергу, самообстежити власні шкір- увагу щонайбільшу кількість населення до розуміння важливості
ні покриви та при будь-яких триранньої діагностики новоутворів
вожних ознаках, слід негайно
шкіри, і перш за все, меланоми.
звернутися до дерматолога.
Додатково звертаємо увагу на
— Ознаки, які мають настороте, що всі бажаючі можуть прийти
жити кожного, — продовжує дерматовенеролог Оксана Глушок, — щосереди на прийом до дерматовенерологів Оксани Глушок та Тебудь-яка зміна розміру, форми
або кольору новоутворення, які тяни Шкробот, котрі кваліфіковано
та безкоштовно за допомогою дерсталися за короткий період часу.
Зокрема, будь-яка асиметрія ро- матоскопії обстежать вашу шкіру.
Світлана ГУМЕННА,
димки: одна сторона не схожа на
прес-секретар департаменту
іншу; нерівний край родимки;
охорони здоров’я
включення ділянок червоного, коТернопільської ОДА.
ричневого, синього або білого кольору; діаметр більше 6 міліме-

●●Дзеркало

Справжня краса
починається з середини
Неймовірну кількість зусиль
докладають жінки, щоб зберегти
красу і молодість за допомогою
кремів, масок та інших засобів.
Але навіть найкращий догляд за
шкірою не здатний створити диво, якщо здоров’ю приділяється
недостатньо уваги, адже справжня краса починається зсередини. Важливим критерієм краси і
молодості для жінки є здоровий
блиск волосся, пружність шкіри,
відсутність зморшок і стабільна
вага. З 24-25 років починається
природний процес старіння організму. Сповільнюється обмін речовин, вироблення гормонів,
оновлення клітин. І вже після 30ти це стає помітно по фігурі і по
шкірі. Зайві кілограми і перші мімічні рисочки викликають бажання повернути минулі форми і молодечий вигляд.
Процес старіння організму є
цілком природній. Однак при правильному ставленні до свого
здоров’я його можна віддалити
на багато років.

Найперше — вода
Добова потреба в ній становить не менше 1,5 літра. У цей
обсяг не входять чай, кава та інші
напої. Якщо звичка пити звичайну
воду втрачена ще в дитинстві,

варто відновити її. Шкіра подібна
до плоду — буде налита соком
доти, поки отримує вологу. Без
води її не врятує навіть найдорожчий і найякісніший крем.

Позбуваємося
токсинів
Для збереження краси та молодості важливо регулярно позбавляти клітини, тканини і органи накопичених токсинів. З цим завданням відмінно справляються цілеспрямовані способи очищення всіх
систем організму, а також регулярні заняття спортом і парна в лазні.

Збалансований раціон
Збалансований і різноманітний
раціон з перевагою в ньому рослинної їжі без термічної обробки
допомагає заповнити організм
безліччю корисних речовин і зберегти
здоровим
шлунковокишковий тракт, від діяльності
якого залежить стан шкіри і колір
обличчя. Оскільки продукти не завжди є джерелом достатньої кількості органічних сполук і мікроелементів, слід додатково приймати
біологічно активні добавки та вітаміни. Для шкіри особливо корисні вітаміни Е, А, С, В, а також
цинк, сірка, залізо і кальцій.

Підвищення імунітету
Це можливо за рахунок підтримки питного та харчового режиму, фізичних навантажень, загартовування, помірного сонячного опромінення, прогулянок на
свіжому повітрі, повноцінного сну
і позитивних емоцій.

Рухова активність
Без руху зберегти фігуру, красу і молодість не вдасться навіть
при достатньому надходженні всіх
корисних речовин і хорошому догляді за шкірою. Крім ранкової
розминки, слід займатися більш
енергійними видами спорту, які
допоможуть поліпшити кровообіг.

Куріння — одна з шкідливих
звичок, яка небезпечна для
здоров’я самих курців і тих,
хто не курить. В Україні куріння перетворилось в епідемію,
яка охопила чоловіків, жінок,
підлітків і навіть дітей.
Дехто вважає, що куріння дозволяє сконцентруватися. Мовляв, коли закуриш, легше думається. Чи
навпаки, відволікає від турбот, заспокоює, знімає внутрішню напругу.
Це аргументи курців для виправдання своєї звички.
Більшість людей все ж вважає
куріння шкідливим для здоров’я,
однак збагнути масштаби цієї біди
не може. Ця шкода стає видною не
одразу, а років через 10-20. Тому
багато курців помилково вважають,
що нічого з ними не станеться, і
що неприємності, пов’язані з курінням, їх минуть. Але це не так. За
шкідливу звичку доведеться розплачуватись втратою здоров’я і навіть життям.
Численні дослідження показали,
що куріння спричиняє велику шкоду
організму людини. Воно обумовлює
виникнення різноманітних захворювань, приводить до передчасної
смерті, збільшує випадки раптової
смерті, зменшує тривалість життя
на 8-15 років.
Куріння — шкідлива звичка, яку
легко набути, але якої доволі складно
позбутися. Навіщо ж люди починають курити? Адже ж знають від інших,
що це шкодить здоров’ю, та і на кожній пачці з цигарками виразно написано, що куріння вбиває. Згідно з
даними неодноразово проведених
опитувань, причинами початку куріння в дитячому віці вважають цікавість, приклад дорослих і друзів,
вплив кіно і телебачення, несприятливі обставини в сім’ї, небажання відставати від однолітків, боязнь здаватися несучасним. У старшому віці
люди починають курити через особисті переживання, для, як їм здається, заспокоєння нервів. Причому
хлопчики починають в основному
курити під впливом своїх однолітків у
школі, дівчата — від небажання відстати від своїх більш сучасних подруг
і через цікавість. Однак, одні й інші
недостатньо поінформовані про шкоду куріння. Особливо зростає ймовірність того, що дитина буде курцем, якщо цим займаються батьки
або один із батьків.

Тож чому небезпечне куріння?
Ця звичка — причина багатьох
функціональних порушень і захворювань. З курінням пов’язані зниження пам’яті і працездатності, затримка росту і статевого розвитку.
Курці — не дуже приємні в товаристві. Від них постійно неприємно
пахне, волосся і одяг просякнуті
тютюновим димом.
І приховати
цього не можуть ні дорогі парфуми,
ні жувальні гумки. Куріння в парках,
на території лікарень, в під’їздах
будинків демонструє неповагу до
оточуючих.
За свою 15-річну практику лікаря
я жодного разу не бачив здорового
курця. Усі хворі на рак легенів були
курці. Куріння також збільшує ризик серцево-судинних захворювань
— інфаркт міокарда, інсульт, ураження судин ніг. Куріння робить
шкіру зморшкуватою, неприємного
відтінку, зуби жовтіють від постійної
дії диму. Звичайно, це можна трохи приховати засобами декоративної косметики, але це просто самообман.
Жінка і тютюн — речі несумісні.
Отруйні речовини, які є в тютюновому димі, особливо токсичні для яєчників. Тому в жінок-курців зростає
ризик народження хворої дитини.
Порада юним, у яких життя лише починається Якщо ти хлопець і
вчишся в школі чи училищі, то навіщо тобі такі друзі, які курять? З ким
поведешся, того і наберешся.
Справжній друг ніколи не буде пропонувати закурити чи випити. Дружи з тими, які люблять спорт, думають, як вони гідно зароблятимуть
на життя.
Якщо ж ти дівчина — ти майбутня
мама. Ти не маєш права наражати
на небезпеку втрати здоров’я своїх майбутніх дітей. Хлопцям не подобаються дівчата і жінки, які курять.
За все в житті треба платити. За
звичку куріння також. Але курці, як
скупі люди, завжди платять двічі.
Спочатку
грошима,
а
потім
здоров’ям.
Якщо ти ще не курив, то і не починай. Куриш — кинь негайно. І не з
понеділка, а вже сьогодні. Життя
варте того, щоб бути повноцінним.
Василь КІНАХ,
лікар-фтизіатр Тернопільського
районного територіального
медичного об’єднання.

●●Корисно

20 причин
полюбити банани

* Банани допомагають боротися
з депресією. У них багато триптофану — речовини, з якої виробляється серотонін — гормон щастя.
Тому з’ївши банан легко поліпшити
настрій.
* Банани — єдиний фрукт, який
навіть у немовлят не дає алергічної
реакції.
* Зміцнення кісток. Банани затримують кальцій в організмі, він не
виводиться разом з сечею, а залишається в організмі і використовується для зміцнення кісток. Це особливо важливо для любителів кави,
який навпаки вимиває кальцій з організму.
* Поліпшення мікрофлори кишечника. Завдяки ферментам, які
входять до складу бананів речовини, які потрапляють в організм з
основною їжею, засвоюються організмом швидше.
* Банани допомагають позбутися такої проблеми, як печія.
* Виразка шлунка. Банани при
вживанні обволікають стінки шлунка
і тим самим захищають його від
агресивних речовин і кислот в їжі,
це сприяє загоєнню і рубцюванню
виразок в шлунку.
* При діареї. Тим, хто страждає
діареєю, радять вживати банани.
Це дуже хороший відновлюючий
продукт.
* Великий вміст калію в м’якоті
банана рятує від судом литкових
м’язів тих, хто багато тренується.
* Набряки. Вживання бананів
значно зменшує набряки у тих, хто
страждає від цього.
* Джерело енергії. Якщо з’їсти
банани перед тренуванням, то можна буде займатися більш ефективно
— рівень цукру буде підніматися не

дуже швидко і енергії вистачить до
кінця тренування.
* Поліпшення травлення. Пектини, які входять до складу бананів,
добре виводять токсини та інші
шкідливі речовини, тим самим покращуючи травлення.
* Анемія. Великий вміст заліза в
м’якоті банана робить його просто
необхідним продуктом харчування
при недокрів’ї.
* Захворювання серця. Калій,
якого багато в бананах, допомагає
поліпшити стан судин, зменшує ризик інфаркту та інсульту, лікує гіпертонію.
* Імунітет. До складу бананів входять антиоксиданти і амінокислоти,
а вони, як відомо, захищають організм і добре підвищують імунітет.
* Нирки. Банани здатні позитивно впливати на роботу нирок, — корисні речовини, мікроелементи і вітаміни покращують їх стан, виводять пісок і камені.
* Нудота. Банани — чудовий засіб для позбавлення від нудоти в
дорозі або при токсикозі у вагітних.
* Сверблячка від укусів комах.
Шкірки бананів дуже хороший засіб
від укусів комах — просто прикладіть внутрішньою стороною шкірку
банана до місця укусу на кілька хвилин.
* Від спеки. У бананів є властивість знижувати температуру тіла.
Це допоможе вам при лихоманці
або в сильну спеку.
* Кинути палити. При відвиканні
від нікотинової залежності рекомендують їсти банани — велика кількість вітамінів, калій, магній допомагають вивести залишки нікотину
з організму і адаптуватися до життя
без сигарет.
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Суботній вечір
●●Гороскоп

Астрологічний прогноз

Послала сина в магазин.
— Купи сметану, а на решту — хліб.
Повернувся без покупок.
— Сметани не було.
— А хліб?
— А де я решту візьму?

від Івана Круп'яка з 15 по 21 червня
ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)
Такого насиченого тижня у вас не було
давно. Дуже важко назвати будь-яку сферу
життя, яка не була б зачеплена в цей час.
Будь-яку проблему вирішити вдасться. Більше активності — і все буде на висоті.
ТЕЛЕЦЬ (ТУР)
(21.04 — 20.05)
Починаючи з вівторка, маєте шанс займатися найсерйознішими питаннями, що виникли останнім часом. Настрій буде бойовим, а
тому вирішуйте все, що потрібно. На роботі
хтось може допомогти усунути колишні помилки, або ліквідувати те, що заважало вам.
Простіть комусь образи, сподівайтеся повернення боргів.
БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА)
(21.05 — 21.06)
Навіть якщо ви ніколи не могли похвалитись тим, що фортуна має вас своїм улюбленцем, то саме на цьому тижні вона буде
проявляти до вас найбільші симпатії. Саме в
ці дні можна сподіватись на отримання приємних сюрпризів. Не марнуйте жодного дня,
адже літо дарує вам свої щедроти.
РАК (ЧИСТОВОД)
(22.06 — 22.07)
Вас очікують рішучі переміни. Можете
отримати несподівані пропозиції, або потрапити в незрозумілі ситуації, до яких ви не
були готові. Якщо в попередні дні вам обіцяли
підвищення по службі, або в зарплаті, то все
може різко змінитися. Якщо у вас були якісь
проблеми, то тепер вони ще можуть зрости.
Бережіть здоров’я.
ЛЕВ (ЗВІРОЦАР)
(23.07 — 23.08)
Дуже вдалий тиждень, тому вам буде дуже

шкода, якщо не використаєте його по повній
програмі. Активно дійте у всіх сферах життя.
Місяць наростає, а з ним і ваші справи. Весь
тиждень, крім понеділка, ніби створений
для вас. Можете досягнути вершин, на які
не сподівалися, але про які мріяли. Вихідні
будуть цікавими.
ПАННА (ХЛІБОНОША)
(24.08 — 23.09)
Непростий тиждень, який буде насичений несподіваними та дивними подіями,
містичними збігами. Вмійте проявляти свою
харизму там, де це потрібно.
ТЕРЕЗИ (КАНТАР)
(24.09 — 23.10)
Вже з початку тижня ви зможете відчути
що ставлення оточуючих до вас змінилося у
кращий бік. Легко знайдете спільну мову з
незнайомцями, а також зможете прийти до
спільної думки з колишніми опонентами,
легко врегулюєте непорозуміння в сім’ї.
Тиждень дуже вдалий для починань і поїздок.
СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ)
(24.10 — 22.11)
Вдалим цей тиждень назвати важко. Хоча
ви зумієте подолати всі підозри, якась невидима сила ще буде гальмувати ваші починання. Якщо затієте ремонт, або розпочнете будівництво, воно буде затяжним з різних причин, а ви не бачитемите іншого виходу. Тому відкладіть на тиждень-другий.
Будь-які переміни житла та роботи теж не
бажані.
СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР)
(23.11 — 21.12)
Середина тижня ознаменується підняттям вашого рейтингу на недосяжну висоту.

Усміхніться

Ваша популярність зросте в кілька разів,
але, як відомо, вона приходить не одна — за
нею будуть увага, гроші, удача, багатообіцяючі пропозиції.
КОЗЕРІГ (ЦАПОК)
(22.12 — 20.01)
Найкраще, що ви зможете зробити для
себе на цьому тижні, це невеликий перепочинок у справах. Не бійтеся: за цей час вас
не обжене конкурент, зате ви зможете поповнити свої сили і набратися чимало нових
ідей. Молодих чекають приємні знайомства
і вирішення справ, корисні поїздки.
ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС)
(21.01 — 19.02)
Перша половина тижня, крім вівторка,
буде дуже вдалою для нових знайомств. Ці
знайомства матимуть свою дуже цікаву особливість. Кожна нова людина надалі стане
вашим консультантом, добрим порадником,
чи вірним і щирим другом на довгі часи.
Обережно за кермом у вівторок ввечері.
РИБИ
(20.02 — 20.03)
Ваші фінансові справи не тільки поліпшаться, але й наберуть нових оборотів. Гроші потечуть до вас з різних сторін. Це буде
оплата вже виконаної роботи, а також аванс
за ще не зроблену. Несподівані подарунки,
повернення довгоочікуваних боргів. Особисті справи покращаться.

Лікарю, у мене гарний настрій, хочу ходити по кафешках, барах, магазинах і купувати все, що мені подобається! Що зі
мною?
— У вас зарплата. Це мине...
Насправді чоловіки визнають наявність
жіночої інтуїції, але називають її посвоєму: “Накаркала!”.
Два будівельники перевіряють звукоізоляцію стін щойно побудованого будинку:
– Васю, ти мене чуєш?
– Не кричи, я тебе бачу...
Син:
— Мамо, чому цукерка називається
“Яблуко”?
— Тому, що в неї додають трохи яблучка.
— А що додають у цукерки “Кицькиць”?
Дві блондинки:
— У тебе який зір?
— Мінус п’ять.
— Холодно, напевно.
Хто каже, що вночі їсти не можна, хай
спробує пояснити, для чого придумали
світло в холодильнику.
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16 сторінка
●●Традиції

Цілуймо руки наших матерів
Галина ЮРСА –
ТРР “Джерело”.
У вечірню пору 17 травня у
клубі села Товстолуг Тернопільського району було людно. Відчувалося свято. Тут
вшановували матерів. Їхні очі
світилися від радості, адже
не так часто у цей весняний
напружений час вдається
відпочити, почути добрі слова на свою адресу, гарну поезію
у виконанні дітей та
онуків, душевні мелодії.
Парох Товстолуга о. Василь
Собчук благословив дійство та
усіх матерів, які завітали на свято
“Цілуймо руки наших матерів”.
Священик на кожному богослужінні згадує матерів, молиться за їх
здоров’я. Вчить молодь культури
сімейних відносин, поваги до жінки — дружини, матері. Його священича родина – добрий приклад
шляхетної української сім’ї.
“Гіркий полин печалі ліг нині на
серця тисяч українських матерів,
— сказала, зокрема, завідуюча бібліотекою села Товстолуг Ольга
Сопільник. —
Сепаратисти та
москалі на Сході нашої держави
множать наше горе, вбиваючи
найкращих синів. Матері одягають чорні хустки печалі, сивіють не
від віку, а з туги за полеглими.
Молимось, щоб кривава війна якнайшвидше закінчилася. За нами
– правда, над нами – Господь!”
Товстолузькі читці поезії та вокалісти Леся та Юлія Саламандра, Діана Тарнавська, Наталя й
Ірина Бігус, Ірина Гудз, Настя
Шинкаренко, Наталія Ференц, Тетяна Кобилянська, Наталія та

●●Вітаємо!
Вітаємо з днем
народження завідуючого хірургічним відділенням
ТРТМО
Володимира
Романовича
ЛІСОВСЬКОГО.
Хай щастя й здоров’я
не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.
Нехай Вам завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість роки.

З повагою – колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.
З 50-річчям вітаємо лікаряхірурга хірургічного відділення
Тернопільського районного територіального
медичного
об’єднання Петра Володимировича КАЧАНА.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги,
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте здорові й щасливі.

З повагою — колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.
Завідуюча клубом села Товстолуг Галина Депутат
з учасниками дійства, приуроченого Дню матері.
Юлія Гоцко, Наталія Васусь, Романа Валяс, Надія Собчук, Юлія
Турко, Вікторія Кухарська, Інна
Панькевич та Вікторія Тарнавська
представили
зворушливу
літературно-музичну композицію
з української поезії про матір,
Україну, нашу небесну заступницю Пресвяту Діву Марію. Поряд з
веселими та милими піснями про
любов до мами звучали патріотичні твори та сумні пісні про те,

що Україна нині у стані війни, з
якої не повертаються молоді люди. Стають сиротами малолітні
діти, у жалобі їхні матері та дружини.
“Але народ наш молиться і вірить у благодатний час, — наголосила завідуюча клубом села
Товстолуг Галина Депутат, — коли
над багатостраждальною українською землею засвітить сонце
миру й перемоги. Не для війни ми

виховуємо таких гарних дітей, а
для щасливого життя…”
Галина Депутат подякувала
усім, хто у цей день прийшов до
клубу на свято Матері, обдарованим дітям, які співали та читали
вірші, дуже відповідальним хлопцям Тарасу Присташу та Павлу
Трофіменку, які здійснили музичне
забезпечення. Адже лише спільними зусиллями можна досягти
гарних результатів та успіху.

Три цілющих вічних
слова — вся моя родина
Уляна ЗОЛОТНИК,
бібліотекар бібліотеки-філії
с. Ступки,
Галина ІВАНСЬКА, завідуюча
клубом с. Ступки.

З ювілеєм
щиро вітаємо
землевпорядника Петриківської сільської
ради Михайла
Миколайовича ФУРИКА.

На долю української матері
випало чимало випробувань, але вона завжди знаходила силу і мужність їх
зносити, бо вірила в опіку
Матері Божої і мала надію,
що здійсниться бажання багатьох поколінь — утвориться вільна, незалежна Україна. Впродовж віків українська мати, попри всі нещастя і страждання, зуміла передати своїм дітям любов
до всього рідного.

Сердечні линуть
привітання –
Нехай у всьому
Вам щастить,
Нехай збуваються бажання
І Бог життя благословить.

З повагою — колектив
Петриківської сільської ради,
депутатський корпус, члени
виконкому.

Тому, щоб привітати своїх найрідніших, найдорожчих і наймиліших
матусь,
10
травня
у
с. Ступки відбуся святковий вечір
“Я вдячний Богові за матір”, який
відбувся у сільському клубі. Всі пісні та посмішки, кожне слово зі сцени діти присвячували матерям як

Поетичний дарунок матерям від юних ступківчан.

Відділ культури Тернопільської РДА, районна організація
профспілки працівників культури, бібліотечні працівники району щиро вітають з 50-річчям завідуючу
бібліотекою-філією
с.
Велика
Лука
Іванну
Ярославівну ТІЦЬКУ. Є поняття, які не підвладні часу:
обов’язок, професіоналізм, відповідальність, прагнення до
творчості. Всі вони повною мірою стосуються Вас. Тож залишайтеся такою, якою Ви були
для нас усі ці роки, тією людиною, з якою хочеться йти далі, з
якою хочеться працювати.
Від усього серця бажаємо
Вам здоров’я, бадьорості, наснаги та оптимізму! Будьте такою ж креативною, творчою,
енергійною та успішною жінкою,
яку всі люблять.

Завідуюча клубом с. Ступки Галина Іванська
та бібліотекар бібліотеки-філії с. Ступки
Уляна Золотник з юними учасниками концертної
програми, присвяченої Дню матері.
вияв подяки за все те- раз захищають нашу Батьківщипло та любов, які вони
ну на Сході України.
дарують своїм синам і
Хвилиною мовчання присутні
дочкам щохвилини.
вшанували пам’ять тих, хто відЗахід був поділений дав життя за нашу рідну ненькуна три частини. У перУкраїну.
шій вшановували і
“Непроста історія країни, напрославляли Пресвяту шої Вітчизни — України” — так
Богородицю. У другій розпочалась третя частина захочастині всі вірші та ду,
присвячена
матеріпісні звучали для рідБатьківщині. І у кожного у серці
них матусь. Кожна дижевріє надія, що Бог вислухає
тина своїм виступом щирі молитви дітей і зішле нашій
дякувала матері за багатостраждальній Україні мир і
любов, адже це безспокій.
цінний дар. Учасники
Організатори заходу вдячні
вечора згадали також всім, хто брав участь у підготовці
матерів, чиї сини за- і проведенні свята.

Вітаємо з днем народження
водія ТРТМО Петра Михайловича
ШАБЛІЯ,
оператора
комп’ютерного набору Ірину
Миколаївну МАТВІЇШИН, лікаря УЗД Людмилу Василівну
РОМАНІВ, офіціанта Зоряну
Анатоліївну МАТВІЙКО, молодшу медсестру Галину Романівну СТОМАРІВСЬКУ, медичних
сестер Зіновію Броніславівну
КУЛЕШІР, Галину Михайлівну
САВУЛЯК, Ольгу Мирославівну КОВАЛКОВСЬКУ, Вікторію
Миколаївну ВОЗНЮК.
Хай здоров’я, радість і достаток,
Сипляться до Вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!

З повагою – колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.
Колектив Смиковецької ЗОШ
І-ІІ ступенів вітає з днем народження
працівника
школи
Галину Богданівну ЯРЕМЧУК.
Нехай завжди Вам усміхається доля,
Несуть тільки радість із собою роки,
Хай щастя й здоров’я
не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.

