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Твоє ім’я — 
Червоний Хрест

Галина ЮРСА — 
 ТРР “Джерело”. 

Фото автора та Ганни 
Пелешок.

У 
цьому світі завжди 
вистачало горя і біди. 
Людині властиво бути 
співчутливою та легше 

переносити незгоди, коли з 
нею поруч інша людина. 
Одного разу стала свідком 
бесіди матері з малолітньою 
донечкою. Дівчинка, яка 
ходить до церкви, молиться, 
носить на тілі розп’яття,  
запитала у мами, чому її 
хрестик золотий, а той, який 
зображений на вивісці, чер-
воний. І мама у доступній 
для дитини формі розповіла 
про благодійну організацію 
Червоного Хреста, яка опіку-
ється нещасними,  хворими 
та немічними. Дівчинка, 
послухавши, сказала: “І я, 
коли виросту, буду допома-
гати цим людям і робити так, 
щоб на землі не було горя”. 

У Тернопільському районі ду-
же багато громадських організа-
цій, об’єднань,  проте з часу його  
заснування (1966 рік) однією з  
найбільш дієвих  є саме Терно-

пільська районна організація То-
вариства Червоного Хреста Укра-
їни.  У всі державні та релігійні 
свята одинокі, хворі люди отри-
мують  допомогу від Червоного 
Хреста. Кожен, хто в житті зі-
ткнувся з проблемами здоров’я, 
також стукає у двері цієї органі-
зації. Хто загубив на дорогах ві-
йни родичів, мають надію отри-
мати дієву  підтримку від Черво-
ного Хреста.  Не один керівник, 
коли до нього звертаються про 
допомогу, телефонує саме до ці-
єї організації, бо знає: не відмов-
лять. Цей список можна продо-
вжити, бо Червоний Хрест, без 
перебільшення, пустив корені у 
всі або майже всі,  сфери життя 
району.

30 червня у великій залі Терно-
пільської районної ради відбулася  
ХІІ  звітно-виборна конференція 
Тернопільської районної органі-
зації Товариства Червоного Хрес-
та України. Після хвилини пам’яті 
в знак поваги до людей, які заги-
нули за волю і незалежність Укра-
їни, учасники конференції —  
фельдшер швидкої допомоги 
Тернопільського територіального 
медичного об’єднання, учасниця 
Євромайдану у Києві Ольга Посо-
леник та голова первинної органі-
зації Товариства Червоного Хрес-

та України с. Скоморохи Ніна 
Прокопишин поклали квіти до До-
шки пам’яті Небесної Сотні. На 
конференцію прибули делегати 
від первинних організацій Това-
риства Червоного Хреста Украї-
ни, у роботі конференції взяли 
участь керівники організацій-
партнерів, провідні спеціалісти 
ТРТМО, керівники та спеціалісти 
соціальних служб Тернопільсько-
го району, представники засобів 
масової інформації. Гарного тону 
роботі надали учасники волон-
терського загону Великоглибо-
чецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ярослава 
Стецька та переможець Всеукра-
їнського конкурсу “Червона кали-
на” Аліна Лиса.  

Про роботу Тернопільської ра-
йонної організації Товариства 
Червоного Хреста України за пе-
ріод з 1 липня 2010  по 1 червня 
2015 року доповідала голова Оль-
га Михайлівна Нижник. “Надання 
допомоги потерпілим під час 
збройних конфліктів — функція, з 
якої, власне, і бере початок діяль-
ність організації Червоного Хрес-
та. Добре, що в Україні впродовж 
десятків років вона не була по-
трібна, — сказала Ольга Нижник, 
— але, зважаючи на складну по-
літичну, економічну і воєнну ситу-
ацію в нашій державі, вона знову 

актуальна. Червоний Хрест взяв 
на себе місію генерації  суспіль-
ства на добрі справи. Саме ця 
громадська організація вбачає 
своє гуманне покликання допо-
магати тим, хто опинився наодин-
ці з бідою, хворобою, кого спітка-
ло стихійне лихо, втрата домівки 
чи каліцтво. Щоб творити добро, 
не завжди потрібні великі статки, 
Треба мати велике серце, відкри-
те для інших. Це — найбільша 
цінність нашої роботи…”

Ольга Михайлівна зупинилась 
на основних питаннях роботи ор-
ганізації щодо зміцнення матері-
альної бази, стану стратегічного 
розвитку первинних організацій 
Товариства, роботи з молоддю, 
волонтерства, стану навчання на-
селення навиків надання першої 
допомоги потерпілим у екстре-
мальних умовах, діяльність район-
ної організації Товариства в умо-
вах сьогодення. Протягом звітного 
періоду розглянуто майже дві з 
половиною тисячі звернень про 
надання матеріальної допомоги 
від громадян, більшість з яких ви-
рішено позитивно, продовжила 
Ольга Нижник. Станом  на 
1.06.2015 року такої допомоги на-
дано на суму 3 мільйони 24 тисячі 
гривень.

Продовження на 2 стор.

Під час ХІІ  звітно-виборної конференції Тернопільської районної організації  
Товариства Червоного Хреста України (зліва направо): керуючий справами Тернопільської районної ради Богдан Ящик, голова 

ТРО ТЧХ України Ольга Нижник, голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий,  
голова ТОО ТЧХ України Олександра Бригадир, начальник віділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль .

    12 стор.

15 червня 2015 року 
в Тернополі 

відбулася акція  
“Ні — тарифному 

терору!”.

Такі приємні 
миттєвості  

шкільного життя.

    6 стор.

Байківчани  
вперше зійшли  

на Говерлу.

    8 стор.

“Молодими стопами 
по Божій дорозі” 
— життєвий вибір 

Володимира 
Конотопського.

Управління  
Пенсійного фонду 

України  
в Тернопільському  

районі 
просить отримувачів пенсій 

своєчасно повідомляти органи, 
що призначають та виплачують 
пенсію, про прийняття на робо-
ту, звільнення з роботи, зміни в 
складі сім’ї, зміни місця прожи-
вання та інші обставини, що мо-
жуть вплинути на пенсійне за-
безпечення. Тел. для довідок: 
53-50-72, 53-51-54.



2 П’ятниця, 3 липня 2015 року Панорама подій
Конференція ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Тернопільська районна органі-
зація Товариства Червоного Хрес-
та надає допомогу органам охоро-
ни здоров’я у медичному обслуго-
вуванні, догляді за самотніми хво-
рими похилого віку. Таких людей 
на обліку в організації 456. Важка 
ноша лягла на плечі патронажних 
медичних сестер. Вони в серед-
ньому мають відвідати до 10 хво-
рих на день.

Нині у Тернопільському районі 
перебувають люди з анексованого 
Криму та зони АТО з Донецької та 
Луганської областей. Їм надається 
допомога, хоча недоторкані запаси 
для потерпілих при надзвичайних 
ситуаціях укомплектовано лише на 
30% з причини відсутності коштів.

Ольга Нижник розповіла про ро-
боту організації з дітьми, молоддю 
та підлітками. Відповідна молодіж-
на програма організації Червоного 

Хреста у районі передбачає поши-
рення знань про основоположні 
принципи Червоного Хреста та 
міжнародне гуманітарне право, 
підготовка та реагування на ката-
строфи, підтримка програм в охо-
роні здоров’я, заходи з соціальної 
підтримки вразливих категорій на-
селення. З молодим поколінням 
пов’язують сподівання на утвер-
дження традицій милосердя.

Багато добрих слів прозвучало 
на адресу медичних, соціальних 
працівників Тернопільського райо-
ну, освітян як благодійників, поміч-
ників Червоного Хреста, іншим, чиї 
добрі справи протистоять злу та 
жорстокості світу. В роботі ХІІ 
звітно-виборної конференції РО 
Товариства Червоного Христа 
України взяв участь і виступив го-
лова Тернопільської райдержадмі-

ністрації Олександр Похилий.
У обговоренні доповіді взяли 

участь завідуюча Чернелево-
Руською ЗОШ І ст.- дитячим  
садком, волонтер Світлана Гоч, 
заступник директора з виховної 
роботи Мишковицької ЗОШ І-ІІІ 
ст. Наталя Костик, головний ре-
дактор газети “Подільське слово” 
Ганна Макух, головний спеціаліст 
сектору молоді та спорту Терно-
пільської РДА Світлана Яхван, за-
ступник головного лікаря ТРТМО 
Ігор Войтович, начальник відділу 
освіти Тернопільської РДА Василь 
Цаль, директор територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району На-
дія Бойко, член президії правлін-
ня районної організації Товари-
ства Червоного Хреста Ганна Пе-

лешок, голова Тер-
нопільської облас-
ної організації То-
вариства Червоно-
го Хреста України 
Олександра Брига-
дир. Виступаючі 
розповіли про ба-
гатогранну роботу 
Тернопільської ра-
йонної організації 
Товариства Черво-
ного Хреста Украї-
ни та її голови Оль-
ги Нижник. Визна-
ли роботу за звіт-
ний період задо-
вільною та запро-
понували кандида-
туру голови Ольги 
Михайлівни Ниж-
ник на посаду го-
лови РО ТЧХ Украї-
ни на наступні п’ять 
років.

Обрано членів 
правління Терно-
пільської районної 
організації Товари-
ства Червоного 
Хреста України,  де-
легатів на обласну 
звітно-виборну кон-
ференцію. 

Головою Тернопільської ра-
йонної організації Товариства 
Червоного Хреста України обрано 
Ольгу Михайлівну Нижник, яка на-
городила грамотами та подарун-
ками активних членів та помічни-
ків організації. Найвищими наго-
родами —  Почесною відзнакою 
Товариства  Червоного Хреста 
України — удостоєно голову Тер-
нопільської районної ради Василя 
Дідуха  та заступника головного 
лікаря ТРТМО Ігоря Войтовича. 
Почесну грамоту Національного 
комітету Товариства Червоного 
Хреста України отримали завіду-
юча Тернопільським районним 
методичним кабінетом Галина Ку-
белко та директор Великоглибо-
чецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ярослава 
Стецька Надія Тищук.

Твоє ім’я —  
Червоний Хрест

Фельдшер швидкої допомоги ТРТМО Ольга Посоленик (справа) 
та голова первинної організації Товариства  

Червоного Хреста України с. Скоморохи Ніна Прокопишин  
поклали квіти до Дошки пам’яті Небесної Сотні. 

Учасники волонтерського загону Великоглибочецької  
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ярослава Стецька.

Учасники ХІІ звітно-виборної конференції Тернопільської  
районної організації Товариства Червоного Хреста України, 30 червня 2015 р.

Відійшла у вічність ветеран педагогічної праці, колишній  
вчитель початкових класів Дубовецької школи І-ІІ ступенів Музика  
Стефанія Володимирівна.

Нехай Всевишній прийме її душу під опіку. Співчуття рідним ви-
словлюють педагогічний колектив школи, учні та мешканці села 
Дубівці.

Вища ліга: Озерна-Дубівці 2:6, 
Великі Гаї-Біла 2:3, Шляхтинці-
Дичків 2:4, Велика Лука і 
Мишковичі-Великі Бірки (матч 
перенесено), Товстолуг-
Грабовець (матч перенесено), 
Плотича-Велика Березовиця 4:1.                                                                                                           

Перша ліга: Романівка-
Великий Глибочок 2:1, “Динамо” 
(Тернопіль)-Гаї Шевченківські 
5:2, Байківці-Довжанка 5:0, 
Пронятин-Прошова 3:6, Івачів-
Білоскірка 2:1, Кутківці-Острів 
2:3. 

Друга ліга: Товстолуг-2-
Забойки 3:5, Петриків-Підгороднє 
5:2, Велика Лука і Мишковичі-2-
Смиківці 4:3, Залізці-Баворів 3:2, 
Ігровиця-Жовтневе 2:3, Малий 

Ходачків-Лозова (матч перенесе-
но). 

У дев’ятому турі (5 липня) зу-
стрічаються): вища ліга – Дубівці-
Велика Березовиця, Біла-
Грабовець, Великі Гаї-Велика 
Лука-Мишковичі, Озерна-
Шляхтинці, Дичків-Товстолуг, Ве-
ликі Бірки-Плотича; перша ліга – 
Великий Глибочок-Білоскірка, Гаї 
Шевченківські-Острів, “Динамо” 
(Тернопіль)-Пронятин, Романівка-
Байківці, Довжанка-Кутківці, 
Прошова-Івачів; друга ліга – 
Лозова-Баворів, Жовтневе-
Забойки, Ігровиця-Велика Лука і 
Мишковичі-2, Малий Ходачків-
Петриків, Підгороднє-
Товстолуг-2, Смиківці-Залізці.

Футбол ●

Чемпіонат Тернопільського 
району. Тур 8

Колегія ●

24 червня цього року відбу-
лася колегія Тернопільської 
райдержадміністрації, яку 
провів голова РДА Олек-
сандр Похилий. На засіданні 
були присутні сільські та се-
лищні голови, голови опікун-
ських рад, які діють при сіль-
ських та селищних радах, 
керівники сільськогосподар-
ських підприємств Терно-
пільського району. В роботі  
колегії взяв участь голова 
Тернопільської районної ра-
ди Василь Дідух.

З питання “Про стан підготовки 
господарств району до проведен-
ня жнив та забезпечення пожеж-
ного захисту  врожаю” доповів 
начальник відділу агропромисло-
вого розвитку райдержадміністра-
ції Петро Смалюк.

Петро Смалюк детально зупи-
нився на аналізі готовності сіль-
ськогосподарської галузі до зби-
рання врожаю, забезпеченості 
сільськогосподарських підпри-
ємств технікою та пальним, необ-
хідних заходах для прийому зер-
на, очищення та зберігання. “ В 
2015 році сільгосппідприємства 
району мають до збирання зерно-
ві на площі 19513 га, в тому числі 
ранні 13439 га; насіннєві посіви у 
насіннєвих господарствах ПАП 
“Агропродсервіс”, “Держексперт-
центр”, ТОВ “Агрокомплекс” — 
5930 га, з них озимі  — 2743 га; 
ріпаку до збирання в сільгосппід-
приємствах району — 2617 га. Для 
збирання зернових культур госпо-
дарства мають 56 зернових ком-
байнів, з них 42 — високопродук-
тивні “Джон-Дір”, “Клас”, інші до-
датково на договірних умовах пла-
нується залучити ще 36 одиниць 
високопродуктивної збиральної 
техніки. Це дозволить довести на-
вантаження на один комбайн до 
84 га і провести жнива за 14 робо-
чих днів”, — зазначив доповідач. Є 
необхідна технічна база для су-
шіння зерна — зерносушарки в ПП 
“Агрон”, ТОВ “Агрокомплекс”, ПП 
“Агроспецгосп”, ТОВ “Обнова”,  
ФГ “Олійник”, ТОВ “Нове життя”, 
СПП “ Мричко”, ПП “ Агрофірма 
Медобори”.

У 2014 році корпорацією 
“РАЙЗ” на території с. Острів 
введено в дію новий елеватор-
ний комплекс ємністю одночас-
ного зберігання — 80 тис. тонн 
зерна. Для таких потреб функці-
онують три елеваторних комп-
лекси загальною потужністю 170 
тисяч тонн у корпорації “Агро-
продсервіс”.

Одним з головних питань за-
раз, зазначалось на колегії, є за-
безпечення протипожежного за-
хисту врожаю, безпечних умов 
праці. Про це інформував голо-
вний інспектор РВ Державної 
служби надзвичайних ситуацій 
України в Тернопільській області 
Володимир Дубина . “ Заходами 
щодо забезпечення охорони від 
пожеж врожаю та заготівлі гру-
бих кормів у 2015 році передба-
чено конкретні рекомендації ке-
рівникам сільгосппідприємств, 
спеціалістам відділу агропромис-
лового розвитку, керівникам 
об`єктів у питаннях протипожеж-
ної безпеки”, — зазначив Воло-
димир Дубина. 

На колегії розглянути питання “ 
“Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захис-
ту дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування”, про 
що інформувала в.о. начальника 
служби у справах дітей РДА Окса-
на Перелюк. Оксана Степанівна 
акцентувала увагу учасників засі-
дання колегії на актуальних питан-
нях сімейної політики, впрова-
дженні нових форм сімейного вла-
штування дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, яких на об-
ліку в службі у справах дітей Тер-
нопільської РДА станом на 
15.06.2015 року є 51. Оксана Пе-
релюк зазначила, що зараз у 
службі дітей РДА на обліку є три 
сім`ї, які бажають усиновити дити-
ну, та 15 дітей, які підлягають уси-
новленню. “Службою робиться 
все можливе, щоб діти знайшли 
родину, а батьки — дітей”, — ска-
зала Оксана Перелюк.

З розглянутих питань на коле-
гії прийняті відповідні розпоря-
дження та доручення голови Тер-
нопільської райдержадміністра-
ції.

Зберегти врожай

Скористайтесь “телефоном довіри”
З метою зворотного зв’язку з громадськістю та інформування про 

порушення фінансово-бюджетної дисципліни на об’єктах контролю в 
Державній фінансовій інспекції в Тернопільській області функціонує 
“телефон довіри” за номером (0-352) 52-54-05.

Іншою важливою метою функціонування „телефону довіри” є на-
дання Державною фінансовою інспекцією в Тернопільській області у 
межах компетенції інформаційно-консультативних послуг громад-
ськості з питань здійснення фінансового контролю за дотриманням 
чинного законодавства при витрачанні бюджетних коштів, викорис-
танням державного чи комунального майна. Крім цього, Державна 
фінансова інспекція в Тернопільській області просить інформувати 
про можливі прояви корупції або службового недбальства в діях и 
працівників під час проведення ними контрольних заходів.

Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна дзвонити 
на „телефон довіри” Державної фінансової інспекції України за но-
мером (044) 425-38-18.



П’ятниця, 3 липня 2015 року3 Тема дня
Вітаємо! ● Акції ●

15 червня 2015 року в Терно-
полі за ініціативи обласної органі-
зації Всеукраїнського об’єднання 
“Свобода” відбувся марш у рам-
ках всеукраїнської акції “Ні – та-
рифному терору!”. Участь у захо-
ді, окрім кількох сотень містян, 
взяли голова Всеукраїнського 
об’єднання “Свобода” Олег Тяг-
нибок, керівники — обласної ор-
ганізації ВО “Свобода” Володи-
мир Стаюра, Тернопільської місь-
кої “Свободи” Роман Навроцький, 
свободівці – екс-голова Терно-
пільської ОДА Олег Сиротюк, на-
родний депутат України 8-го 
скликання Михайло Головко, го-
лова Тернопільської обласної ра-
ди Василь Хомінець.

О 17:30 від площі Героїв Євро-
майдану учасники із гаслами: “Ні 
– тарифному терору!”, “Стоп та-
рифному терору!”, “Обленерго, 
облгаз – у державну власність!”, 
“Підвищуйте пенсії, а не тари-
фи!”, “Субсидії від уряду – зну-
щання з  українців!”, пройшли 
вулицею Патріарха Мстислава, 
Руською, Замковою і рушили до 
пам’ятника Степану Бандері, де 
відбулося народне віче.

Лідер “Свободи” Олег Тягни-
бок звернувся до учасників захо-
ду: “Я пригадую, ще декілька ро-
ків тому, коли відбувалася слав-
нозвісна акція “Вставай, Украї-
но!”, тодішні опозиціонери Арсе-
ній Яценюк та Віталій Кличко, які 
були нашими партнерами, сильно 
критикували владу і режим Януко-
вича. Тоді неможливо було собі 
уявити, що нині свободівці знову 

виходитимуть до людей і доводи-
тимуть очевидні факти бездіяль-
ности, лицемірства та зухваль-
ства вже уряду Яценюка. Коли він 
був правдивий?

Ніхто не може сказати, що ми, 
націоналісти-свободівці, коли-
небудь рвалися до влади. Нам 
влада завжди була потрібна як 
інструмент для побудови пра-
вильного суспільства крізь при-
зму націоналістичного світогляду, 
як написано у “Програмі захисту 
українців”. “Свобода” може чесно 
дивитися людям в очі, бо те, що 
ми говорили вчора, ми говоримо 
сьогодні і будемо говорити за-
втра! Нам дуже прикро, що ті, хто 
стояв поруч із нами на Майдані, 
на плечах героїв Революції гід-
ності увірвалися в парламент, 
прийшли до влади і сьогодні ли-
цемірно забули про людей. 

Олег Тягнибок від імені усіх 
тернопільців і гостей міста приві-
тав батальйон особливого при-
значення “Січ” із річницею утво-
рення: “Бажаю нашим побрати-
мам, які там, на Сході, воюють 
проти ворогів України, сили, на-
тхнення, наснаги, бойового духу! 
Хлопці, якнайшвидше повертай-
теся додому живими! Слава Укра-
їні! Слава нації!”.

Голова Тернопільської облас-
ної організації ВО “Свобода” Во-
лодимир Стаюра зазначив: “Я 
дуже радий, що ми знову зібра-
лися всі разом тут, на цьому 
пам’ятному місці. Приємно бачи-
ти обличчя тих, хто вів із нами 
спільну боротьбу проти режиму 

Януковича під час Революції гід-
ності. Нині ми добре розуміємо, 
що триває війна на два фронти: 
перший – війна проти Росії на 
Сході, другий фронт – війна про-
ти наших внутрішніх ворогів. Має-
мо боротися проти такого уряду, 
проти таких високих цін на харчі, 
на пальне й комунальні послуги, 
проти загальної української бід-
ності, за межею якої нині живуть 
90% українців. Прийшов час до 
нової боротьби, ми готові й мо-
жемо стерпіти будь-що, ми готові 
“затягнути паски”, але ми не до-
зволимо уряду “затягнути за-
шморг” на шиї в українців”.

Народний депутат України  
Михайло Головко, звертаючись 
до учасників віча, заявив: “Ми 
сьогодні з вами зібралися на ак-
цію протесту проти антинарод-
них, антисоціяльних, антиукраїн-
ських дій уряду, який очолює 
Яценюк. Середня зарплата в 
Україні – 55 доларів. Україна йде 
поруч із найбіднішими країнами 
Африки за цим показником”. Ви-
словив підтримку народному вічу 
і обурення діями нинішнього уря-
ду екс-голова Тернопільської ОДА 
Олег Сиротюк: “Ми не повинні 
допустити розвалу економіки і 
держави. Нам не потрібен уряд, 
що проводить таку антинародну й 
антидержавну політику!”.

Роман НакоНечНий,  
заступник голови 

Тернопільської районної ради,  
голова Ро Во “Свобода”.

У Тернополі відбувся марш  
у рамках загальноукраїнської акції 

“Ні – тарифному терору!”

Учасники маршу “Ні — тарифному терору!” пройшли центром  
Тернополя до пам’ятника Степану Бандері, 15 червня 2015 р.

Відповідно до ст. 274. 274.1, 
274.2, 277. 277.1 Податкового ко-
дексу України (№ 2755-VI), Закону 
України “Про внесення змін до По-
даткового кодексу України та дея-
ких законодавчих актів України що-
до податкової реформи” (№71 
-VI11), керуючись п. 35 ч.І ст. 26 За-
кону України “Про місцеве самовря-
дування в Україні” (№ 280/97-ВР). 
Великобірківська селищна рада

Вирішила:
1. Затвердити ставки земельно-

го податку за земельні ділянки в 
межах та за межами населеного 
пункту на території Великобірків-
ської селищної ради, нормативно - 
грошову оцінку яких проведено, 
відповідно до їх нормативно-
грошової оцінки і цільового призна-
чення земельної ділянки для фі-
зичних осіб:

1.1. Для сільськогосподарських 
угідь — 1% від їх нормативно-
грошової оцінки.

1.2. 0,1% — від нормативно-
грошової оцінки за земельні ділян-
ки, які перебувають у постійному 
користуванні суб’єктів господарю-
вання (крім державної та комуналь-
ної форм власності);

1.3. 1% — за земельні ділянки, 
які розташовані за межами населе-
ного пункту смт Великі Бірки;

2. Затвердити ставки земельно-
го податку за земельні ділянки в 
межах та за межами населеного 
пункту, на території Великобірків-
ської селищної ради, нормативно- 
грошову оцінку яких проведено, 

відповідно до їх нормативно-
грошової оцінки і цільового призна-
чення земельної ділянки для юри-
дичних осіб:

2.1 для сільськогосподарських 
угідь — 1% від їх нормативно-
грошової оцінки.

2.2 0.5% — від нормативно-
грошової оцінки за земельні ділян-
ки, які перебувають у постійному 
користуванні суб’єктів господарю-
вання (крім державноїта комуналь-
ної форм власності).

2.3 1.5% — за земельні ділянки, 
які розташовані за межами населе-
ного пункту смт Великі Бірки.

3. Встановити ставку земельного 
податку за земельні ділянки, розта-
шовані за межами населеного пунк-
ту, нормативно-грошову оцінку яких 
не проведено у розмірі:

— для фізичних осіб — 5%;
— для юридичних осіб — 5%.
4. Затвердити Положення про 

встановлення ставок земельного по-
датку за земельні ділянки на терито-
рії Великобірківської селищної ради 
згідно з Додатком № 1 (додається).

5. Встановити, що це рішення 
набирає чинності з 01 січня 2015 
року.

6. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постій-
ну комісію з питань земель-
них відносин, земельного впорядку-
вання та агропромислового комп-
лексу.

Великобірківський селищний 
голова Р. Є. МаЦеЛЮХ.

Рішення 
44-ої сесії Великобірківської селищної ради шостого 

скликання від  29 січня 2015 року № 699  
“Про затвердження ставок земельного податку на території 

Великобірківської селищної ради”

Оголошення ●

Буцнівська сільська рада Тернопільського району проводи-
тиме громадські слухання з жителями с. Буцнів та Серединки з 
питань обговорення Закону України “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад”. Громадські слухання відбудуться 5 липня 
2015 року об 11:30 год. у с. Буцнів в будинку культури.

Буцнівський сільський голова М.П. МаЦ.

Приватне підприємство “агроспецгосп” має намір отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 
адресою: Тернопільська обл., Тернопільського району, с. Плотича, 
вул. Нова,1.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від виробничої  
діяльності становлять  1481, 45 т. в рік. Перевищення санітарно-
гігієнічних нормативів у процесі виробництва немає. Зауваження 
приймаються за адресою: м. Тернопіль, майдан  Перемоги, 1,  
Тернопільська райдержадміністрація, протягом 30 календарних днів 
з дати опублікування цієї інформації.

Директор ПП “агроспецгосп” а. І. БУДЬ.

Білецька сільська рада Тернопільського району Тернопіль-
ської області повідомляє про зміну нормативної грошової оцінки 
земель с. Біла Тернопільського району Тернопільської області.

Просимо всіх платників податків — фізичних та юридичних осіб за 
роз’ясненням звертатися у Білецьку сільську раду за адресою: 
47707, вул. Мазепи № 27, с. Біла Тернопільського району, Терно-
пільської області.

Білецький сільський голова Н. Я. МоТика.

Байковецька сільська рада проводить громадське обговорення 
містобудівної документації “Детальний план території забудови 
виробничо-складськими приміщеннями та об’єктами торгівлі в  
с. Байківці Тернопільського району”.

Громадське слухання відбудеться 4 серпня 2015 р. о 16 год. у  
приміщенні Байковецької сільської ради за адресою: Тернопільська 
обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43.

Байковецький сільський голова а. Р. кУЛик.

Колектив територіального центру соціального об-
слуговування (надання соціальних послуг) Тернопіль-
ського району щиро вітає з днем народження  соці-
ального робітника з смт Велика Березовиця Галину 
Ігорівну чУБак, з с. Мишковичі Уляну Володимирів-
ну ІВаНЮТУ, з с. Серединки орисю Михайлівну 
СВІДеРСЬкУ.

Бажаєм: щастя і добра,краси усмішок, сонця

Щоб доля світла увійшла до Вашого віконця.

Хай навкруги цвітуть квіти і небо буде ясним, 

Аби життя у Вас було щасливим і прекрасним.

Вітаємо з Днем ангела голову господарства СФГ “Аванто” Івана 
Васильовича МРичка.

Хай добрий ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Щоб Ваще здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

З повагою – колективи СФГ “аванто” та СПП “Мричко”.

Серед учасників акції заступник голови Тернопільської районної ради, голова Тернопільської  
Ро Во “ Свобода” Роман Наконечний та радник голови Тернопільської районної ради Богдан Лихий. 



Програма телепередачП’ятниця, 3 липня 2015 року

6 липня
понеділок 

7 липня
ВіВторок

8 липня
середа

9 липня
ЧетВер

10 липня
п’ятниця

11 липня
субота

12 липня
неділя

ут 1
15.00 Вiкно до Америки.
15.45, 18.05, 22.50, 23.55 Погода.
16.00 Утеодин з Майклом Щуром.
16.35 Х/ф “Дiвчисько”.
18.15 Час-Ч.
18.30, 21.00 Новини.
19.00 Дорогi депутати.
19.30 Перша шпальта.
20.00 Про головне.
21.40 З перших вуст.
21.50 Подорожнi.
23.00 Пiдсумки.
23.15 На слуху.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
         23.15 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.00, 12.20 Т/с “Асi”.
13.20, 13.55 “Ворожка”.
14.20 “Слiпа”.
14.55 “Не бреши менi”.
15.50 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
20.15 Т/с “Свати-4”.
21.20, 22.20 Т/с “Склiфосовський-3”.
23.35 “Мiнкульт”.
00.05 Драма “Таємне життя бджiл”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
        14.00, 16.00 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Х/ф “Тариф “Щаслива сiм’я”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським”.
12.25 “Судовi справи”.
13.25, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.20, 16.15 “Чекай на мене”.
17.40 “Новини”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
22.50 Т/с “Перше кохання”.
00.40 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 «Слідства. Інфо».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Зірка шерифа». (1).
17.00 «Розкішні маєтки».
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 «Сільський календар».
22.35 Х/ф «Заміна». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.25 М/с “Скубi-Ду: корпорацiя 
        “Загадка”.
06.05, 19.25 Надзвичайнi новини.
06.50 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. 
          Пiдсумки з К. Стогнiєм.
09.55 Т/с “Батл Крик”.
12.35, 13.10 Паралельний свiт.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50 Провокатор.
14.40, 16.20 Х/ф “Медальйон”.
16.50 Х/ф “Пароль “Риба-меч”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Кобра”. (2).

стб
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.00 “Зiркове життя”.
11.00 Х/ф “Кольє для Снiгової Баби”.
12.50 “Хата на тата”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-3 
          з Павлом Костiциним”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.45 “Дочки-матерi”.
00.40 “Один за всiх”.

новий канал
06.05, 7.45, 7.50, 8.15, 10.10 Kids’ Time.
06.07 М/с “Скубi Ду: 
        Корпорацiя загадка”.
07.47 М/с “Барбоскiни”.
07.52 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.17 М/с “Iсторiї Тома i Джерi”.
10.15 Т/с “Татусевi дочки”.
15.25 Х/ф “Великий тато”.
17.05 Х/ф “Багатенький Рiчi”.
19.00 Ревiзор.
21.15 Пристрастi за Ревiзором.
23.05 ППШ-2.

канал “україна”
05.50 Подiї тижня.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Реальна мiстика.
10.00 Т/с “Життя розсудить”.
13.45, 15.30 Т/с “Адвокат”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Просте життя”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Смертельнi перегони”. (3).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
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”.
12.50 Повне перевтiлення. 
        Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.05, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Т/с “Помста”. (2).
00.00 Х/ф “Iз пекла”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 Д/Ф «Житія святих. 
        Святитель Петро Могила».
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 «Вісті ТТБ».
13.15 «Загублені у часі».
13.30 «Музичний 
         калейдоскоп».
14.00 «Відверті діалоги».
14.55 «Мальовниче 
          Тернопілля».
15.00 «Леся Українка».
15.30 «Хатинка Василинки».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 Д/Ф «За покликом гір».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Ой, на Івана,
         ой, на Купала».
18.00 «Музика двох сердець».
18.30 Д/Ф «Людина 
         Всесвіту».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Урок… для батьків».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «В об’єктиві ТТБ».
21.30 «На часі».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення
             у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
06.30, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
11.25 Жарт за жартом.
12.10 Невiдома версiя.
13.05 Х/ф “Iдеальний чоловiк”.
14.35, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.15, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.10 Х/ф “Ось така музика...”
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.15, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 10.50, 15.50,
        17.20, 22.45, 23.55 Погода.
07.25 На слуху.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.25 М/ф.
09.40 Хочу бути.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.55 Подорожнi.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.30 Дорогi депутати.
13.20, 18.15 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
16.10 Фольк-music.
17.30 Перша студiя.
19.00 Першi на Першому.
19.30 Авторський проект. Вересень.
21.40 З перших вуст.
21.50 Вiйна i мир.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.

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”.
11.00 Т/с “Асi”.
12.20, 20.15 Т/с “Свати-4”.
13.20, 13.55 “Ворожка”.
14.20 “Слiпа”.
14.55 “Не бреши менi”.
15.50 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
21.15, 22.10, 23.05 Т/с “Склiфосовський-3”.
00.20 Драма “Не вiдпускай мене”. (2).

інтер
05.30, 22.50 Т/с “Перше кохання”.
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 “Здрастуй, мамо”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...”
        з Л. Каневським”.
12.30 “Судовi справи”.
13.35, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди
         говори “завжди”-8”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
00.40 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

TV-4
Профілактика.
14.00 «Сільський календар».
14.30 Переможний голос віруючого.
15.00 «Духовні роздуми».
15.15 «Чарівний ключик».
15.40 ТНЕУ 
        калейдоскоп подій.
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Розкішні маєтки».
17.30 «Компроміс».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Європа у фокусі.
20.30 Унікальна Україна.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Катастрофа». (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 14.50 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
09.50 Т/с “Батл Крик”.
11.50, 13.20, 16.20 Т/с “1941”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50 Паралельний свiт.
17.45, 22.25 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
21.30 Т/с “Розвiдники”.
23.20 Х/ф “Каратель”. (2).

стб
06.15, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.50, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Зiркове життя. Б’є - отже любить?”
10.50 “МастерШеф-4”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-3 
       з Павлом Костiциним”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
01.25 “Один за всiх”.

новий канал
05.40, 7.15, 7.20, 7.45 Kids’ Time.
05.42 М/с “Скубi Ду: Корпорацiя загадка”.
07.17 М/с “Барбоскiни”.
07.22 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
07.47 Т/с “Друзi”.
09.40, 17.05 Т/с “Не родись вродливою”.
11.35 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.45 Серця трьох-2.
19.00 Супермодель по-українськи.
21.05 Т/с “СашаТаня”. (2).
23.05 Перфект.
00.15 Х/ф “На море”. (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”.
12.25 Х/ф “Смокiнг по-рязанськи”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Просте життя”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
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”.
12.50 Повне перевтiлення. 
        Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.05, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Т/с “Помста”. (2).
00.00 Х/ф “Волл-Стрiт: 
        Грошi не сплять”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. 
          Українська місія».
10.35 «В об’єктиві ТТБ».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Будьте здорові».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Мені тринадцятий минало».
14.00 «Українські народні пісні».
14.30 «Цвіт папороті».
14.45 «100 шедеврів».
15.00 «Енергоманія».
15.30 «На скрижалях мого серця».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Замки Тернопілля».
17.15 «Купальські пісні».
17.30 «Мандри».
18.00 «Акценти».
18.30 «Крізь призму часу».
18.45 «Парки Львова».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Зона ризику».
20.25 «Мальовниче Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 Д/Ф «Україна терра
         інкогніта. Івана Купала».
21.30 «Європа очима українця». 
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
06.30, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
11.20 Жарт за жартом.
12.05 Невiдома версiя.
13.00 Х/ф “Подорож буде 
          приємною”.
14.20, 19.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
15.50, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.45 Х/ф “Липневий дощ”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi 
        вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.15, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 11.50, 22.30, 23.55 Погода.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.25 М/ф.
09.40 Хто в домi хазяїн?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.55 Як ваше здоров’я?
12.35 Нотатки на глобусi.
13.20, 18.15 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
15.50 Вiйна i мир.
16.45 Книга.ua.
17.20 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
18.50 Т/с “Новели Мопассана”.
21.40 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Тепло.ua.

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”.
11.00 Т/с “Асi”.
12.20, 20.15 Т/с “Свати-4”.
13.20, 13.55 “Ворожка”.
14.20 “Слiпа”.
14.55 “Не бреши менi”.
15.50 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
21.15, 22.10, 23.05 Т/с “Склiфосовський-3”.
00.20 Драма “Амелiя”.

інтер
05.30, 22.50 Т/с “Перше кохання”.
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 “Здрастуй, мамо”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.30 “Судовi справи”.
13.35, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди говори “завжди”-8”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
00.40 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

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 Європа у фокусі.
08.00 Унікальна Україна.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні маєтки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Сірано де Менільмонтан». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Розкішні маєтки».
17.30 «Про кіно».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Бунтівник». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15 Студiя Вашингтон.
05.20, 14.50 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
09.50 Т/с “Батл Крик”.
11.35, 13.20, 16.20 Т/с “1941”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50 Паралельний свiт.
17.45, 22.25 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Розвiдники”.
23.20 Х/ф “Небезпечна людина”. (2).

стб
05.40, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.00 “Зiркове життя”.
10.00 “Врятуйте нашу сiм’ю”.
11.35 “МастерШеф-4”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-3 з Павлом Костiциним”.
22.35 “Давай поговоримо про секс”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
05.50, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
05.52 М/с “Скубi Ду: Корпорацiя загадка”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.37 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
07.57 Т/с “Друзi”.
09.55, 17.00 Т/с “Не родись вродливою”.
11.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.50 Серця трьох-2.
19.00 Супермодель по-українськи.
21.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
23.00 Перфект.
00.05 Т/с “Таємне коло”. (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”.
12.25 Х/ф “Там, де є щастя для мене”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Просте життя”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
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”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.05, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Т/с “Помста”. (2).
00.00 Х/ф “Ледi”. (3).

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 «Закохана у небо»
12.30 «Європа очима українця». 
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Замки Тернопілля».
13.45 «Академія батьківства».
14.00 «Зона ризику».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Золота провінція».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Живі сторінки».
17.30 «У дорозі».
18.00 «Місто яке я люблю».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Коридори».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
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”.
11.05 Жарт за жартом.
11.50 Невiдома версiя.
12.40 Х/ф “Ось така музика...”
14.20, 19.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.10, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.00 Х/ф “Борець i клоун”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.25, 8.55, 13.15, 23.05 Погода.
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.30 Шеф-кухар країни.
08.10 Агровектор.
08.25 “Золотий гусак”.
08.40 Тепло.ua.
09.00 Як це?
09.20 Хто в домi хазяїн?
09.45 Школа Мерi Поппiнс.
10.00 Хочу бути.
10.40 Спогади.
11.15 Х/ф “Захар Беркут”.
13.35 Фольк-music.
15.00 Чоловiчий клуб. 
        Мiжнародний турнiр з кiкбоксингу.
17.40 Т/с “Новели Мопассана”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.20 Альтернативна музика.
23.10 День Янгола.

канал «1+1»
06.30 Х/ф “Диномама”.
08.00, 8.35 М/с “Пригоди ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф “Ескiмоска-2: пригоди в Арктицi”.
09.45 “Маша i ведмiдь”.
10.15 “ТСН”.
11.00, 12.15 “Свiт навиворiт: Латинська Аме-
рика”.
13.15 “Iнспектор Фреймут”.
14.50 “Територiя обману”.
15.45 “Повернiть менi красу”.
16.55, 18.05 “Чотири весiлля-4”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Мелодрама “Його любов”.
00.20 Мелодрама “Коханцi”. (2).

інтер
06.10 “Подробицi” - “Час”.
06.40 Х/ф “Кавказька полонянка,
         або Новi пригоди Шурика”.
08.10 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
11.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
14.35 Х/ф “Любов 
         з випробувальним термiном”.
18.00, 21.30 Х/ф “Два Iвани”.
20.00 “Подробицi тижня”.
23.20 Т/с “Здрастуй, мамо”.

TV-4
06.00 Х/ф «Витівки у старовинному дусі». 
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45, 11.00 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 
  хікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Відсутня ланка». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька». 
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 Файне місто Тернопіль.
         Свідчення часу.
16.30 «Слідства. Інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Золоте стремено».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Повір мені». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.55 Факти.
06.30 М/с “Скубi-Ду: корпорацiя “Загадка”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
09.25 Зiрка YouTube.
11.50 Дивитися всiм!
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф “Космiчний джем”.
15.05 Х/ф “Пригоди Плуто Неша”.
16.55 Х/ф “Дiамантовий полiцейський”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Широко крокуючи”.
21.55 Х/ф “Стукач”. (2).
00.00 Х/ф “Швидше за кулю”. (2).

стб
06.15 Х/ф “Мерi Поппiнс, до побачення!”
08.50 “Все буде смачно!”
09.50 “Караоке на майданi”.
10.45 Х/ф “Не було б щастя”.
15.10 “Мiстичнi iсторiї-3
        з Павлом Костiциним”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
22.45 “Я соромлюся свого тiла”.
00.35 Х/ф “Небезпечно для життя!”

новий канал
05.55, 9.35 Kids’ Time.
05.57 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
08.25 М/ф “Скубi Ду i Привид чаклунки”.
09.40 Закутi.
13.50 Х/ф “Одинадцять друзiв Оушена”.
21.00 Х/ф “Товстун на рингу”. (2).
23.05 Х/ф “Управлiння гнiвом”. (2).

канал “україна”
07.00 Подiї.
07.40 Т/с “Просте життя”.
15.00 Х/ф “Пряники з картоплi”.
17.10 Т/с “Мiй коханий генiй”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Мiй коханий генiй”.
22.00 Х/ф “Страшна красуня”.
00.00 Зоряний шлях.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 М/ф “Усi собаки
        потрапляють до раю-2”.
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Зоо фактор.
08.15 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.55 М/ф “Таємниця щурiв”.
12.20 М/ф “Лiсний патруль”.
14.10 Х/ф “Рамона i Бiзус”.
16.00 Х/ф “Потанцюймо”.
18.00 Х/ф “Двадцять сiм весiль”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайошь молодьож.
00.00 Х/ф “500 днiв лiта”. (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 «Мальовниче Тернопілля».
14.00 «Театральні зустрічі».
15.40 «Край, в якому я живу».
15.45 «Думки вголос».
16.00 «Храми Поділля».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «М-хвиля».
17.30 «Живе багатство України».
18.00 «Назбиране».
18.15 «Школа незвичайних наук».
18.30 «Солов’їна пісня».
18.50 «Край, в якому я живу».
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 «Смакота».
22.30 «Перемога, свята Перемога!»
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.30, 11.00, 23.10, 23.40 Криве дзеркало.
11.25 Бенефiс.
13.00, 0.05 Своя роль.
13.55 Х/ф “Справи сердечнi”.
15.25 Х/ф “Без року тиждень”.
16.40 Х/ф “Молодi”.
18.15 Т/с “Повний вперед!”

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.15, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 11.50, 23.55 Погода.
07.25 Тепло.ua.
07.30, 23.15 На слуху.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.25 М/ф.
09.40 Як це?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Свiтло.
12.00 Авторський проект. Вересень.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.20, 18.15 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
15.50 Надвечiр’я.
16.55 Д/с “Замки Європи”.
17.45 Зроблено в Європi.
18.50 Т/с “Новели Мопассана”.
21.40 З перших вуст.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.25 Kiev Fashion Park.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
        16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45,
        9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.00 Т/с “Асi”.
12.20, 20.15 Т/с “Свати-4”.
13.20, 13.55 “Ворожка”.
14.20 “Слiпа”.
14.55 “Не бреши менi”.
15.50 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
21.15, 22.10, 23.05 Т/с “Склiфосовський-3”.
00.20 Драма “Шалене серце”. (2).

інтер
05.30, 22.50 Т/с “Перше кохання”.
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 “Здрастуй, мамо”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
12.30 “Судовi справи”.
13.35, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.35 Т/с “Завжди говори “завжди”-8”.
16.15 Т/с “Завжди говори “завжди”-9”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
00.40 Т/с “Зцiлення любов’ю”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні маєтки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Соло».
13.10 Хіт-парад
14.00 Х/ф «Неминучість». (1).
17.00 «Розкішні маєтки».
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 «Великий білий тягар». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15 Студiя Вашингтон.
05.20, 15.00 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Батл Крик”.
11.50, 13.10 Т/с “1941”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Паралельний свiт.
16.20 Т/с “1942”.
17.45, 22.25 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.30 Т/с “Розвiдники”.
23.20 Х/ф “Iноземець”. (2).

стб
05.55, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.30, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Зiркове життя”.
10.15 “Вагiтна в 16”.
11.10 “Дочки-матерi”.
12.05 “МастерШеф-4”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-3 
         з Павлом Костiциним”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
05.55, 7.30, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
05.57 М/с “Скубi Ду: Корпорацiя загадка”.
07.32 М/с “Барбоскiни”.
07.37 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00 Т/с “Друзi”.
09.50, 17.05 Т/с “Не родись вродливою”.
11.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.55 Серця трьох-2.
19.00 Супермодель по-українськи.
21.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
23.00 Перфект.
00.10 Т/с “Таємне коло”. (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”.
12.25 Т/с “Мiй коханий генiй”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Просте життя”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
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”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.05, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол або Демон”. (2).
23.00 Т/с “Помста”. (2).
00.00 Х/ф “Сайрус”. (2).

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 «Легенди Запоріжжя».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Будьмо знайомі».
14.30 Д/Ф «НАТО: міфи та реалії».
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 «Просто неба».
17.30 «Велика мандрівка».
18.00 «А у нас кіно знімали…»
18.30 «Думки вголос».
18.45 «Азбука смаку».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
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.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
06.30, 7.40, 9.20 М/ф.
07.10, 8.50 “Top shop”.
11.20 Жарт за жартом.
12.05 Невiдома версiя.
13.00 Х/ф “Липневий дощ”.
14.50, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.35, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.20 Х/ф “Довгий день”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20 Агровектор.
06.25, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 22.45, 23.55 Погода.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.15 На слуху.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Казки Лiрника Сашка.
09.25 М/ф.
09.40 Школа Мерi Поппiнс.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Вiра. Надiя. Любов.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.20 Час-Ч.
13.30, 20.00 Про головне.
15.50 Театральнi сезони.
16.25 Спогади.
17.05 Д/ф “Жити довго, жити вiчно”.
18.05 Першi на Першому.
18.50 Т/с “Новели Мопассана”.
21.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
        16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 
        9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.00 Т/с “Асi”.
12.20 Т/с “Свати-4”.
13.20, 13.55 “Ворожка”.
14.20 “Слiпа”.
14.55 “Не бреши менi”.
15.50 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
20.20 “Мультибарбара-2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ”.
23.00 “Свiтське життя”.
00.00 Драма “Ватель”.

інтер
05.30 Т/с “Перше кохання”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
         14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Здрастуй, мамо”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.30 “Судовi справи”.
13.35, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.40, 16.15 Т/с “Завжди говори “завжди”-9”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Х/ф “Два Iвани”.

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 маєтки».
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 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Кевін з півночі». (1).
17.00 «Розкішні маєтки».
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 «Золоте стремено».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Здрастуй, смуток». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 14.50 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Батл Крик”.
11.50, 13.20, 16.20 Т/с “1942”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50 Паралельний свiт.
17.45, 22.25 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Т/с “Розвiдники”.
23.20 Х/ф “Тiнь якудза”. (2).

стб
05.40 Х/ф “Ах, водевiль, водевiль”.
06.40 Х/ф “Рiдня”.
08.35 Х/ф “Молода дружина”.
10.25 Х/ф “Катерина. Сiм’я”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.45 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.50 Х/ф “Любов i голуби”.
22.35 Х/ф “Кавказька полонянка,
        або Новi пригоди Шурика”.
00.15 Х/ф “Мерi Поппiнс, до побачення!”

новий канал
05.40, 7.15, 7.25, 7.45 Kids’ Time.
05.42 М/с “Скубi Ду: Корпорацiя загадка”.
07.20 М/с “Барбоскiни”.
07.27 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
07.47 Т/с “Друзi”.
09.45, 16.55 Т/с “Не родись вродливою”.
11.40 Т/с “Татусевi дочки”.
14.45 Серця трьох-2.
18.50 Супермодель по-українськи.
20.55 Т/с “СашаТаня”. (2).
22.55 Х/ф “Дочка мого боса”. (2).
00.40 Х/ф “Послання в пляшцi”. (2).

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”.
12.25 Т/с “Мiй коханий генiй”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Чужа жiнка”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Чужа жiнка”.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
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”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Дамочки рулять.
16.05 Вiталька.
17.05 Країна У.
18.10 Х/ф “Просто Райт”. (2).
20.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: 
         Пiдкорювач Свiтанку”.
22.00 Х/ф “500 днiв лiта”. (2).
00.00 Х/ф “Ноторiус”. (2).

ттб
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 «Рідна мова».
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Невигадані історії».
14.00 «Що робити?»
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Схід-Захід. Децентралізація».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Пілігрим».
17.30 «Cлово має народний депутат».
17.50 «Край, в якому я живу»
18.00 «Учнівський щоденник».
18.15 «Музеями Тернопілля».
18.30 «Світ професій».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Удосвіта».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни рятувальник».
21.30 «На часі».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45 Т/с “Комiсар Мегре”.
06.30, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
11.45 Жарт за жартом.
12.30 Невiдома версiя.
13.25 Х/ф “Борець i клоун”.
15.10, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.50, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.35 Х/ф “Без року тиждень”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.30 Пiдсумки.
06.15, 7.45, 8.55, 22.50, 23.05 Погода.
06.20 На слуху. Пiдсумки.
07.55 У просторi буття.
08.30 “Золотий гусак”.
09.00 Казки Лiрника Сашка.
09.10 М/ф.
09.40 Нотатки на глобусi.
10.00 Зроблено в Європi.
10.30 Книга.ua.
10.55 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
12.05 Д/ф “Сага старовинної пущi”.
13.00 Свiтло.
14.10 Д/с “Замки Європи”.
15.15 Чоловiчий клуб. Мiжнародний
         турнiр з кiкбоксингу.
17.50 Д/ф “Жити довго, жити вiчно”.
19.10 Х/ф “Захар Беркут”.
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.15 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
23.10 День Янгола.

канал «1+1»
06.30, 20.15 “Українськi сенсацiї”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.35 М/с “Пригоди ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Маша i ведмiдь”.
09.15 “Свiтське життя”.
10.15 Мелодрама “Найкращий друг сiм’ї”.
14.05 “Сказочная Русь”.
14.45 “Вечiрнiй Київ”.
16.35, 21.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
23.05 Комедiя “Нiч у музеї-2”.

інтер
06.20 “Подробицi” - “Час”.
07.10 Д/ф “Цвiль”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Х/ф “Кавказька полонянка, 
        або Новi пригоди Шурика”.
11.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
14.45 Т/с “Фродя”.
18.20, 20.30 Х/ф “Любов
         з випробувальним термiном”.
20.00 “Подробицi”.
23.00 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 «Витівки у старовинному дусі». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Унікальна Україна.
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Україна. Перезавантаження.
14.00 Культура і мистецтво.
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Відсутня ланка». (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 Унікальна Україна.
21.00 Файне місто Тернопіль. Свідчення часу.
21.30 Творчий вечір В. Крищенка.
22.30 Хіт-парад.
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
06.25 Факти.
06.55 М/с “Скубi-Ду: корпорацiя “Загадка”.
07.35 Паралельний свiт.
08.35 Провокатор.
10.20 Секретний фронт.
11.15 Антизомбi.
12.10 Дiстало!
12.45 Факти. День.
13.20 Цивiльна оборона.
14.20 Iнсайдер.
15.15 Т/с “Розвiдники”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Ханна”.
22.10 Х/ф “Вiдлiк убивств”. (2).
00.25 Х/ф “Тiнь якудза”. (2).

стб
06.25 Х/ф “Небезпечно для життя!”
08.00 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.40 Х/ф “Молода дружина”.
12.40 Т/с “Коли ми вдома”.
14.05 Х/ф “Кавказька полонянка, 
          або Новi пригоди Шурика”.
15.50 Х/ф “Любов i голуби”.
18.00 Х/ф “Не було б щастя”.
22.15 Х/ф “Двi iсторiї про кохання”.
00.20 “Давай поговоримо про секс”.

новий канал
05.50, 7.20 Kids’ Time.
05.52 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.25 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
09.25 Файна Юкрайна.
10.15 Ревiзор.
13.00 Пристрастi за Ревiзором.
14.50 Хто зверху.
18.45 Х/ф “Одинадцять друзiв Оушена”.
21.00 Х/ф “Дванадцять друзiв Оушена”.
23.20 Х/ф “Екстрасенс: Лабiринти розуму”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Адвокат”.
10.00 Реальна мiстика.
10.50 Х/ф “Страшна красуня”.
12.50 Т/с “Чужа жiнка”.
17.00 Т/с “Анютине щастя”.
21.45 Х/ф “Пряники з картоплi”.
23.50 Таємний код зламано. Пiрамiди.
00.45 Таємний код зламано. Вампiри.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 М/ф “Незнайко та Баррабасс”.
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Зоо фактор.
08.15 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.55 М/ф “Усi собаки потрапляють до раю-2”.
12.20 М/ф “Таємниця щурiв”.
14.05 Х/ф “Потанцюймо”.
16.00 Х/ф “Двадцять сiм весiль”.
18.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Пiдкорювач Свiтанку”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайошь молодьож.
00.00 Х/ф “Адам”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. Українська місія».
10.35 «Учнівський щоденник».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Музеями Тернопілля».
12.15 «Актуально».
12.30 «На часі».
13.00 «Улюблена робота».
13.20 «Історичні постаті».
13.40 «Світ професій».
14.00 «Співаю тобі, Україно».
14.30 «Все про їжу».
15.00 «Портрет».
15.30 «Абетка здоров’я».
16.00 «Словами малечі про цікаві речі».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Театральні зустрічі».
18.40 «Думки вголос».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Подорожні замальовки».
20.00 «Спортивні меридіани».
20.15 «Храми Поділля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Панорама подій».
21.30 «Поклик таланту».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.30, 11.00, 23.15, 23.45 Криве дзеркало.
11.25 Бенефiс.
13.00, 0.10 Своя роль.
13.55 Х/ф “Подорож буде приємною”.
15.15 Х/ф “Довгий день”.
16.45 Х/ф “Справи сердечнi”.
18.20 Т/с “Повний вперед!”

4-9

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

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

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

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

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

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

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

0674130349, 51-48-51
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Місцеве самоврядування  ●

Знай наших! ●
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Байківці
і байківчани

Ірина ЮРКО.

Шквал спортивних перемог 
випав цьогоріч на долю села 
Байківці. 12 липня байківча-
нину Петру Запорожцю випо-
вниться 8 років, а він уже 
бронзовий призер чемпіона-
ту України з шахів!  

Цього року Петро закінчив 2-А 
клас Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. 
№22. Шахами захопився ще у 
5-літньому віці. Саме бабуся Гали-
на Дмитрівна порадила батькам 
Петра записати його на уроки до 
тренера з шахів, оскільки помітила 
в хлопчика неабиякі здібності до 
розрахунку ще в ранньому віці. 
Спочатку тато показав Петру, як 
ходять фігури. “Син дуже захопив-
ся цією грою, — розповіла мама 
Петра Запорожця Дарія Романівна, 
— після цього ми остаточно вирі-
шили записати його до тренера”. У 
Запорожців є ще старша донечка 
— 12-річна Вікторія, яка теж уже 
знає, як ходять фігури, бо молод-
ший братик “змушував” усіх членів 
сім’ї до захоплюючої гри. Хоча Ві-
кторії більше до вподоби гумані-
тарні науки — англійська і україн-
ська мови. 

Петро Запорожець став чемпіо-
ном Тернопільської області з шахів 
серед дітей до 12-ми років ще то-
рік. У 2015-му знову відстояв чем-
піонство області з шахів серед ді-
тей до 8-ми років. Відтак, взяв 
участь у чемпіонаті України з шахів 
серед дітей до 8-ми років, який 
відбувся 1-12 червня ц.р. у м. Іллі-
чівськ Одеської області. У чемпіо-
наті взяли участь 77 дітей з різних 
областей України. “Остання партія 
для Петра стала вирішальною, 
адже боровся за друге або третє 
призове місце, — розповіла Дарія 
Запорожець. — Його опонентом 
був представник з Івано-
Франківська. В результаті гра за-
кінчилася нічиєю”. Петро Запоро-
жець виграв третє місце і здобув 
право на участь в чемпіонаті  
Європи з шахів, що відбудеться у 
вересні цього року в Хорватії. Бать-
ки планують допомогти сину стати 
учасником змагань на європей-
ському рівні, хоч це й дороге за-

вдання для сімейного бюджету. 
Будуть шукати спонсорів, адже по-
їхати, знайти житло і харчуватися у 
Хорватії — це ще не всі витрати, 
досить дорого вартують турнірні 
внески для дітей, які посіли призо-
ві місця на загальнодержавному 
рівні — 165 євро з дитини.

Днями Петро взяв участь у ще 
одних змаганнях з шахів — турнірі 
“Мукачівське літо” у м. Мукачеве, 
грав у категорії “Д” — діти 2003-го 
року народження та молодші. Тут 

Петро розділив третє і четверте 
призові місця.

Крім шахів, Петро Запорожець 
захоплюється футболом. “Ми з чо-
ловіком пообіцяли сину, що з по-
чатку чергового навчального року 
влаштуємо його у спортивну сек-
цію з футболу, — каже Дарія Рома-
нівна. — Бо де є шкіряний м’яч, там 
одразу з’являється  
Петро”.

Що ж, бажаємо Петру  
прихильності від фортуни!

Бронзовий призер чемпіонату 
України з шахів — юний 

байківчанин Петро Запорожець

Петро Запорожець із сестричкою Вікторією у день  
перемоги на чемпіонаті України з шахів у м. Іллічівськ.

Головним у питанні  
внесення змін до бюджету 
на черговій сесії Байко-
вецької сільської ради, яка 
відбудеться 3 липня  
ц.р., буде питання щодо 
виділення коштів на поїзд-
ку на міжнародний фоль-
клорний фестиваль у Бол-
гарію народному аматор-
ському ансамблю танцю 
“ГлоріяБай” БК с. Байківці 
(художній керівник — Лілія 
Вельган). Про це повідо-
мив Байковецький  
сільський голова Анатолій 
Кулик.

— Ми пам’ятаємо вагомий 
здобуток ансамблю “ГлоріяБай” 
на міжнародному фестивалі у 
Болгарії у 2012 році, — сказав 
Анатолій Кулик. — І хоч байко-
вецький будинок культури нині 
перебуває на балансі відділу 
культури Тернопільської РДА, 
докладемо усіх зусиль, щоб на-
ші талановиті діти показали 
свої вміння у Європі. Наразі чи-
мало учасників “ГлоріяБай” ще 
не виготовили закордонні  
паспорти, треба встигнути і 
відкрити візи. Ми з депутатами 
будемо вносити у відповідну 
програму Байковецької сіль-
ської ради зміни щодо виділен-
ня коштів на поїздку із загаль-
ного фонду. Йдеться про 100 
тисяч гривень. 

Нагадаємо, 24 серпня 2012 
року під час ІІ Міжнародного 
багатожанрового дитячого  
фестивалю “Сузір’я Несебра” в 
м. Несебр у Болгарії народний 
аматорський ансамбль танцю 

“ГлоріяБай” БК с. Байківці 
у номінації “Народний танець” 
серед колективів 9 країн  
світу здобув третє призове  
місце. 

Цього разу молодшу  
(14 учасників) і старшу (12 
учасників) групи народного 
аматорського ансамблю танцю  
“ГлоріяБай” БК с. Байківці за-
просили на Міжнародний фоль-
клорний фестиваль “Нестія. 
Чорноморські зірки-2015”, який 
відбудеться 5-15 серпня ц.р. у  
Болгарії.

Щодо інших питань порядку 
денного сесії: у проекті Байко-
вецької сільської ради є  
програма, яка передбачає ку-
півлю 10 шкільних парт для 
першокласників, які прийдуть у 
Байковецьку ЗОШ І-ІІ ст. 1 ве-
ресня цьогоріч. Приблизна вар-
тість одного комплекту парт — 
1000 грн. 

Окремим депутати розгля-
нуть питання щодо добровіль-
ного об’єднання територіаль-
них громад з центром у  
с. Байківці. “Буде прийнято рі-
шення про направлення листів 
у сільські ради щодо об’єднання, 
— зазначив Анатолій Кулик. — 
Зокрема, у села Великий Гли-
бочок, Біла Тернопільського 
району, села Зборівського ра-
йону — Малашівці, Курівці,  
Чернихів. Раніше подібні листи 
щодо об’єднання спрямовані у 
сільські ради населених пунктів 
Дубівці, Гаї Шевченківські, Іва-
чів Долішній, Івачів Горішній, 
Ігровиця, Лозова, Курники, 
Плотича, Смиківці, Стегниківці, 
Чистилів, Шляхтинці.

“ГлоріяБай” має шанс 
поїхати на міжнародний 
фестиваль у Болгарію

Щиро і сердечно вітаємо з 25-річчям  
начальника військово-облікового столу Бай-
ковецької сільської ради Юлію Романівну 
ТУРЧМАНОВИЧ.

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 Байковецької 
сільської ради. 

Від щирого серця вітаємо бухгалтера  
Байковецької сільської ради Ірину  
ЧОП’ЯК та її чоловіка Сергія з  
народженням донечки!

Ми Вам бажаєм море радості і сміху,

Щоб панували у сім’ї любов і свято.

Хай донечка зростає Вам на втіху,

Нехай з небес її охороняють ангелятка,

Хай щасливим буде Ваше немовлятко!

З повагою — колектив  
Байковецької сільської ради. 

Від щирого серця вітаємо з днем народжен-
ня сторожа дитячого садка “Метелик”  
с. Байківці Василя Івановича ПИЛИП’ЮКА.

Бажаємо Вам в роботі натхнення,

У колі сім’ї — тепла і доброти,

Серед друзів — любові і поваги,

У житті — здійснення мрій.

З повагою — колектив дитячого садка 
“Метелик” с. Байківці.

Вітаємо! ●

Атрибути села  ●

Ірина ЮРКО.

Триває чемпіонат  
Тернопільського району з 
футболу. За результатами 
восьмого туру команда 
“Байківці-Сокіл” (капітан — 
Андрій Лемещак), яка грає 
у першій лізі, розділяє з ко-
мандою із Прошови 5 і 6 
позиції рейтингу. Минулої 
неділі на своєму полі  
байківчани грандіозно пе-
ремогли команду з Довжан-
ки з рахунком 5:0.

Як зазначив начальник коман-
ди “Байківці-Сокіл” Руслан Касар-

да, цьогоріч чемпіонат Тернопіль-
ського району з футболу особли-
вий. “Замість двох ліг, як було у 

попередні роки, у 2015-му 
утворено три — вища, перша 
і друга по 12 команд у кожній, 
— сказав Руслан Касарда. — 
Наразі в нашій першій лізі не-
має жодної команди, яка б не 
програла. Це, певною мірою, 
вирівнює боротьбу між рівно-
цінними командами”. 

У неділю, 5 липня, команду 
“Байківці-Сокіл” чекає сер-
йозне спортивне випробуван-
ня — у футбольному поєдинку 
байківчани зустрінуться з ко-
мандою с. Романівка, яка за-
раз на першому місці в  

першій лізі чемпіонату Тернопіль-
ського району з футболу.

Справи футбольні 
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Подорожі  ●

Ірина ЮРКО.

Завершився ще один на-
вчальний рік для школярів 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Для дев’ятикласників він був 
останній у цих стінах. Подію 
цьогоріч відзначили нетра-
диційно — в. о. директора 
школи Віра Василівна Корш-
няк втілила у життя ідею, 
щоб вручення свідоцтва про 
освіту школярам 
запам’яталося назавжди — 
це зробили на найвищій точ-
ці України!  14-17 червня 
шкільна експедиція Байко-
вецької ЗОШ І-ІІ ст. – вчите-
лі, учні, їх батьки і хресні – 
побувала на Говерлі.

— Мої подорожі не припиняють-
ся щонайменше у задумах, — роз-
повіла нашому кореспонденту в. о. 
директора Байковецької ЗОШ І-ІІ 
ст., вчитель географії Віра Васи-
лівна Коршняк. — З учнями школи 
подорожуємо щороку кілька разів. 
Приміром, впродовж травня-
червня цьогоріч взяли участь у 
п’яти екскурсіях. Під моїм керівни-
цтвом та вчителя світової літерату-
ри Наталії Романівни Гущиної  
старші школярі їздили у Бережани 
(музеї Б. Лепкого, книги та краєз-
навчий ), на два дні у Кам’янець-
Подільський – Хотин (екскурсія 
нічним містом, мальовнича Бакота, 
яка є частиною національного пар-
ку “Подільські Товтри”), Карпати. У 
початковій школі в екскурсійному 

сенсі з учнями активно працювали 
Світлана Тадеївна Гануляк, яка не-
давно возила молодших школярів 
у Карпати, та Марія Миронівна Ма-
ринюк – її учні побували в Зарва-
ниці. 

До слова, Віра Василівна Корш-
няк за своє життя була на Говерлі 
15 разів. До минулого року вос-
таннє відвідувала найвищу точку 
України  20 років тому. “За цей час 
гора змінилася – виросла (усміха-
ється – ред.), бо з віком піднімати-
ся стає важче, – розповіла Віра 
Василівна. – Раніше не було на-
стільки втоптаних стежок і вказів-
ників, як тепер. Зараз трасами 
різної складності на Говерлу що-
дня піднімається велика кількість 
людей”. На гірській вершині Кар-
пат Віра Василівна Коршняк свого 
часу познайомилася зі своїм чоло-
віком Іваном, у якого туризм – теж 
хобі всього життя. Вона закінчила 
природничий факультет ТДПІ ім. 
Я. Галана (тепер географічний фа-
культет Тернопільського націо-
нального  педагогічного універси-
тету ім. В. Гнатюка). Побувала на 
вершинах Кавказу, зокрема, на 
Ельбрусі  (найвища вершина Кав-
казьких гір). Багато років працюва-
ла у Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї, де пройшла 
всі щаблі фаху – від молодшого 
наукового спеціаліста до завідую-
чої сектором. 13 років працює у 
педагогічній сфері, 11 з них – у 
Байківцях.

Поїздку в Карпати байківчани 
спочатку планували одразу після 

останнього дзвінка – 30 травня, 
однак, не склалося через об’єктивні 
обставини. Відтак, виїхали в неді-
лю зранку, 14 червня. Перша три-
вала зупинка відбулася у м. Івано-
Франківську, де відвідали місце-
вий краєзнавчий музей. Звідси 
вирушили на ночівлю у готельно-
відпочинковий комплекс “Бистри-
ця”  в селі Раковець. Тут туристи з 
Байковець купалися у гірській  річ-
ці, робили світлини на пам’ять. Не 
надто приємною несподіванкою 
того вечора виявилася карпатська 
гроза. Всі дуже потерпали, адже 
наступного дня планували підйом 
на Говерлу. Але ранок зустрів бай-
ківчан сонечком і погожою дни-
ною. О 8.00 виїхали назустріч мрії, 
адже весь екіпаж, окрім Віри Васи-
лівни, – і дорослі, і школярі – того 
дня вперше піднімалися на Говер-
лу. 

Підйом розпочали білизько 12 
год. У контрольно-пропускному 
пункті попередили, що часу мало 
– спуститися треба до 17.00 (пе-
редбачалася гроза). Школярі ви-
рішили зафіксувати швидкість осо-
бистого підйому. Відтак, першими 
на Говерлу дісталися Максим Ка-
сарда та Назар Гльос — за 1 год. 
50 хв., після них прибули Степан 
Канчук і Таня Яськевич. “Спочатку 
ми йшли лісом, — розповів Мак-
сим Касарда. — Решту дороги до-
велось підніматись по камінні на 
Говерляну, від якої до Говерли за-

лишалося всього 500 м. Для бага-
тьох з нас підйом на Говерлу був 
великою мрією”. В межах трьох 
годин піднялися решта учасників 
екскурсії,  наймолодша з яких – 
вже восьмикласниця Тетяна Бо-
сюк. 

Варто відзначити, що байко-
вецькі екскурсанти дотрималися 
навіть дрес-коду – на гору підня-
лися у вишиванках. Коли Віра Ва-
силівна вручала свідоцтва про 
освіту, випускники були у симво-
лічних стрічках. Урочистий момент 
закінчився спільним виконанням 
Державного гімну України, до яко-
го долучилися і інші підкорювачі 
Говерли з різних куточків України. 

Після спуску з Говерли байків-
чани гуляли біля водоспаду в 
Яремчі. Наступного дня знову по-
чалися дощі, відтак, вихід на Го-
верлу вже був заборонений, з 
цього приводу байківчани жартома 
назвали свій підйом “подорожжю 
між дощами”. У вівторок відвідали 
аскетичний чоловічий монастир 
Манявський скит і “Блаженний ка-
мінь”, який знаходиться на відстані 
380 метрів від виїзної брами мо-
настиря. У середу зранку, перед 
від’їздом додому, ходили до Ма-
нявського водоспаду – убрід пере-
йшли сім гірських річок. По дорозі 
моросив дощ, але він додав водо-
спаду особливого шарму, зробив-
ши повноводним і невимовно кра-
сивим… 

Вперше зійшли на Говерлу 
і отримали путівки в життя

Виконуюча обов’язки директора Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Віра Василівна Коршняк  
під час вручення випускникам школи свідоцтв про освіту на вершині Говерли.

На Говерлі байківчани розгорнули український стяг і заспівали Державний гімн України.

Байківчани перед сходженням на Говерлу на території  
готелю в селі Раковець, 15 червня 2015 року. 

Першими на Говерлу зійшли Максим Касарда,  
Назар Гльос, Степан Канчук і Таня Яськевич. 
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Світ дитинства  ●

Зіновія ШУПА,  
бабуся випускника дитсадка 

“Метелик” Максимка 
Шевчука.

День, коли дитячий садок 
“Метелик” с. Байківці зі-
брав міцну, дружну родину 
на свято випускного стар-
шої групи, запам’ятається 
присутнім на все життя. Тут 
– вихователі, няні, цього-
річні випускники, їхні бать-
ки, бабусі, старші братики 
і сестрички, молодші друзі 
“Метелика”, завідуюча ди-
тячим садком Олена Васи-
лівна Онишко, Байковець-
кий сільський голова Ана-
толій Романович Кулик з 
дружиною Людмилою Ва-
силівною.

Того дня батьки випускників 
пригадали, як вперше їхні діти 
переступили поріг “Метелика”, 
де їх чекали чудові і прекрасні 
люди з золотими серцями. Вони 
взяли на себе важку ношу, адже 
кожна дитина по-своєму сприй-
має світ. Одні – спокійної вдачі, 
інші – пустуни і непосиди. Всіх їх 
потрібно було згуртувати в одну 
велику сім’ю. І зараз бачимо, що 
це вдалося Вам, дорога Галино 
Петрівно та Олено Любомирів-
но, Світлано Іванівно та Ліліє 
Михайлівно. Бо ж проходив рік 
за роком, діти дорослішали, за-
вдяки Вам вони навчилися ма-
лювати, рахувати, читати, разом 
вчилися писати перші літери. 
Слід згадати Зоряну Романівну, 
яка вчила наших діток вимовля-
ти англійські слова. Назавжди 
запам’ятаються у маленьких 
серденьках спогади про неза-
бутні святкування, які не були б 
такими яскравими без музики, 

співів і танців, що їх готувала 
Світлана Володимирівна. Багато 
праці докладено здібним керів-
ником – завідуючою дитячим 
садком Оленою Василівною. 

Оточені любов’ю та ласкою з 
боку працівників “Метелика”, 
того дня діти дарували присут-

нім пісні, вірші, танцювали та 
веселилися. Зокрема, багатьох 
вразив чудовий танець “Джен-
тельмени” у виконанні Марка 
Гімли, Владислава Петрова, 
Максима Шевчука, Олега Пе-
тришина, Владислава Музичка, 
Дениса Сича. Не відставали від 

хлопчиків і дівчатка-випускниці: 
Яна Бербеничук, Діана Куліш і 
Діана Коваль впевнено поводи-
лися на імпровізованій сцені, 
читали вірші, співали і танцюва-
ли, відгадували загадки.

Отож, друзі “Метелика” зга-
дуватимуть випускний у дитячо-

му садку, як останній день без-
турботного дитинства. Майбут-
нє починатиметься уже в інших 
стінах – за кілька місяців до 
школи. Але ще довго у снах і 
наяву до них приходитимуть і 
подвір’я дитсадочка, гойдалки 
та гірки, оті пісочниці, де так 
весело проводили свій час. Тож 
прощаючись із рідними місця-
ми, хорошими людьми з Байко-
вецького дитячого садка, бать-
ки і діти уклінно вдячні за труд, 
сумлінну працю, щире виконан-
ня професійних обов’язків. Дя-
куємо за чуйність і ласку, про-
читану казку, за тепло Ваших 
сердець, яке дарували кожної 
хвилини діткам. Можливо, інко-
ли були втомлені, долали осо-
бисті труднощі, але залишали 
все і поспішали туди, де Вас че-
кали з нетерпінням наші дітки.

Вдячність висловлюємо і 
Байковецькому сільському го-
лові Анатолію Кулику, який усі-
ляко підтримує дитячий садок 
“Метелик”. Ми добре пам’ятаємо 
радісні обличчя діток від пода-
рунків на Новий рік, свято Ми-
колая, іграшки, придбані  
сільською радою для вихованців 
дитячого садка, смачні обіди та 
сніданки. У свято випускного 
Анатолій Романович вручив ді-
тям подарунки з необхідним 
приладдям для навчання в шко-
лі. У нинішніх скрутних еконо-
мічних умовах це вагома під-
тримка кожній сім’ї.

Того дня з подякою від бать-
ківського колективу до присут-
ніх звернулася Марія Музичко, 
яка побажала усім, хто допома-
гає створювати у дитячому сад-
ку “Метелик” приємну для дітей 
атмосферу, здоров’я, довгих 
років у щасті і добрі, достатку, 
злагоди, миру.

У “Метелику” був випускний

Вихователі дитячого садка “Метелик” с. Байківці Олена Паращук (ліворуч) 
та Галина Петришин з випускниками-2015 на подвір’ї дитсадка.

Ірина ЮРКО.

Завершення навчального ро-
ку в Байковецькій школі увін-
чалося перемогою у спарта-
кіаді серед 19 шкіл І-ІІ ст. 
Тернопільського району, яка 
відбулася під патронатом 
відділу освіти Тернопільської 
райдержадміністрації і сек-
тору молоді та спорту Терно-
пільської РДА. Другу позицію 
здобула Плотицька ЗОШ І-ІІ 
ст., третю – Скоморохівська 
ЗОШ І-ІІ ст. Байковецька 
школа здобула перемогу 
вперше за всю історію на-
вчального закладу.

За перемогу школярі бороли-
ся впродовж всього 2014-2015 
навчального року, здобуваючи 
цінні очки у ряді змагань за 25-
бальною шкалою оцінювання. 
Змагання відбулися з легкої ат-
летики, кросу, шахів, шашок, 
міні-футболу, футболу, баскетбо-
лу, волейболу. У фінальних зма-
ганнях школярі-байківчани з 5 до 
9 класу (капітан команди – Мак-
сим Касарда) відстоювали спор-
тивну честь у поєдинках з пред-
ставниками Плотицької та Ско-
морохівської шкіл. Боротьба за 
перемогу точилася до останньо-
го виду змагань (з легкої атлети-
ки), де байківчанка Ольга Клюк 
стала першою у поєдинку із 
штовхання ядра, а Тетяна Босюк 
третьою у фінальному забігу на 
100 м. Відтак, змагання з кросу 
принесли ІІ призове місце, міні-
футбол – І місце, футбол – ІІ, 
легка атлетика – ІІ, шахи – І, 
шашки – ІІ. Згідно з сумою за-
гальних очок, сильніших від бай-
ківчан не було. 

– Відрадно, всі зустрічі із су-
перником у міні-футболі виграли 
байківчани,  –  зазначив тренер 
команди – вчитель фізичного ви-
ховання Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Руслан Степанович Касарда. – 

Дев’ятикласниця Тетяна Яськевич 
та семикласниця Тетяна Босюк 
вибороли ІІІ місце з кросу, четвер-
тим прибіг Максим Касарда, у 
п’ятірку кращих потрапили Оля 
Клюк, Максим Букартик, Олек-
сандр Крюк. 

Кращих учнів в окремих видах 
спорту під час свята Останнього 
дзвінка нагороджено грамотами 
відділу освіти Тернопільської РДА, 
а представники сектору молоді та 
спорту Тернопільської РДА вручи-
ли школі кубок за перше місце. 
Призи і медалі школярі отримали і 
від свого тренера Руслана Степа-
новича Касарди, які придбано за-
вдяки спонсорській допомозі ге-
нерального директора ТОВ “Вікто-
рія” Степана Маціборки, Байко-
вецького сільського голови Анато-
лія Кулика, ТОВ “Wood Mizer”.

– Насамперед, я налаштував 
дітей, що вони здатні перемогти 
і здобудуть першість, – розповів 
Руслан Степанович. – Першу 
ланку нашої команди становили 
дев’ятикласники, які показували 
молодшим школярам, як відсто-
ювати спортивну честь школи. 
Гарно показали себе учні 5 кла-
су. Шостий клас, де хоч і не ба-
гато учнів, додав необхідних 
очок команді. У сьомому класі в 
нас бойові дівчата і хлопці – по-
роху у порохівницях там вдо-
сталь (усміхається – ред.). По-
зицію переможців підтримували 
і восьмикласники. Дякую вам, 
байковецькі школярі, колектив 
вчителів Байковецької ЗОШ І-ІІ 
ст. та виконуюча обов’язки ди-
ректора Віро Василівно, – разом 
ми сильні! 

Швидше! Вище! Сильніше! ●

Байковецька школа виборола  
першість Тернопільського району

Під час спартакіади учнівської молоді ЗОШ І-ІІ ст.  
Тернопільського району байковецькі школярі з вчителем  

фізичного виховання Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.  
Русланом Степановичем Касардою в шаховому  

клубі “Авангард” м. Тернополь.

Добрі справи ●

Ірина ЮРКО.

На початку вересня 2014 
року під опікою байківча-
нина Любомира Скорень-
кого на території церкви 
Пресвятої Євхаристії на 
масиві Русанівка в Байків-
цях розпочали будівництво 
дзвіниці. З Божою ласкою 
будівництво завершили у 
червні цього року. Урочис-
то вперше били у новий 
дзвін минулої неділі,  
28 червня.

Право першими вдарити у 
дзвін надали байківчанам Лю-
бомиру Скоренькому та Воло-
димиру Шкулі. Виявляється, за 
звуками церковного дзвону 
можна визначити стан своєї ду-
ші. Вважається, дратівними то-
нами відгукуються дзвони у ду-
ші злої людини, яка звикла не-
навидіти інших. Почуття неспо-
кою, душевної туги викликають 
звуки дзвонів у душі грішників. 
Натомість у душі віруючого, яка 
шукає миру з Господом, цер-
ковний дзвін викликає світлий, 
радісний настрій. 

— Дзвіниця — невід’ємна 
частина кожного християнсько-
го храму, — розповів нашому 
кореспонденту Любомир Ско-
ренький. — Мелодія церковних 
дзвонів вважається голосом 
Бога, який кличе людей до мо-
литви. Дзвони мають благодат-
ну дію, лікувальну силу, вони 
здатні розганяти хмари, спові-
щати про радість і смуток. У 
2013-му ми завершили будів-
ництво церкви Пресвятої Євха-
ристії на масиві Русанівка, яку 
збудували впродовж двох ро-
ків. Коли лише планували буду-
вати храм, це здавалося нере-

альним. Втім, з допомогою Гос-
пода, добрих людей парафія 
Русанівки нарешті має свій 
храм. Але роботи ще непочатий 
край. У планах – облаштувати 
подвір’я, біля дзвіниці зробити 
автостоянку з розміткою на 20 
машин, встановити паркан і 
красивий фонтан. Це робота на 
роки. Вірю, що Господь і тут не 
залишить нас без своєї опіки і 
нам вдасться виконати усі по-
ставлені завдання.

Як зазначив Любомир Ско-
ренький, на дзвіниці вже вста-
новлено перший з трьох запла-
нованих дзвонів – вагою 100 кг, 
який купили в Польщі за 2000 
доларів США. Інші два будуть 
по 300 і 70 кілограм. Незаба-
ром на дзвіниці планують вста-
новити два образи – Непороч-
ного серця Марії та Пресвятого 
серця Ісусового. Дзвіницю по-
фарбовано у тон церкви – ро-
жевими і бежевими відтінками, 
які символізують кров і тіло  
Ісуса.

Згідно з проектом дзвіниці, 
який формували на прикладі 
подібних споруд у Тернопіль-
ській області, м. Тернополі, ви-
сота дзвіниці церкви Пресвятої 
Євхаристії становить 10,3 м. З 
матеріалів, окрім іншого, вико-
ристаний різаний камінь з Ост-
рівецького і Буданівського 
кар’єрів, який славиться вишу-
каним виглядом. “З різаного 
каменю буде встановлено і 
паркан біля дзвіниці”, – зазна-
чив Любомир Скоренький. 

За красиву споруду парафія-
ни Русанівки завдячують спон-
сорам, які зробили вагомий фі-
нансовий внесок для церкви 
Пресвятої Євхаристії – сім’ї Ку-
ликів, Оксані Паращук, Михай-
лу Дзюбі, родині Шуманських.

На Русанівці  
вперше пролунав 
церковний дзвін 
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Фотоінформація  ● Талановита молодь ●

Валентина КУЗЬ, 
студентка 1 курсу 

філологічного факультету 
спеціальності “Журналістика” 

ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Нетрадиційний для сучасної 
молоді обрав навчальний за-
клад байківчанин Володимир 
Конотопський. У червні він 
став студентом Тернопіль-
ської вищої духовної семіна-
рії ім. Патріарха Йосифа Слі-
пого. 

— Яке місце релігія посідала 
в твоєму житті у ранньому віці?

— Я змалечку брав активну 
участь у духовному житті Байко-
вець. У 10 років став учасником 
Марійської дружини — організації, 
що створена з метою поглиблен-
ня духовно-релігійного життя па-
рафіян завдяки особливому вша-
нуванню Діви Марії. З 11 років 
почав прислуговувати у місцевому 
храмі Пресвятої Параскеви  
Сербської.

— Що стало основним чинни-
ком вступу до семінарії?

— Мій вступ до семінарії був 
лише питанням часу. З дитинства 
любив спостерігати, як готується 
до служби у храмі священик Віта-
лій Дзюба, як розмовляє з парафі-
янами, веде служби Божі.

— Розкажи, власне, про се-
мінарію.

— Семінарія отримала в корис-
тування парохіяльний дім у смт 
Велика Березовиця. Згодом при-
міщення було перебудоване згід-
но з потребами богословського 
навчання. Зараз семінарія має два 
корпуси: навчальний та житловий. 
У першому знаходиться бібліотека 
з читальним залом та сучасними 
комп’ютерами, спортзал, п’ять ау-
диторій, вчительська та навчальні 
кабінети. А в другому – келії для 
проживання семінаристів, капли-
ця, конференц-зал, трапезна та 
клас. Також є будинок для профе-
сорів та необхідні господарські 
приміщення.

— Які правила вступу до  
цього навчального закладу?

— Сюди приймаються кандида-
ти, що мають середню освіту та 
ще не досягли 30-річного віку. На-
хил закладу спрямований саме на 
молодих, проте свідомих людей, 
що без великого життєвого досві-
ду зможуть розумно ставитись до 
обраного шляху. Перевага нада-

ється випускникам дяківсько-
регентських училищ, а термін на-
вчання у семінарії – 7 років.

— Також цікавить, як прохо-
дила підготовка до вступу?

— Підготовкою до іспитів за-
ймався наш парох о. Віталій Дзю-
ба. Ми зустрічались у церкві і там 
проводили заняття, що створюва-
ло особливу атмосферу навчання. 
Хоча,власне, після закінчення шко-
ли ЗНО я не здавав та нікуди до-
кументи не подавав. В семінарії 
діють інші правила.

— А ти вже знаєш, що будеш 
вивчати в семінарії?

— На жаль, ні. Лише завтра по-
їду туди вперше. Мені дуже цікава 
ця поїздка, вона дуже хвилююча. 
Подорож — що змінить моє жит-
тя.

— Як поставилась до цього 
вибору твоя дівчина?

— Вона абсолютно позитивно 
сприйняла мій вибір. Дуже їй вдяч-
ний за підтримку у найважчі мо-
менти, а саме перед вступними 
іспитами. Розраджувала мене і не 
давала хвилюванню взяти гору 
над здоровим глуздом.

— Які твої плани на майбут-
нє, як твоє життя буде пов’язане 
з Церквою? 

— Насамперед — закінчити се-
мінарію, а далі нехай Бог прова-
дить. Вважаю, життя моє буде 
пов’язане з релігією, як ніколи ра-
ніше.

— Хто є твоїм життєвим ку-
миром?

— Насамперед, батьки. Вони 
мене привели у церкву і їм завдя-
чую вихованням. Добрим прикла-
дом є наш парох о. Віталій Дзюба, 
який виховував мене духовно. Йо-
му також завдячую усім.

— Які проблеми сьогодні най-
більше турбують духовний світ 
людей України?

— В такий складний для нашої 
країни час, я не бачу жодного кра-
щого методу заспокоєння людей, 
як молитва. Найбільше хвилюван-
ня викликає війна: саме вона за-
бирає найкращих українських си-
нів. У багатьох церквах служби 
відбуваються в наміренні солдат і 
за їх щасливе повернення додому. 
Втомились ми вже споглядати у 
ЗМІ про втрати української армії, 
жертви на кордонах та в гарячих 
точка. Люди занурені в молитву за 
Україну.

— Дякую за розмову,  
Володимире.

Молодими стопами 
по Божій дорозі

Володимир Конотопський зі священиком 
с. Байківці Віталієм Дзюбою.

Наша сторінка
https://www.facebook.com/

pages/Байківці-і-байківчани

28 червня у будинку культури с. Байківці відбулися урочистості з нагоди 19-річчя Конституції 
України “Дихай вільно, моя Україно!”. Ведучі – Оксана Павленко та Ольга Клюк. Головними 
героями концертної програми були вокальний ансамбль “Сонечко” БК с. Байківці (художній 
керівник – Марія Вацик), старша і молодша групи народного аматорського ансамблю танцю 

“ГлоріяБай” БК с. Байківці (художній керівник – Лілія Вельган). Автор сценарію та постановки 
концертного дійства – художній керівник будинку культури с. Байківці Марія Вацик.  

Завершилися урочистості спільним виконанням Державного гімну України.
Мар’ян ГАРБУЗ, 

директор будинку культури с. Байківці. 

Ірина ЮРКО.

14 червня байківчани взяли 
участь у XXV сільських спортивних 
іграх, які традиційно відбулися на 
стадіоні у с. Великі Гаї. Символічна 
“скарбничка” Байковецької сільської 
ради поповнилася на сім кубків. Як 
і минулого року, команда з Байко-
вець залишилася за мить до пере-
моги – на другому призовому місці 
у загальнокомандному заліку.

Як розповів нашому кореспон-
денту учасник команди Байковець 
Руслан Касарда, невдало байківча-
ни зіграли хіба що в міні-футболі, 
де сильнішими виявилися спортс-
мени з Довжанківської сільської 
ради. “Зате в окремих видах спор-
ту, зокрема, в армреслінзі ми здо-
були першість, – сказав Руслан 
Степанович. – З шахів – друге міс-
це; шашки, перетягування линви, 
гирьовий спорт, теніс – третє міс-
це”. Це вагомий результат серед 
такої кількості команд, адже у XXV 
сільських спортивних іграх взяли 
участь 12 команд сіл та селищ  
Тернопільського району.

У “скарбничці” Байковецької 
сільської ради – сім нових кубків

XXV сільські спортивні ігри ●

“Вершина спортивних досягнень Байковець  
на вершині України”, — Руслан Касарда підняв над Говерлою  

кубок срібного призера XXV сільських спортивних ігор,  
який здобула цьогоріч Байковецька сільська рада.

Команда Байковецької сільської ради  
під час XXV сільських спортивних ігор у с. Великі Гаї.

Байковецька сільська рада проводить громадське обговорення містобудівних документацій  
детальних планів території житлової забудови:

– по вул. М. Амосова та вул. І. Виговського;
– по вул. Миру;
– території  площею 2,5 га в районі мікрорайону “Північний”;
та містобудівної документації “Детальний план території під забудову індивідуальними гаражами  

по вул. Стуса в селі Байківці”.
Громадське слухання відбудеться 3 серпня 2015 р. о 16.00 годині в приміщенні Байковецької сіль-

ської ради за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. Січових Стрільців 43.
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ПРОДАМ
* тільну корову-первістку чорно-

білу, 11 л. молока. Тел. 29-36-33, 
(098)-220-68-33.

* корову, тел. (068) 729-10-42.
* металопластикові вікна, двері 

(замірювання, доставка, встанов-
лення). Тел. (097) 720-99-53, (097) 
623-57-23.

* мотоцикл МТ-11 в хорошому 
стані, ціна договірна. Тел. 29-91-
43, (050) 084-29-81.

* комбайн СК-5 “Нива” на за-
пчастини. Тел.: 49-32-15, (099) 
193-49-36.

* трактор “Кubota” ZL1-205 (по-
вний привід). Рік випуску 1999. Ці-
на договірна. У комплекті — фриза. 
Тел.: (099) 31-23-151, (096) 10-18-
416.  

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к. с.), трактори (від 
12 к. с.), мототрактори, двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання. Гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-
шевше — віддамо ще дешевше. 

Тел. (098) 598-94-84, (0352) 49-
30-00, (098) 259-19-58, 066 
665-36-06.

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

* пшеницю. Тел.: (097) 317-
15-23, (097) 440-06-04.

ПОСЛУГИ
*фуршетні столи до  

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

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

* лікування на бджолиних вули-
ках, с. Чернелів-Руський, Терно-
пільський район, Орест Михайло-
вич Лук’янець. Тел.: 42-36-32, (068) 
539-25-33, (097) 207-65-23.

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлення 
водонагрівачів, пральних машин, 

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

* цифрова відеозйомка (ве-

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

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого життя. 

Недорого, виїзд у села, запис 
на DVD, монтаж фотокліпів. Тел. 
(0352) 54-11-93.

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

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Країна знань ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА, 
cтудентка IV курсу відділення 

“Журналістика” ТНПУ  
ім. В. Гнатюка.

 На веснянім видноколі зайня-
лась зоря, свято в школі, свято в 
школі — свято Букваря...

У  НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.-ДНЗ” відбулося традиційне, а 
для першокласників особливе 
свято — свято Букваря. 16 пер-
шачків, як ті женці, зжали свій 
перший найважчий сніп із тої ко-
пи, яку доведеться жати все жит-
тя. І запросили вони своїх мате-
рів, батьків, бабусь, дідусів та 
рідних на свої перші жнива, на 
коровай, спечений з першого 
снопа. Усі зібрались, щоб від-
святкувати традиційне шкільне 
свято — свято Букваря. Це свято, 
на якому першокласники  проща-
ються зі своїм першим і голо-
вним підручником — Буквариком.

Святково прибрана зала пові-
тряними кульками, повен зал гля-
дачів, і з щирими усмішками, з 
іскорками у очах діти розпочали 
свято Букваря.

Буквар — книжка особлива для 
кожного з нас. Не таємниця, що 
найбільше найрізноманітнішої і 
найпотрібнішої інформації дити-
на отримує саме в перший рік 
свого навчання у школі. Сьогодні 
для них Буквар — звичайний під-
ручник. Згодом вони познайом-
ляться з іншими підручниками, 
які також дуже важливі. Але по-

ради свого першого шкільного 
друга вони пам’ятатимуть все 
життя: любити рідну землю, ціну-
вати її працьовитих людей, бе-
регти святині нашого народу — 
мову, пісню, хліб, калину. 

Саме з букваря починається 
шлях кожного маленького грома-
дянина нашої країни. Саме з ньо-
го діти отримують першу  ма-
леньку часточку великих знань, 
які дає школа, адже саме з неї 
починається наша дорога у світ 
знань. Букварик допомагає пер-
шокласникам відкрити незнайо-
ме, як і з маленьких зернят-літер 
виростає слово.

Промайнув швидко навчаль-
ний рік у школі — а це вісім міся-
ців перших радостей і невдач, 
щасливого сміху і щирих слів з  
своєю першою вчителькою, тер-
пеливою, з добрим і щирим сер-
цем, Надією Євгенівною Денис. 
Вона з розумінням і любов’ю вчи-
ла діток доброму і корисному.

До свята Букварика  старанно 
готувалися. Першокласники із 
задоволенням продемонстрували 
усім присутнім все, що вони ви-
вчили за перший рік навчання у 
школі. Як дзвіночки лунали вірші 
з уст дітей. Милозвучно дітки ви-
конували пісні “Гей ви, букви, 
жвавим кроком”, “З сиром пиро-
ги”, “Ми прийшли всі на свято”, 
“Абеткова пісенька”, “Прощавай,  
Букварику”, в яких прощалися з 
першим класом і висловили ра-
дість зустрічі з другим. У стилізо-

ваних костюмах діти показали 
інсценізовані сценки “Котик і Пів-
ник”, “Казка про бабу-ягу”, пред-
ставили веселу абетку. Кожна 
дитина з радістю говорила про 
значення і цінність кожної букви. 

З гордістю спостерігали бать-
ки за своїми дітками, які вже опа-
нували ази грамоти та читання. 
На свято завітали казкові герої, 
які вразили всіх своєю артистич-
ністю. Ведучі впевнено вели ко-
рабель свята до зустрічі першо-
класників з новими шкільними 
предметами. До дітей у гості за-
вітали нові друзі — Читанка (Діа-
на Найда, 5 клас), Українська 
мова (Катя Логін, 5 клас), Мате-
матика (Яна Воробель, 5 клас), 
Природознавство (Павло Соло-
нинка, 5 клас). Діти радісно віта-
ли дивовижних незнайомців, які 
вестимуть їх далі в чарівний світ 
знань. 

Попереду на них чекає ще до-
вга і цікава дорога в Країну знань. 
І це свято — перша сходинка у 
шкільному житті, яку першоклас-
ники подолали разом із своєю 
першою вчителькою Надією Єв-
генівною, яка стала їм другою 
мамою і мудрим наставником. 
Першокласники і їхня перша вчи-
телька вдячні тим, хто завітав на 
їхні  перші жнива. Сподіваємось, 
що зібрані зернята знань пророс-
туть рясним урожаєм у майбут-
ньому, а тепло сьогоднішнього 
свята залишиться у серцях дітей 
назавжди!

“Ми тобі, Букварику,  
дякуємо дуже!”

Першокласники під час свята Букварика з першою вчителькою Надією Євгенівною Денис.

Мишковицька загальноосвіт-
ня школа І-ІІІ ступенів — фі-
наліст всеукраїнських зма-
гань з футболу на призи клу-
бу “Шкіряний м’яч”.

10-11 червня 2015 року в смт 
Гусятин відбулися зональні всеу-
країнські змагання з футболу на 
призи клубу “Шкіряний м`яч” се-
ред юнаків 2001-2002 років наро-
дження. Згідно з регламентом 
змагань, команди розподілені на 
вісім груп по три-чотири команди 
в кожній, які представляють всі 
області України, переможці груп 
потрапляють у фінальну частину 
змагань.

У зональних змаганнях в Гуся-
тині змагалися представники 
трьох областей: Рівненської  
(м. Сарни), Чернівецької  
(м. Кіцмань) та Тернопільської. 
Честь Тернопільської області за-
хищала Мишковицька загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступенів (директор 
— Андрій Ігорович Чернець), яка 

виборола перше місце в обласних 
змаганнях. Перемігши однолітків з 
Чернівецької області з рахунком 
3:1 та зігравши внічию 3:3 із ко-
мандою Рівненської області, ко-
манда Мишковицької школи посі-
ла перше місце в зональних всеу-
країнських змаганнях та виборола 
право виступати у фінальних все-
українських змаганнях з футболу 
на призи клубу “Шкіряний м`яч” 
серед юнаків 2001-2002 років на-
родження, які відбудуться у верес-
ні 2015 року в місті Суми, де за 
головний приз будуть змагатися 
вісім кращих команд України.

Готували команду до змагань 
вчителі фізичної культури Ольга 
Євгенівна Сурова, Владислав Ми-
хайлович Русанюк, Орислава 
Остапівна Сайчук.

Вітаємо команду школи, ди-
рекцію, вчителів та усіх, хто при-
четний до успіху команди, адже 
такого досягнення не було, ма-
буть, за всю історію Тернопіль-
ського району!

Vivat! ●

“Шкіряний м’яч” — 
заповітний приз

Любов СМИК,  
провідний фахівець з 

профорієнтації 
Тернопільського 

міськрайонного центру 
зайнятості.

Для юних тернополян Тер-
нопільська міська молодіж-
на громадська організація 
“Фізкультурно-спортивний 
клуб “Спорт-клас” органі-
зувала літню дитячу школу 
“Дивосвіт”. У програмі 
школи, поміж інших захо-
дів, заплановано й відвід-
ини Тернопільського місь-
крайонного центру зайня-
тості, де учні 4-6-х класів у 
консультаційному центрі 
для школярів у цікавій та 
веселій формі знайомлять-
ся із різноманітним світом 
професій. 

Днями  центр зайнятості від-
відали 38 вихованців “Дивосві-
ту”. Інформація була подана в 
формі гри, що особливо подо-
бається і запам’ятовується шко-
лярам. Вони залюбки спілкува-
лись з Аліною Грицаєнко, авто-

ром цих рядків та Галиною При-
ступою — фахівцями служби за-
йнятості та охоче виконували 
різні вправи, гралися в ділові та 
пізнавальні ігри. Спочатку шко-
лярам було запропоновано гру 
“Прислів’я”, суть якої полягає у 
перевірці знань про працю, під 
час якої потрібно було скласти 
відповідні прислів’я.

Зацікавила дітей і гра “Добе-
ри картинку”: зібрати колаж із 
малюнків, які стосуються тієї чи 
іншої професії. Повчальною бу-
ла й гра “Вгадай професію”, під 
час якої фахівці МРЦЗ озвучува-
ли різні професійні вміння, а ді-
ти вгадували професію.

Гра “Показуха” як завжди 
найпопулярніша, адже учні ма-
ють можливість проявити свою 
винахідливість, творчість, ак-
торські здібності. Одні учасники 
за допомогою міміки та жестів 
зображували професії, а інші їх 
відгадували.

Під час заходу діти отримали 
багато корисної та цікавої ін-
формації про види трудової ді-
яльності, розповіли про профе-
сії своїх батьків та про те, ким 
мріють стати.

Профорієнтація ●

Такий цікавий 
“Дивосвіт”

Кабмін затвердив постанову “Про поря-
док повідомлення Державній фіскальній 
службі та її територіальним органам про 
прийняття працівника на роботу”.

Постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 
413 затверджено форму повідомлення про 
прийняття працівника на роботу, яке пода-

ється власником підприємства, установи, 
організації або уповноваженим ним орга-
ном (особою) чи фізособою до податкової 
інспекції за місцем обліку їх як платника 
ЄСВ. Подати таке повідомлення слід до по-
чатку роботи працівника за укладеним тру-
довим договором одним із таких способів:

• засобами електронного зв’язку з ви-
користанням електронного цифрового під-
пису відповідальних осіб відповідно до ви-
мог законодавства у сфері електронного 
документообігу та електронного підпису;

• на паперових носіях разом з копією в 
електронній формі;

• на паперових носіях, якщо трудові до-
говори укладено не більше ніж із п’ятьма 
особами.

Інформація, що міститься у повідомленні 
про прийняття працівника на роботу, вно-
ситься до реєстру страхувальників та реє-
стру застрахованих осіб відповідно до За-
кону про ЄСВ. 

Відділ комунікацій Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській 

області.

Новації ●

Затверджено форму повідомлення  
про прийняття працівника на роботу
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №25 

від 26 червня 2015 року.

— Що може бути гірше ніж надкусити 
яблуко і побачити там черв’яка?

— Надкусити і побачити півчерв’яка!

У дитячому садку:
— А мама мені плаття купила. Вгадай 

яке, на букву “Ф“ .
— Фіолетове?
— Ні!
— Фіалкове?
— Ні!
— Ну яке тоді?
— Фклітинку!

Хлопчик з плачем пpибігає до матеpі.
Мати:

— Синку, що сталось?
— Тато удаpив себе молотком по  

пальцях!
— А ти чого плачеш?
— А я засміявся...

Він хотів налагодити стосунки з тещею 
і вирішив замовити їй в інтернету красиве 
модне плаття, але, як на зло, вона проки-
нулася якраз у той момент, коли він ви-
мірював її рулеткою...

— Як пройшов твій день?
— Відчуття, що він пройшов по мені.

Дві блондинки у квартирі. Одна у  
ванній:

— Олю, дай шампунь.
— У ванній повно шампунів!
— Тут на всіх написано “для сухого во-

лосся”, а я своє вже намочила.

Гороскоп ●

Тиждень передбачається активним на по-
дії, від яких надалі буде багато залежати. З 
волі обставин ви опинетесь в центрі уваги. 
Бажано ретельно обдумати кожен крок, 
оскільки зараз легко потрапити в подвійну 
ситуацію. Будь-яка увага з боку оточуючих 
може бути втомлюючою.

Ви поміняєте свої плани, переключивши 
основну увагу на відпочинок та можливість 
зміцнити своє здоров’я. Попереду з’явиться 
можливість далекої поїздки. Втома не дасть 
вам відійти від надоїдливих питань, інколи 
будете шукати винуватців невезіння у пове-
дінці ваших близьких, або оточуючих.

Ваша роль може виявитись доленосною, 
або не випадковою в деяких стосунках. Важ-
ко буде довести щось інше, зворотнє, або 
хоча б відстояти свої позиції. Можете опини-
тись в таких умовах, коли доведеться заново 
пережити те, що було у вашому житті. Не 
зволікайте з відпочинком, якщо такий запла-
нували.

Переконаєтесь, що світ не так вже й по-
гано створений. Невдачі відійшли, а підйом 
наверх зовсім не такий складний, як здава-
лось. Ви взяли досить хороший старт і темп, 
везучість просто рухається за вами. Впевне-
ність у валасних силах дозволить вам зроби-
ти рішучий крок в діловому напрямку.

Енергія неначе відходить у прірву. Ви не 
відчуваєте віддачі, і це стає джерелом ду-

шевного спустошення. Вам необхідні зовсім 
інші методи підтримки. Шукайте їх на сторін-
ках книг. Зверніться за кваліфікованою по-
радою. Між іншим, якісь чужі поради життє-
вого плану, почуті випадково, дадуть вам 
відповідь на багато запитань.

Старайтесь не жити подвійними стан-
дартами, будь-яка залежність від місця 
перебування, речей, людей, котрі вас ото-
чують, змінять ваші погляди на ряд речей. 
Вам доведеться від чогось відмовитись. 
Ваша увага може бути прикута до чогось 
нестандартного, зверх модного. Оволодіє-
те тим, що може стати для вас основним 
стержнем поведінки.

Будете стикатись з необхідністю доко-
рінно змінити ту чи іншу ситуацію, вас пе-
реслідують проблеми взаємостосунків, за-
лежності і впливу характерів. Розслабитись 
не вдасться, доведеться постійно контро-
лювати висловлювання, навіть власне мов-
чання.

Бажано позитивно налаштуватися на 
сюрпризи життя. Від вашого вміння влити-
ся в колектив, знайти спільну мову з інши-
ми будуть залежати успіхи у діловій співп-
раці. Передбачається проба власних сил у 
новому проекті. На відпочинку не втручай-
тесь у різні розбори з незнайомцями.

Дотримуйтесь тактовності і обережності 
у стосунках, які можуть стати джерелом 
різних конфліктів. Ваша зацікавленість у 
виборі друзів буде нервувати оточуючих. 

Не варто розслаблятися, навколо вас мо-
жуть опинитися не чисті на руку люди.

З початку тижня ситуація може заго-
стритися своєю непередбаченістю. Хтось з 
числа ваших знайомих здивує вас своєю 
неадекватною поведінкою. Ви відчувати-
мете якусь фальшивість. Вам необхідно 
діяти і все легко може подолати не  
залежно від стану стосунків.

Якась незрозуміла вразливість і  
здатність до критики можуть відлякувати 
від вас доброзичливців. Цінності духовного 
поряду будуть ставати більш вагомими від 
іншого особливо матеріальних благ. Якщо 
вам за сорок, постарайтеся глибше зрозу-
міти життя. Багатьом життя відкриє нові 
можливості для зміни місця проживання і 
здійснення запланованої поїздки.

Будете зайняті облаштуванням власного 
дому, офісу, планомірним поліпшенням 
умов проживання. Вас приваблюватимуть 
нові ідеї і напрямки, які не матимуть нічого 
спільного зі схваленням членів вашої сім’ї, 
але вам не бажано  відмовлятися від співп-
раці — зараз вона вигідна.

від Івана Круп'яка з 6 по 12 липня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
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Вітаємо! ●Шкільний меридіан ●

Ольга КУРАШ, 
завідуюча бібліотекою-філією 

с. Настасів.

З давніх-давен всі ми знає-
мо, що  травень  є місяцем 
Матері Божої, і тому впро-
довж місяця всі прославля-
ють її в молитвах, піснях. 31 
травня у будинку культури 
села Настасів відбулося 
свято, приурочене матері, 
яка народила для світу спа-
сителя, та нашій найрідні-
шій матусі. 

Розпочалося свято з пісні Свя-
тослава Вакарчука “Обійми ме-

не”, яку виконав соліст гурту “На-
стасівські музики” Павло Шкляр. 
З благословенням до присутніх 
звернувся отець Роман Габри-
лей. 

На свято завітало багато гля-
дачів, які були приємно вражені 
побаченим на сцені, бо насправ-
ді було на що подивитися. Вихо-
ванці дитячого садочка під керів-
ництвом вихователя Світлани 
Михайлівни Сукач та музичного 
керівника Віри Михайлівни Ридз 
танцювали вальс, розказували 
вірші про маму, продемонстру-
вали прекрасну музичну компо-
зицію з полотнами, чудовим спі-
вом порадували всіх ансамбль 

“Червона калина”,  дует сестер 
Стислих, Ігор Гуцайлюк та Соло-
мія Джинджириста, гурт “Наста-
сівські музики”. Від імені гене-
рального директора корпорації 
“Агропродсервіс” Івана Адамови-
ча Чайківського зі словами вітан-
ня до матерів звернувся заступ-
ник директора Петро Воробець, 
побажав міцного здоров’я, спо-
кою в кожній оселі та країні. На 
завершення Настасівський сіль-
ський голова Дарія Блащак по-
дякувала найперше своїй матусі, 
яка була присутня в залі, приві-
тала  всіх матерів та побажала 
здоров’я та мирного неба над 
головою.

Найдорожчій матусі  
співаємо пісень

На самодіяльній сцені ●

Юні настасівчанки привітали матерів танцювальною композицією.

Стефанія РОМАНИШИН, 
педагог-організатор 

Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

Школо наша початкова,  
прощавай і будь здорова,

Нових діточок стрічай і про 
нас не забувай.

Такими словами зверталися 
випускники початкової школи 
до своєї альма-матер — Ігро-
вицької ЗОШ І-ІІ ст. Адже так 
швидко пройшли для них ці 4 

роки. Протягом  навчання було 
різне: сльози й сміх, радість 
розчарування. Але, попри все, 
діти росли, навчалися, мужніли. 
І так сьогодні важко нашим 
учням  розлучатися зі своєю 
першою вчителькою Надією Іва-
нівною Боївкою. Адже в школі 
вона була для них другою ма-
мою. Віддавала їм всю свою 
ласку і любов. Навчила їх писа-
ти, читати, рахувати. Але, в пер-
шу чергу, вчила їх бути добрими 
людьми. 

Діти під керівництвом 
педагога-організатора школи, 
автора цих рядків, підготували 
для своєї вчительки прощаль-
ний святковий концерт, під час 
якого співали, танцювали, роз-
казували вірші, дякували їй за 
всі роки навчання і обіцяли, що 
й надалі будуть гідними учнями 
рідної школи.

Велика подяка і низький уклін 
від батьків  четвертокласників  
Надії Іванівні за хороше навчан-
ня і виховання  наших дітей.

Прощавай, четвертий клас!
Четвертокласники Ігровицької школи з першою  

вчителькою Надією Іванівною Боївкою.

З днем наро-
дження вітаємо 
начальника відді-
лу культури Тер-
нопільської рай-
держадміністрації 
Андрія Васильо-
вича ГАЛАЙКА. 

Хай дороги 

          стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує сто прекрасних літ!

З повагою — колективи відділу 
культури Тернопільської РДА  

та Тернопільського районного 
будинку культури.

З днем 
народження 
та Днем ан-
гела вітаємо 
настоятеля 
церкви По-
крови Пре-
святої Бого-
родиці с. 
Ч е р н е л і в -
Руський Тер-
нопільського 
району о. Івана ГАВЛІЧА.

У Вас сьогодні, отче, свято,

З яким ми щиро Вас вітаєм.

Здоров’я зичимо міцного,

Добра і радості в житті.

Хай Зарваницька Божа Мати

Завжди в опіці Вас тримає,

Шле щедрі ласки й благодаті

І кожну мить благословляє.

З повагою — парафіяни 
церкви Покрови Пресвятої 

Богородиці с. Чернелів-
Руський.

Вітаємо з 
ювілеєм вчи-
тельку почат-
кових класів 
НВК “Вели-
кобірківська 
ЗОШ І-ІІІ  
ст.-гімназія 
ім. С. Балея” 
О л ь г у  
Васил і вну 
ДУТЧАК.  

Сьогодні ювілейну стоптано стежину,

Та спокою нема для Ваших ніг,

Бо пройдено життя лише частину,

Попереду багато ще доріг.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,

На білій скатертині будуть хліб і сіль,

Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,

Слова подяки линуть звідусіль.

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя:

Любов, здоров’я, щастя, дружба

Та вічно юна нестаріюча душа.

Смійтеся більше, та менше сумуйте,

Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,

Хай руки ніколи спочину не знають,

Хай легко, мов крила, 

внучат пригортають,

Хай серце ще довго тріпоче у грудях.

Живіть до ста років на поміч всім людям.

Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,

Ласки від Бога, від людей добра

На многії і щасливії літа.

З повагою — дирекція НВК 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 

ст.-гімназія ім. С. Балея”, 
педагогічний та учнівський 

колективи.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження секретаря Ігровицької сіль-
ської ради Олександру Зіновіїв-
ну МОКРИЦЬКУ.

Хай день святковий, наче казка,

Промінням світла привітає,

Дарує гарний настрій, ласку

Та піснею життя лунає.

З повагою — депутатський 
корпус, члени виконкому 

Ігровицької сільської ради та 
соціальні працівники.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро віта з 
днем народження вчителя англій-
ської мови Оксану Василівну 
БРИКАЙЛО, медичного працівни-
ка Ольгу Богданівну БОЙКО, 
вчителя-пенсіонера Рому Зенові-
ївну БОРКОВСЬКУ.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

Вітаємо з днем народження  
заступника головного лікаря 
ТРТМО Ігоря Остаповича  
КИРИКА, фтизіатра ТРТМО Ва-
силя Ігоровича КІНАХА, бухгал-
тера ТРТМО Людмилу  
Орестівну ЗВАРИЧ, завгоспа 
Петра Яковича БЕНДЕРСЬКО-
ГО, медсестер ТРТМО Галину 
Степанівну ГАЦЬО, Наталію 
Василівну КОТОВСЬКУ, Марію 
Володимирівну ДІДУХ, Бог-
данну Юріївну ТВЕРДОХЛІБ, 
медичного статиста ТРТМО  
Іванну Миколаївну ОЛІЙНИК, 
слюсаря-сантехніка Петра  
Степановича ЛІТИНСЬКОГО, 
молодшу медсестру ФАП  
с. Прошова Марію Романівну 
БУРТАК, медсестру Великогли-
бочецької АЗПСМ Ірину  
Омелянівну БЛАЖІЄВСЬКУ, 
медсестру Великоберезовицької 
АЗПСМ Оксану Богданівну 
ПРАЦІНЬ, завідуючу ФАП  
с. Ангелівка Вікторію Яросла-
вівну КОЗАК.   

Нехай кожна мить буде повна надії,

Нехай пощастить здійснити 

всі мрії! 

Удачі, натхнення й духовного росту, 

Хай буде в житті усе легко та просто! 

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

З 70-річним ювілеєм вітаємо 
Василя Володимировича  
ВОЛОВЦЯ з с. Великий Глибочок 
Тернопільського  району. Щастя, 
здоров’я, добра на многії літа!

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

І доля не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривого,

А в долю світить сонце золоте.

З повагою та любов’ю — 
дружина, діти, сестра з Італії, 

вся велика родина.
 

Дорогу хресну маму Віру  
Михайлівну НОВОРИНСЬКУ  
з с. Біла Тернопільського району 
вітаємо з ювілеєм.

Ласкава доля, щедра і багата,

Нехай веде Вас у прийдешні далі,

І зорями розшита Ваша дата

Святково, урочисто всім засяє

Свічками, що на торті так палають —

Їх 60 сьогодні — гарних літ!

Хай рідні й друзі гарно привітають

І серденько попроситься в політ.

Нехай щасливо Вам живеться

 і яскраво,

І лине радість піснею з грудей,

Хай легко Вам вдаються добрі справи,

Такі, що і для серця, й для людей.

Додасть Господь бадьорості і до кроку,

Простелить шлях назустріч новим дням.

При доброму здоров’ячку, нівроку, 

З роси й води нехай ведеться Вам!

З повагою і любов’ю 
похресниця Анастасія  

з с. Чернелів-Руський.

Щиро вітаємо з 60-річчям  
дорогу братову і невістку Віру  
Михайлівну НОВОРИНСЬКУ  
з с. Біла Тернопільського району.

У цей прекрасний ювілей

Хай доля сміється 

                   Тобі журавлина,

Поля розлогі колосом цвітуть!

Нехай червоні кетяги калини

Щасливу осявають путь!

Нехай дає наснаги Тобі земля,

Десятки літ ще мріяти й любити!

Хай рідна пісня серце окриля

З здоров’ї й радості багато літ прожити!

З любов’ю і щирими 
вітаннями сім’ї — Мельник, 
Дідовських, Новоринських, 

свекруха Віра.

Колектив Великоберезовицької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з днем на-
родження шкільного психолога 
Ольгу Романівну ЛУЧАНКО.

Святковим розмаїттям

Хай буде все життя,

Казковим довголіттям

Серед краси й добра.

Радістю розквітчає

Прекрасну кожну мить,

Здоров’ям наділяє,

Щастям благословить! 


