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Лемківська ватра

    3 стор.

Майже три десятки чоловіків 
із патріотичного Настасова 
Тернопільського району та 
корпорації “Агропродсервіс”, 
центральна садиба якої роз-
ташована у цьому селі, захи-
щають українську незалеж-
ність в зоні проведення АТО.

Першим на передову захищати 
Батьківщину ще на самому початку 
антитерористичної операції пішов 
добровольцем Олег Пиндус. Вісім 
місяців участі в активних бойових 
операціях для Олега завершилися 
тяжким пораненням. Про це повідо-
мила сільського голову Дарію Бла-
щак волонтерка Алла. Так вона тоді 
представилась і додала: “Не плачте, 
він живий…”.

Тривалий час воїн лікувався у 
Дніпропетровському та Львівському 
військових госпіталях, у Тернопіль-
ській обласній лікарні. Додому Оле-
га привезли автомайданівці. Вся 
громада Настасова зустрічала тоді 
його, як героя — із квітами й сльо-
зами.

На жаль, Олегові Пиндусу й досі 
не дає спокою осколок під серцем. 

Складну операцію з його видалення 
мали робити коштом корпорації 
“Агропродсервіс” у Польщі. Та поки 
що доводиться заліковувати леге-
неву хворобу, яку отримав у сирих і 

холодних окопах. Генеральний ди-
ректор корпорації Іван Чайківський 
готовий проплатити дорогу опера-
цію землякові за кордоном. А тим 
часом керівник агрофірми подару-

вав Олегові новенький ноутбук, 
оскільки свій боєць втратив на ві-
йні.

Відколи почалася антитерорис-
тична операція, Настасів огорнула 
потужна хвиля волонтерства. Всі, 
хто може, безкорисливо долучаєть-
ся до збору продуктів харчування, 
одягу, військового спорядження. На 
потреби українського війська зби-
рають кошти в парафіяльному хра-
мі. Село за своєю громадянською 
позицією є прикладом для інших. 
Більше десяти настасівчан захища-
ють Україну. Серед них і Андрій 
Марний, який хоч і був поранений, 
але знову на передовій. Відбув на 
фронт і місцевий медик Олег Ку-
раш, місцева громада закупила й 
передала через нього бійцям ме-
дичних препаратів на значну суму.

Корпорація “Агропродсервіс”, 
центральна садиба якої розташова-
на в Настасові, відправила в ряди 
захисників Вітчизни 14 своїх праців-
ників. Із початку проведення АТО 
підприємство виплатило допомоги 
сім’ям бійців АТО на майже 800 ти-
сяч гривень. Для війська агропід-
приємство передало 11 транспорт-

них засобів та співфінансувало при-
дбання двох автомобілів “швидкої 
допомоги” для батальйонів “Айдар” 
і “Тернопіль”. Тільки в двох гумані-
тарних колонах для українського 
війська, які організовувала рада 
сільгосппідприємств області, було 
майже 50 тонн продуктів харчуван-
ня від підприємств корпорації “Аг-
ропродсервіс”. А по 5 тисяч гри-
вень, які надає корпорація кожному 
мобілізованому бійцю із сімей влас-
ників земельних паїв, уже стало до-
брою практикою. Дітей шкільного 
віку із родин призовників уже поча-
ли оздоровлювати за кошти агро-
підприємства. 

Село Настасів Тернопільського 
району відзначається особливо ви-
соким національно-патріотичним 
духом. Чимало його представників 
перебували в лавах УПА. А в дале-
кому 1969-му всупереч тодішній 
комуністичній владі місцева грома-
да встановила пам’ятник Предтечі 
нашої волі Тарасові Шевченку.

Це свободолюбиве село, продо-
вжуючи патріотичні традиції мину-
лих поколінь, і тепер на держав-
ницьких позиціях. Тут роблять усе 
можливе для перемоги України над 
російським агресором. Водночас 
село демонструє свою гідність і не 
терпить фальші, від кого б вона не 
йшла.

Андрій ДНІСТРЯНЕЦЬ.

Майже три десятки патріотів з Настасова  
та “Агропродсервісу” захищають Україну 

Героям слава! ●

Оберіг Настасова — духовний комплекс Матері Божої.

На фестивалі “Дзвони Лемківщини” голова Тернопільської РДА Олександр Похилий (третій зліва), 
начальник відділу культури Тернопільської РДА Андрій Галайко (крайній зліва), завідуюча клубом  

с. Красівка Любов Васусь (крайня справа) та учасники зразкового аматорського фольклорного гурту 
“Чернелівські забави” БК с. Чернелів-Руський (художній керівник Тарас Сотула).

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Як 
з а з н а ч а ю т ь 
л е м к и -
старожили, у 
них є особлива 

прикмета: якою буде погода 
на фестивалі “Дзвони 
Лемківщини”, такою в Україні 
слід очікувати осінь. 1-2 серп-
ня ц.р., у дні проведення 
фестивалю, було погоже і 
тепло як у форматі атмосфе-
ри повітря, так і в настроях 
відвідувачів урочища Бичова 
Монастириського району. 
Цьогоріч на ХVI 
Всеукраїнський фестиваль 
лемківської культури “Дзвони 
Лемківщини” прибули тисячі 
лемків з України та з-за  
кордону.

Перша “Лемківська ватра” від-
булася 25 липня 1982 року, і від 
того часу біля полум’я ватри зу-
стрічаються люди, які культивують 
традиції і зберігають рідну культуру 
співом, танцем, ремеслом чи сло-
вом. З кожним роком інтерес до 
фестивалю та кількість учасників, 
невпинно зростає. Цьогоріч серед 
учасників заходу було багато пред-
ставників духовенства, керівництво 
Тернопільської області, близько 80 
художніх колективів та виконавців.

Продовження на 12 стор.

Тривожне ювілейне 
літо Олександра 

Романцова.
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Ярослав 
БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

У цьому році при-
ватне сільськогос-
подарське підпри-
ємство “Агрон” від-
значатиме 15-ліття 
виробничої діяль-
ності. А в ці дні  
“агронівці” жниву-
ють.

— Зберемо урожай, 
засіємо лани, розрахує-
мося з пайовиками — а 
їх майже 1600 із дев’яти 
сіл Товстолузької, Вели-
когаївської, Малоходач-
ківської та Дичківської 
сільських рад, де орен-
дуємо 2872 гектарів ріл-
лі, — тоді й підіб’ємо 
підсумки, — розповідає 
директор ПП “Агрон”, 
заслужений працівник 
сільського господарства 
України, депутат Терно-
пільської районної ради 
Юрій Березовський. — 
Скажу, що у нас працює 
кожна сотка землі — вона має ро-
дити й давати хліб. Приміром, зі-
брали озимий ячмінь, а він вродив 
щедро, краще, ніж торік, одразу 
наші механізатори посіяли гречку. 
Цю круп’яну культуру використову-
ємо для своїх потреб, надаємо до-
помогу українським воїнам, що 
воюють на Сході України. Хоч 
жнивний час, однак наші ремонт-
ники Андрій Жеруха, водій Роман 
Масло, слюсар Василь Дротяк  ре-
монтують і відновлють бензоза-
правник, який  відправимо у вій-
ська. Мій батько Роман Євгенович, 
на жаль, уже покійний, майже чо-
тири десятиліття працював тракто-
ристом, комбайнером, був заслу-
женим механізатором України. Він 
вважав, що головна турбота люди-
ни — хліб насущний, який Господь 
дає нам сьогодні. На першому пла-
ні — продовольча безпека держа-
ви. Не осколками мін та снарядів, 
як нині на Донбасі, а добрим зер-
ном треба засівати рідну землю,  
відстоювати її територіальну ціліс-
ність та незалежність від будь-якої 
агресії. Слава Богу, ми маємо, що 
збирати, чим збирати, а головне 
досвідчених і надзвичайно старан-
них механізаторів, комбайнерів, 
водіїв, спеціалістів інженерної. аг-
рономічної, бухгалтерської служби 
агропідприємства. Останні роки 
ми дуже багато грошей  вклали у 
придбання новітньої високопро-
дуктивної техніки. Є в сільгосппід-
приємстві відмінний тракторний і 
автомобільний парки. Зокрема, 
три трактори CLAAS, чотири New 
Holland потужністю від 110 до 390 
к\с. Це дуже надійні та ефективні 
машини, комфортабельні для ме-
ханізаторів. Маємо два зернозби-
ральні комбайни CLAAS Lexion 670   
та два зернозбиральні  комбайни 
New Holland серії CX 7080 — остан-
ні є одними з найдосконаліших, 
найпродуктивніших та найеконо-

мічніших у світі. Крім того, в розпо-
рядженні агрономів та для обробіт-
ку землі, посіву й захисту рослин 
від хвороб і шкідників маємо вдо-
сталь одиниць сівалок, оприскува-
чів, зернокомплекс. За останній 
час придбали шість зерновозів 
компанії “DAF”, які збільшують про-
дуктивність комбайнів на 10-15 %. 
Буквально у період переджнив’я 
обладнали для них сучасні піднаві-
си. Ці машини довірили  грамот-
ним водіям Миколі Морозу, Михай-
лу Мацишину, Роману Масло, Іго-
рю Мацишину, Юрію Федькову та 
Василю Осадчуку. Увесь наявний 
технічний арсенал дозволяє успіш-
но, оперативно і без втрат провес-
ти як весняно-польову кампанію, 
так і обробіток площ, й збір коло-
скових та технічних культур. Потен-
ційний запас є таким, що ми може-
мо надавати послуги іншим госпо-
дарствам. Практично, коли в об-
ласті у три рази зменшили посіви 

цукрових буряків, ми їх виро-
щуємо на 630 гектарах. І дав-
но переконалися у перевагах 
цієї культури.

 Зараз збираємо  озиму 
пшеницю — це 850 гектарів 
сортів вітчизняної та закор-
донної селекції. Урожаї  раду-
ють, але це ще не всі потен-
ційні можливості нашої землі. 
Увесь світловий день на пше-
ничному лані комбайнери Во-
лодимир Балабан,  Василь 
Назарко, Степан Матушев-
ський.

 На пшеничний лан непо-
далік Товстолуга  ми приїха-
ли разом з головним агроно-
мом Володимиром Новоса-
дом. Володимир Григорович 
знає  усі поля і, як кажуть у 
народі, із заплющеними очи-
ма може дати детальну оцін-
ку кожного гектара, згадати , 
що сіяли торік чи у далекі ми-
нулі роки. Технолога поля 
сьогодні вже не так хвилює 
процес  хлібозбирання, як 

майбутня посівна, насіннє-
вий фонд, його якість. 

Кожен із агронівських 
працівників знає досконало 

свою ділянку роботи. Молодий 
Мар’ян Матушевський зараз відпо-
відає за протипожежний стан по-
сівів. Тому пожежна машина справ-
на, повна бочка води. На відміну 
від багатьох агроформувань, як 
дрібних, так і середніх, у ПП “Аг-
рон” утримують пожежну команду. 
І ще одна особливість: збиральні 
механізми, автотранспорт мають 
укомплектовані відповідними мед-
препаратами аптечки, необхідні 
засоби вогненасіння. 

Головне в ПП “Агрон” — це міц-
на сільськогосподарська сім’я, де 
кожен на своєму місці досконало 
виконує свою роботу. У складній 
ситуації, яка нині  в державі, тут не 
скоротили жодної людини, як на 
інших підприємствах, а, навпаки, 
приймають на роботу молодь, під-
няли зарплату.

Як каже Юрій Березовський, 
“ми — господарі землі, і маємо її 
любити та дбати про неї”.

Хліб наш насущний

Директор ПП “Агрон”, заслужений працівник 
сільського господарства України, депутат  

Тернопільської районної ради Юрій Березовський.

На зернокомплексі працює Володимир Депутат.

Комбайнер ПП “Агрон” Володимир Балабан.

Офіційне ●

Розпорядження  
голови Тернопільської районної ради  

від 5 серпня 2015 р. № 21-од
Про скликання другого пленарного засідання двадцять 

п’ятої сесії Тернопільської районної ради шостого скликання
1. Скликати друге пленарне засідання двадцять п’ятої сесії Терно-

пільської районної ради шостого скликання 11 серпня 2015 року в 
приміщенні районної ради.

Сесійне засідання розпочати о 10 годині ранку.
2. На розгляд районної ради внести питання:
— про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік;
— інші питання поточної роботи.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від 

Тернопільського району, сільських та селищних голів, керівників від-
ділів та управлінь райдержадміністрації, керівників районних органі-
зацій, установ, промислових і сільськогосподарських підприємств, 
представників політичних партій, громадських організацій, редакто-
рів газети “Подільське слово” та   радіокомпанії “Джерело”. 

Голова Тернопільської районної ради В. С. ДІДУХ.

З професійним святом  
працівники і ветерани 

ветеринарної медицини!
Щиро вітаємо Вас із професійним святом — Днем працівників 

ветеринарної медицини. В усі часи наша професія мала вагому 
цінність у суспільстві. Ми забезпечуємо профілактику, діагностику 
та лікування тварин, гарантуємо безпеку та якість агропромислової 
продукції, відвертаємо загрозу для життя та здоров’я людей. 

Незважаючи на скрутні часи, ми з високою відповідальністю та 
сумлінням виконуємо поставлені перед ветеринарною службою за-
вдання, дбаємо про нові професійні здобутки.

Прийміть найкращі побажання у професійній діяльності, життє-
вої та творчої наснаги, добра і злагоди, шани від людей.

Нехай благословенними будуть Ваші дороги, нехай завжди Вас 
супроводжують успіхи, радують друзі, віра і надія надихають на 
нові справи, любов окриляє, а родинне тепло зігріває душу!

Державна ветеринарна служба Тернопільського району.

До відома землекористувачів Байковецької  сільської  ради. 
Згідно з підпунктом 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодек-
су України та відповідно до пункту 286.5 статті 286 розділу XIII По-
даткового кодексу України землевласники (землекористувачі) 
зобов’язані сплатити земельний податок за земельні ділянки роз-
ташовані на території Байковецької сільської ради. Додаткову ін-
формацію можна отримати за тел.: 29-62-44.

Наше прадав-
нє село, як 
міцний осідок 
християнства, 
розташоване у 
мальовничій 
місцевості на 
берегах тихо-
плинної річки 
Гніздечна. Во-
но багате істо-
ричною минув-
шиною і не-
зламним па-
тріотичним ду-
хом.

На жаль, не 
оминуло Смиківці 
лихоліття війни, 
яке завдало вели-
кої шкоди культо-
вим спорудам. Пе-
редусім біда спіт-
кала побудовану ще у двадцяті 
роки минулого століття коштом 
громади і благодійників дзвіни-
цю. Спочатку німці силою забра-
ли з неї два дзвони, а у 1944 
році вона була повністю знищена 
артилерійським снарядом.

За два останні десятиліття на-
ше село розквітло, з’явилось ба-
гато нових осель, замешкали ак-
тивні успішні люди. По суті, Сми-
ківці перетворюються на ошатне 
містечко, яке приваблює не лише 
близькістю до обласного центру, 
а й хорошим моральним духом, у 
витоках якого є церква Різдва 
Пресвятої Богородиці.

Щоб досконало завершити 
цей духовно-архітектурний ан-
самбль, не вистачає нової дзві-
ниці. Для відновлення історичної 
справедливості церковна грома-
да зініціювала її будівництво на 
місці зруйнованої. Вже закладе-
но основу дзвіниці, придбано ка-
мінь та матеріали, однак на за-
вершення будівельних робіт за-
бракло коштів.

Ми вдячні парафіянам церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці, 

всім жителям, керівникам під-
приємств та приватним підпри-
ємцям села Смиківці, бізнесме-
нам за посильну допомогу в бу-
дівництві дзвіниці, допомогу 
Майдану Гідності та Українсько-
му війську.

Розуміємо, що через війну і 
економічну кризу стало важче жи-
ти. І все таки, давайте спільним 
домом спроможемося і заверши-
мо спорудження дзвіниці, за що 
діти і внуки будуть дякувати Бого-
ві і кожному з нас за християн-
ський благородний вчинок.

Щонеділі у храмі кожному 
жертводавцю виголошується по-
дяка, а церковний хор бажає йо-
го родині “Многая літа”.

Свій посильний внесок можна 
передати безпосередньо у наш 
храм.

Завчасно вдячні і хай береже 
вас Господь!

Освячення новозбудованої 
дзвіниці відбудеться в день Різд-
ва Пресвятої Богородиці 21 ве-
ресня 2015 року за участю архи-
єпископа і митрополита 
Тернопільсько-Зборівської єпар-
хії УГКЦ о. Василія Семенюка.

Подяка
мешканцям, керівникам підприємств  

та приватним підприємцям с. Смиківці, всім 
небайдужим бізнесменам від оргкомітету благодійної 

акції “Дзвони радості і дзвони печалі”

Будівництво дзвіниці церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці у Смиківцях триває.
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40 днів світлої пам’яті  
Василя Степановича Савенка

(21.07.1942-25.06.2015)
Минає 40 днів, як завершив свій земний 

шлях відомий на Тернопільщині агроном,  
науковець, кандидат сільськогосподарських 
наук Василь Степанович Савенко. Господь 
покликав у вічність дбайливого чоловіка, лю-
блячого батька й дідуся, щиру і добру люди-
ну.

 Василь Степанович Савенко народився 
21 липня 1942 року в селі Таганча Канівсько-
го району, Черкаської області у хліборобській 
сім’ї. Після закінчення Уманського сільсько-
господарського інституту за державним на-
правленням приїхав працювати головним агрономом у колективне 
господарство с. Денисів Козівського району.

У 1976 році з сім’єю переїхав на роботу в село Мишковичі Тер-
нопільського району, де прожив до цього часу. Працював голо-
вним агрономом у колгоспах сіл Мишковичі, Йосипівка, Мар’янівка, 
Настасів.

 Він усе своє свідоме життя плекав хліб, надзвичайно любив 
землю. Це був агроном від Бога, його багатий практичний і теоре-
тичний досвід, сміливі експерименти на дослідних ділянках допо-
магали виводити нові сорти пшениці. Захистив  дисертацію і отри-
мав вчене звання кандидата сільськогосподарських наук, доцента. 
Працював завідувачем кафедри Бучацького інституту менеджмен-
ту і аудиту.

 Він сіяв розумне, добре, вічне, і пам’ять про нього житиме у 
наших серцях і серцях тих, кому передав свої знання, досвід, свою 
мудрість. Вічну пам’ять сотвори йому, Господи, даруй мир і спокій. 
Царство Небесне його світлій, щирій і добрій душі.

 З глибоким болем і сумом — дружина Євстахія, 
син Віктор, дочка Наталя, невістка Наталя, 
внучка Настя, родина, свати, сусіди, друзі.

На цей час в Тернопільській 
області вже створено 22 
об’єднаних територіальних гро-
мади. Таке рішення кожної з них 
— заявка на готовність змінюва-
ти життя своїх людей на краще, 
розвивати свої території та бра-
ти на себе відповідальність за 
майбутнє громади. Однак, як 
повідомляють в Офісі реформ 
Тернопільської області, обласна 
рада поставила під загрозу іс-
нування об’єднаних громад, 
зволікаючи з прийняттям пер-
спективного плану формування 
територій громад. Запланована 
на 30 липня сесія Тернопіль-
ської обласної ради так і не від-
булася через відсутність квору-
му.

 “Через неявку народних об-
ранців рада не набрала потріб-
ного для роботи сесії кворуму, 
тим самим заблокувала волю 
тих громад, які вже прийняли 
рішення про об’єднання.  
Відтак, громади втратили мож-
ливість провести вибори на но-
вій територіальній основі. Це 
вкотре засвідчило неготовність 
депутатського корпусу стати ви-
ще своїх політичних інтересів 
заради добробуту своїх земля-
ків, — каже керівник Офісу ре-
форм у Тернопільській області 
Віктор Литвинчук. — Прикро ще 
й тому, що область однією з 
перших розробила такий план, 
але через непоступливість окре-
мих депутатів обласної ради не 
може забезпечити процесу 
отримання та використання 102 

млн. гривень з Державного 
фонду регіонального розвитку. 

За словами Віктора Литвин-
чука, створення об’єднаних те-
риторіальних громад  уможли-
вить  бюджетну децентраліза-
цію в області і громади зможуть 
перейти на прямі міжбюджетні 
стосунки: держава — об’єднана 
територіальна громада, обми-
нувши районний перерозподіл 
коштів. 

Він пояснив, що за інших 
умов, коли обласна рада вико-
нує волю громад і не перешко-
джає в їх об’єднанні, кожна гро-
мада отримує значні повнова-
ження і сама вирішує, що і як їй 
робити, не оглядаючись на ра-
йонну чи обласну владу. 

“Громада сама зможе впли-
вати на формування бюджету і 
його використання без вказівок 
і “порад” з центру. Саме грома-
да, а не райдержадміністрація 
чи обласна влада вирішувати-
ме, скільки шкіл, дитячих садоч-
ків та лікарень їм потрібно. Во-
на сама встановлюватиме вар-
тість земельної оренди, вирішу-
ватиме, яку дорогу їй треба бу-
де ремонтувати і які пріоритети 
їй вибирати”, — додав Віктор 
Литвинчук.

Однак, за його словами, Офіс 
реформ жодним чином не може 
впливати на рішення обласної 
ради. Віктор Литвинчук висло-
вив сподівання, що депутати 
все-таки прислухаються до гро-
мад, які прагнуть об’єднатися, і 
підтримають їх у цьому. 

Проблеми і рішення ●

Офіс реформ Тернопільщини 
сподівається, що обласна  

рада таки виконає волю громад, 
які прагнуть об’єднатися

Протягом семи місяців цього 
року до державного бюджету 
надійшло 35, 5 млн. грн. вій-
ськового збору. Тільки в липні 
мешканцями Тернополя та Тер-
нопільського району сплачено 
5, 8 млн. грн. Про це повідоми-
ли в управлінні оподаткування 
доходів і зборів з фізичних осіб 
Тернопільської об’єднаної ДПІ. 

Нагадаємо, згідно зі змінами 
до Податкового кодексу, справ-
ляння військового збору про-
довжено до набрання чинності 
рішення Верховної Ради Украї-
ни про завершення реформи 

Збройних Сил України. Ставка 
збору становить 1,5% від 
об’єкта оподаткування. 

Для консультацій щодо на-
рахування чи сплати військово-
го збору можна звернутися у 
Центр обслуговування платни-
ків Тернопільської ОДПІ за 
адресою: вул. Білецька,1 або 
за телефоном: 43-46-46. 

 
Відділ комунікацій 

Тернопільської об’єднаної 
ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській 

області.

Податкові новини ●

На допомогу армії 
сплачено понад  

35 мільйонів гривень 

Особи, хворі на гіпофізарний 
нанізм (ліліпути), диспропорційні 
карлики. Відповідно до пункту 3 
розділу ХV Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”:

— пенсійний вік — 40 років,
— необхідний страховий стаж 

— не менше як 15 років.
Інваліди по зору 1 групи — слі-

пі та інваліди з дитинства 1 групи. 
Відповідно до пункту 3 розділу ХV 
Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне  
пенсійне страхування”:

— пенсійний вік — 40 років,
— необхідний страховий стаж 

— не менше як  10 років.
Військовослужбовці, особи 

начальницького й рядового скла-
ду органів     внутрішніх справ, 
які брали участь у бойових діях, а 
також ті, що стали інвалідами 
внаслідок  поранення, контузії , 
каліцтва, отриманих під час за-
хисту Батьківщини або під час 
виконання інших обов’язків вій-
ськової служби (службових 
обов’язків), або внаслідок захво-
рювання, пов’язаного з перебу-
ванням на фронті чи виконанням 
інтернаціонального обов’язку; 
дружини, якщо вони не взяли по-
вторний шлюб, і матері військо-

вослужбовців, осіб начальниць-
кого й рядового складу органів 
внутрішніх справ, які померли 
(загинули) під час військової 
служби (виконання службових 
обов’язків) чи після звільнення зі 
служби або внаслідок поранення,  
контузії, каліцтв, отриманих під 
час виконання обов’язків вій-
ськової служби (службових 
обов’язків), захворювання, 
пов’язаного з перебуванням на 
фронті, ліквідацією наслідків Чор-
нобильської катастрофи чи вико-
нання інтернаціонального 
обов’язку. Відповідно до пункту  
3 розділу ХV Закону України  
“Про загальнообов’язкове                                      
державне пенсійне страхування”:

— пенсійний вік — 50 років,
— необхідний страховий стаж 

— не менше як 20 років.
Жінки, які народили п’ятеро 

або більше дітей і виховали їх до 
шестирічного віку; матері інвалі-
дів із дитинства, які виховали їх 
до цього віку. Відповідно до пунк-
ту 3 розділу ХV Закону України 
“Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування”:

— пенсійний вік — 50 років,
— необхідний страховий стаж 

— не менше як 15 років.
Жінки, які пропрацювали не 

менше як 15 календарних років у 
районах. Крайньої Півночі або не 
менш як 20 календарних років у 
місцевостях, прирівняних до ра-
йонів Крайньої Півночі. Відповід-
но до Угоди між урядами України 
та Російської Федерації від 
15.01.1993 р.:

— пенсійний вік — 50  років,
— необхідний страховий стаж 

— 20 років.
Жінки, які працюють у сіль-

ськогосподарському виробництві 
та виховали п’ятеро або більше 
дітей до 14-річного віку (також і 
усиновлених). Відповідно до пунк-
ту “ж” статті 13 Закону України 
“Про пенсійне забезпечення”, 
пункту 2  розділу ХV Закону Укра-
їни “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”, 
Постанови Кабінету Міністрів 
України від 16.05.1992р. № 244:

— достроковий вихід на пенсію 
незалежно від віку та страхового 
стажу.

Любов ГУМЕННА, 
завідувач  сектору  контролю 

за  призначенням, 
перерахунком та  виплатою 

пенсій управління Пенсійного 
фонду України в 

Тернопільському районі.

Пенсійна реформа ●

Пенсійний вік: виняток із правила
В Україні є певні категорії жінок, яких не торкнулися зміни 
законодавства щодо підвищення пільгового пенсійного віку

12 серпня цього року 
50-річний ювілей від-
значає начальник 
служби у справах ді-
тей Тернопільської 
районної державної 
адміністрації, уродже-
нець міста Тернополя 
Олександр Степано-
вич Романцов. Сьо-
годні у складі 51-ої 
бригади він захищає 
Україну в зоні АТО.

Олександр Степанович 
— батько двох синів: Та-
раса та Арсена. Рідні, 
друзі, колеги знають його 
як чуйну, мудру людину, 
професіонала своєї спра-
ви. Торік у серпні, під час 
третьої хвилі часткової 
мобілізації, добровольцем 
пішов на фронт. Три тижні 
проходив навчання на 
Яворівському полігоні в 
Львівській області, звідки 
був спрямований за спе-
ціальністю в хімічну роту 
51-ої бригади. У 1984-
1986 роках Олександр Романцов 
служив у лавах Радянської армії в 
Білорусі. Був командиром відділен-
ня радіаційно-хімічної розвідки. 

На початку 80-их років Олек-
сандр Романцов навчався в Бере-

жанському технікумі механізації і 
електрифікації. Працював 
інженером-технологом відділу ме-
ханізації і автоматизації НПО “Ва-
тра”  (Тернопіль), слюсарем-
інструментальником Тернопіль-
ського радіозаводу “Оріон”. У 1996 

році закінчив Тернопільську 
академію народного господар-
ства за спеціальністю “облік і 
аудит”. Працював помічником 
голови Тернопільського місь-
квиконкому. З 1994 по 1995 рік 
Олександр Романцов — спеціа-
ліст І категорії відділу 
інформаційно-аналітичного за-
безпечення Тернопільського 
обласного центру соціальної 
служби для молоді. Перебував 
на посадах директора Терно-
пільського міського центру со-
ціальних служб для молоді, на-
чальника відділу у справах сім’ї 
і молоді Тернопільської міської 
ради, головного спеціаліста з 
організаційних питань регіо-
нального представництва Фон-
ду розвитку громадянського 
суспільства у Тернопільській 
області. У 2010 році Олександр 
Романцов був радником прези-
дента корпорації “Укрбудінвест” 
із реалізації соціальних і благо-
дійних програм. На посаді на-
чальника служби у справах ді-
тей Тернопільської РДА — з 26 
жовтня 2011 року.
Колективи Тернопільської рай-

держадміністрації, Тернопільської 
районної ради і редакції газети 
“Подільське слово” вітають ювіля-
ра, бажають міцного здоров’я і 
Божої ласки! 

Тривожне ювілейне літо  
Олександра Романцова

З осені 2014 року начальник служби  
у справах дітей Тернопільської РДА  

Олександр Романцов перебуває в зоні АТО.

Новини ●
За минулий тиждень Терно-•	

пільщина втратила двох своїх 
героїв. У зоні проведення АТО 
під час виконання бойового за-
вдання 30 липня загинув сол-
дат ВЧППВО829, житель с. 
Осташівці Зборівського району 
Володимир Гриценко. 3 серпня 
в Харківському військовому 
госпіталі від отриманих під час 
обстрілів ран помер сержант 
Андрій Мазур із села Налужжя 
Теребовлянського району, який 
був бійцем гірсько-піхотної 
бригади. Вічна пам’ять!

Міністр внутрішніх справ •	
України Арсен Аваков на своїй 
сторінці у Facebook розмістив 
інформацію про те, що він не 
схвалює способи оповіщення 
військовозобов’язаних у 
зв’язку з мобілізацією. Аваков 
вважає, що для підвищення 
боєздатності армії необхідно 
здійснювати конкретні дії, а не 
змушувати чоловіків насильно 
йти воювати: “Армію потрібно 
негайно переводити на профе-
сійну контрактну основу, зни-
зивши чисельність військ і 

збільшивши зарплати реаль-
ним кваліфікованим військо-
вим та їхнє забезпечення”. Ар-
сен Аваков уточнив, що успіх 
української армії на сході за-
лежить від порядку, підготов-
леності і мотивації. Глава МВС 
пообіцяв якнайшвидше внести 
свої пропозиції на розгляд ви-
щого керівництва України.

4 серпня Президент Украї-•	
ни Петро Порошенко підписав 
Закон України “Про Націо-
нальну поліцію”, прийнятий 
Верховною Радою 2 липня ц. 
р. Згідно з документом, Наці-
ональна поліція буде склада-
тися з кримінальної та па-
трульної поліції, поліції охо-
рони, спеціальної поліції та 
поліції особливого призначен-
ня КОРД (Корпус Оперативно 
Раптової Дії). Керувати новим 
відомством буде аполітичний 
начальник Національної полі-
ції, функції якого відмежовано 
від цивільного міністра вну-
трішніх справ. Закон набирає 
чинності через 3 місяці.

23 липня ц. р. голова Терно-•	

пільської ОДА Степан Барна 
провів відеонараду з головами 
районних державних адміні-
страцій, на якій було розгляну-
то стан виконання районами 
завдань VI черги мобілізації в 
області. “Підволочиський ра-
йон — один із кращих серед 
районів за виконанням мобілі-
заційного плану, — наголосив 
Володимир Катинський. — По-
казник виконання поставлених 
мобілізаційних завдань тут ста-
новить 67%”. Військовий комі-
сар наголосив на необхідності 
активізувати роботу в напрям-
ку виконання мобілізаційних 
завдань щодо забезпечення 
людськими ресурсами Зброй-
них сил України. Як варіанти з 
покращення показників запро-
понував залучити чоловіків, які 
ніде не працюють  або перебу-
вають на обліку в центрах за-
йнятості, а також розміщувати 
публікації запрошень до вій-
ськових комісарів у місцевих 
ЗМІ. Нагадаємо, шоста хвиля 
часткової мобілізації тривати-
ме до 18 серпня.



Програма телепередачП’ятниця, 7 серпня 2015 року

10 серпня
понеділок 

11 серпня
ВіВторок

12 серпня
середа

13 серпня
ЧетВер

14 серпня
п’ятниця

15 серпня
субота

16 серпня
неділя

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
          21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.30, 8.40 Ескулап.
07.35, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Казки Лiрника Сашка.
09.35 М/ф.
10.00, 14.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Д/ф “Пiвнiч. Париж прокидається”.
11.50 Д/ф “Загубленi у винограднiй лозi”.
13.15 Вiкно до Америки.
13.35 “Маестро тишi”. Гiя Канчелi.
15.20 Х/ф “Новий кiнотеатр “Парадiзо”.
18.15 Час-Ч.
18.50, 21.40 З перших вуст.
19.00 Дорогi депутати.
19.30 Перша шпальта.
19.55 Д/ф “Корея. Неможливе об’єднання”.
21.50 Подорожнi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.30 “Українськi сенсацiї”.
07.20, 7.35 “Маша i ведмiдь”.
07.45, 19.30 “ТСН”.
08.40 “Мiняю жiнку-8”.
10.00 “Чотири весiлля-2”.
11.10 Драма “Темнi лабiринти минулого”.
15.10 “Не бреши менi”.
16.10 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
20.15 Т/с “Свати-5”.
21.20, 22.20 Т/с “Подвiйне життя”. (2).
23.20, 23.55 Т/с “Мiсцевi новини”. (2).

інтер
06.00 Х/ф “Самогонники”.
06.20 Х/ф “Пес Барбос i незвичайний 
        крос. Самогонники”.
06.30 М/ф.
07.00, 8.00, 9.00 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Спроба Вiри”.
13.30 Т/с “Одну тебе люблю”.
16.30 “Чекай на мене. Україна”.
17.50 “Новини”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Острiв непотрiбних людей”.
23.40 Т/с “Перше кохання”.

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 Файне місто Тернопіль.
        Свідчення часу.
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 Дитяча година.
12.10 Вікно в Європу. Сильні разом.
12.40 «Євромакс».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Дума про Тараса Бульбу». (1).
17.00 «Неповторна природа».
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.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Погляд зблизька».
22.35 Х/ф «Король Мідас». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.10 М/с “Пригоди мультяшок”.
06.55 Факти.
07.40, 19.20 Надзвичайнi новини.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 
         з К. Стогнiєм.
10.10 Стоп-10.
12.00 Провокатор.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Х/ф “Перший удар”.
14.45, 16.20 Х/ф “Мiстер Крутий”.
16.55 Х/ф “Шпигун по сусiдству”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Вiдчайдушний”. (2).

стб
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.20 “Зiркове життя.
         Підкаблучники 
       за власним бажанням”.
09.15 “Зiркове життя. 
           Приреченi на самотнiсть”.
10.15 Х/ф “У Бога свої плани”.
12.10 “Битва екстрасенсiв”.
13.05 “Х-Фактор”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 
          з Павлом Костiциним”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.45 “Дочки-матерi”.

новий канал
05.40, 6.40 Kids’ Time.
05.41 М/с “Губка Боб”.
06.45 Т/с “Друзi”.
07.45 Х/ф “Останнiй день”.
11.30 Х/ф “Годзилла”.
13.55 Х/ф “Дружина напрокат”.
16.05 Х/ф “Свекруха-монстр”.
18.00 Абзац!
19.00 Весiльнi битви.
20.30 Х/ф “Вiйна наречених”. (2).
22.15 Х/ф “Цунамi”. (2).

канал “україна”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00,
         15.00, 19.00 Подiї.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Лист очiкування”.
14.00, 15.30 Т/с “Я поряд”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Лист очiкування”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Шакал”. (2).

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 “Каспер”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Рятiвники.
16.30, 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 “Два батька i два сина”. (2).
23.00 Бiйцiвський Клуб.
23.55 Т/с “Янгол або Демон”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Поставлю хату і кімнату…».
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 «Душка, що означає душа».
15.30 «Будьте здорові».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 Д/Ф «Кам’янець-Подільський».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Хатинка Василинки».
18.00 «Земляки».
18.30 «Сад. Город. Квітник».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «На часі».
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 «Перлина Буковинських Карпат».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
09.50 Т/с “Повернення Будулая”.
14.45, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.25, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.05 Х/ф “Невiдправлений лист”.
23.05 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, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.30, 8.40 Ескулап.
07.35 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Казки Лiрника Сашка.
09.40 Хочу бути.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.55 Подорожнi.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.35 Д/ф “Корея. Неможливе об’єднання”.
15.40 Фольк-music.
16.45 Д/с “Мости мiж свiтами”.
17.35 Перша студiя.
18.50, 21.40 З перших вуст.
19.00 Першi на Першому. Євроiгри.
19.30 “Вересень”.
19.55 Д/ф “Корея. Неможливе об’єднання”.
21.50 Д/ф “Перша свiтова.
        Принцип “Домiно”.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

канал «1+1»
06.00 “Iнспектор Фреймут”.
07.20, 7.35 “Маша i ведмiдь”.
07.45, 19.30 “ТСН”.
08.40 “Мiняю жiнку-8”.
09.55 “Чотири весiлля-2”.
11.10, 0.20 “Хочу у ВIА Гру”.
13.10, 20.15 Т/с “Свати-5”.
14.15 “Ворожка”.
14.50 “Слiпа”.
15.15 “Не бреши менi”.
16.10 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
21.20, 22.20 Т/с “Подвiйне життя”. (2).
23.20, 23.55 Т/с “Мiсцевi новини”. (2).

інтер
07.00, 8.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.00 “Новини”.
09.10, 20.40 Т/с “Острiв непотрiбних 
         людей”.
11.55 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
12.50 “Судовi справи”.
13.45 Т/с “Одну тебе люблю”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.40 Т/с “Перше кохання”.

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 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Неповторна природа».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 Файне місто Тернопіль. 
          Свідчення часу.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «1200». (1).
17.00 «Неповторна природа».
17.30 «Компроміс».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Бек-нічне бачення». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 14.30 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 15.30, 16.20 Слiдство веде 
         прокуратура.
12.00, 13.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.50 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
21.30 Т/с “Мисливцi за караванами”.
22.30 Т/с “Наркомiвський обоз”.
23.25 Х/ф “Година пiк”. (2).

стб
06.00, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.20 “Зiркове життя. Не родись 
         вродлива”.
09.15 “Зiркове життя. Обережно —
          альфонси!”
10.10 “Моя правда. 
          Життя пiсля “Анжелiки”.
11.05 “Битва екстрасенсiв”.
13.05 “Х-Фактор”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 
        з Павлом Костiциним”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
05.40, 7.05 Kids’ Time.
05.45 М/с “Губка Боб”.
07.10 Т/с “Друзi”.
10.10, 16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
12.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.00 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
20.55 Х/ф “Мисливцi за розумом”.
23.05 Х/ф “Посейдон Рекс”. (2).

канал “україна”
06.10, 14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
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 “Лист очiкування”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.30 Футбол. Суперкубок УЄФА 
         “Барселона” — “Севiлья”.
00.00 Т/с “Прокинемося разом?”. (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 “Каспер”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Рятiвники.
16.30, 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 “Два батька i два сина”. (2).
23.00 Бiйцiвський Клуб.
23.55 Т/с “Янгол або Демон”. (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 Д/Ф «Михайлівський 
         золотоверхий монастир».
14.30 «Пишу красу рідного краю».
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 «Містом Ярослава».
17.30 Д/Ф «Вітражі Львова».
18.00 «Живі сторінки».
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 «Георгій Майборода».
21.30 «Європа очима українця».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
09.35 Т/с “Люди i манекени”.
15.00, 19.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.35, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.15 Х/ф “Дитина до листопада”.
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, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.30, 8.40 Ескулап.
07.35, 23.30 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Казки Лiрника Сашка.
09.40 Хто в домi хазяїн?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Як ваше здоров’я?
11.40 Нотатки на глобусi.
13.15, 18.20 Час-Ч.
13.35 Д/ф “Корея. Неможливе об’єднання”.
15.30 Книга.ua.
15.55 Д/с “Мости мiж свiтами”.
17.30 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
18.55, 21.40 З перших вуст.
19.05 Х/ф “Субмарина”.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.20 Тепло.ua.

канал «1+1»
06.10 “Повернiть менi красу”.
07.20, 7.35 “Маша i ведмiдь”.
07.45, 19.30 “ТСН”.
08.40 “Мiняю жiнку”.
09.50 “Чотири весiлля-2”.
11.05, 0.20 “Хочу у ВIА Гру”.
13.05, 20.15 Т/с “Свати-5”.
14.10 “Ворожка”.
14.45 “Слiпа”.
15.10 “Не бреши менi”.
16.10 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
21.20, 22.20 Т/с “Подвiйне життя”. (2).
23.20, 23.55 Т/с “Мiсцевi новини”. (2).

інтер
07.00, 8.00, 9.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10, 20.40 Т/с “Острiв непотрiбних людей”.
11.55 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
12.45 “Судовi справи”.
13.45 Т/с “Одну тебе люблю”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.40 Т/с “Перше кохання”.

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 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Неповторна природа».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп».
12.30 «Щоденник для батьків».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Блакитний метелик». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Неповторна природа».
17.30 Файне місто Тернопіль. 
            Свідчення часу.
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Євромакс».
20.30 Маестро моди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Лавровий каньйон». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.20, 14.30 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10, 15.30, 16.20 Слiдство веде 
        прокуратура.
12.00, 13.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.45, 22.25 Т/с “Наркомiвський обоз”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Мисливцi за караванами”.
23.20 Х/ф “Година пiк-2”. (2).

стб
05.55, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.30, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Зiркове життя. Мисливцi за чужими 
чоловiками”.
09.15 “Зiркове життя. Заклятi подруги”.
10.10 “Моя правда. МастерШеф. 
       Бiй без правил”.
11.05 “Моя правда МастерШеф. 
       Без вини винна”.
12.05 “Битва екстрасенсiв”.
14.05 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 з
        Павлом Костiциним”.
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
05.40, 7.05 Kids’ Time.
05.45 М/с “Губка Боб”.
05.55 25-й кадр.
07.10 Т/с “Друзi”.
10.10, 16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
12.00 Т/с “Щасливi разом”.
18.00 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
20.55 Х/ф “Адвокат диявола”. (2).
23.50 Х/ф “Той, що виганяє диявола: 
        Початок”. (3).

канал “україна”
06.10, 14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
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 “Лист очiкування”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Лист очiкування”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Прокинемося разом?” (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 “Каспер”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Рятiвники.
16.30, 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 “Два батька i два сина”. (2).
23.00 Бiйцiвський Клуб.
23.55 Т/с “Янгол або Демон”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. 
            Українська місія».
10.35 «Крізь призму часу».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Іконостас любові».
12.30 «Європа очима українця».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Замки Тернопілля».
13.45 «Смакота».
14.00 «Зона ризику».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Заповідна Печеніжчина».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Біля рідних джерел».
17.30 «Диво рукотворне. Бандура».
18.00 «Наш край. Переяслав-Хмельницький».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Танцювальний калейдоскоп».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «На часі».
20.00 «Діловий ритм».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Надія є».
21.30 «Актуально».
21.45 «Своє, українське».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
11.30 “Жарт за жартом”.
12.10 Невiдома версiя.
13.00 Х/ф “Принцеса на бобах”.
15.00, 19.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.35, 21.35 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
18.25 Х/ф “Воєнно-польовий роман”.
23.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.20 Шеф-кухар країни.
08.10 Агровектор.
08.20 “Золотий гусак”.
08.40 Тепло.ua.
09.00 Як це?
09.25 Хто в домi хазяїн?
09.45 Казки Лiрника Сашка.
10.00 Школа Мерi Поппiнс.
10.40 Спогади.
11.20 Х/ф “Для домашнього 
       огнища”.
12.55 Гра долi.
13.35 Фольк-music.
14.50 Х/ф “Марiя з Назарета”.
18.40 Театральнi сезони.
19.15 Х/ф “Субмарина”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Альтернативна музика.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.35 Х/ф “Риф 3D”.
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, 19.30 “ТСН”.
11.00, 12.00, 13.00 “Свiт навиворiт: 
        Камбоджа”.
14.05 “Iнспектор Фреймут”.
15.45 “Територiя обману”.
16.45 “Повернiть менi красу”.
18.05 “Чотири весiлля-4”.
20.15 Комедiя “Красунчик”. (2).
00.10 Мелодрама “Кококо”. (2).

інтер
06.35 Х/ф “Змiєлов”.
08.15 “Вдалий проект”.
09.05 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. 
         Ювiлейний сезон”.
11.00 “Орел i решка. 
          На краю свiту”.
12.00 Т/с “Розлучення”.
16.20, 20.40 Т/с “Я повернуся”.
20.00 “Подробицi”.
23.20 Х/ф “Вiй”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Троянський спас». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої 
        літургії з архікатедрального 
        собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Молодший пілот». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 Файне місто Тернопіль. 
        Свідчення часу.
16.30 «Слідства. Інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Куб-2». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
05.10 Факти.
05.25 Т/с “Рюрiки”.
05.40 М/с “Пригоди мультяшок”.
08.25 Зiрка YouTube.
11.00 Дивитися всiм!
12.35, 13.00 Х/ф “Скелелазка”.
12.45 Факти. День.
14.45 Х/ф “Ключ Саламандри”.
16.40 Х/ф “Подвiйний удар”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.30 Х/ф “Вiд колиски
         до могили”. (2).
21.20 Х/ф “Повiтряна в’язниця”. (2).
23.40 Х/ф “Колонiя”. (2).

стб
07.10 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.20 “Караоке на Майданi”.
11.20 Х/ф “Тещинi млинцi”.
15.10 “Мiстичнi iсторiї-4 
         з Павлом Костiциним”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
22.45 “Я соромлюся свого тiла”.

новий канал
06.05, 11.25 Kids’ Time.
06.10 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
10.05 М/ф “Скубi Ду: 
         Пiд куполом цирку”.
11.30 М/ф “Гномео 
        i Джульєта”.
13.10 Х/ф “Сiмейка вампiрiв”.
15.10 Х/ф “Дiм Великої Матусi”.
17.10 Х/ф “Дiм Великої Матусi-2”.
19.10 Х/ф “Дiм з приколами”.
21.00 Х/ф “Знайомтеся, Дейв”.
22.45 Х/ф “Дуже страшне кiно-5”. (2).
00.30 Х/ф “Телекiнез”. (3).

канал “україна”
07.00 Подiї.
07.40 Т/с “Жiночий лiкар”.
11.10 Т/с “Рiвняння з усiма вiдомими”.
15.00 Х/ф “Танго метелика”.
17.00 Т/с “Буду вiрною дружиною”.
19.00,2.30 Подiї тижня 
         з Олегом Панютою.
19.55 Спецiальний репортаж.
21.00 Т/с “Буду вiрною дружиною”.
23.10 Реальна мiстика.
00.45 Зоряний шлях.

тет
06.00 М/ф “Делiйське сафарi”.
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!”
10.45 М/с “Мiкi Маус”.
10.55 М/ф “Бiлка та Стрiлка. 
          Зорянi собаки”.
12.35 Х/ф “Нове вбрання короля”.
13.45 Х/ф “Золота гуска”.
15.30 Х/ф “Оптом дешевше”.
17.20 Х/ф “Джордж iз джунглiв-2”.
19.05 Х/ф “Хакери”. (2).
21.00 Х/ф “Запасний план”. (2).
23.00 Даєш молодь!

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 «Моя колиска».
17.30 «Телемандри».
18.00 «Назбиране».
18.15 «Улюблена робота».
18.30 «Мандри».
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 Д/Ф «Гетьман Іван 
         Мазепа і Софія Київська».
22.30 «Подорож до моря».
23.00 Мовлення
           у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
10.30 “Новi росiйськi бабки”.
11.00 Бенефiс.
12.30 Х/ф “Iноземка”.
13.45 Х/ф “Капiтан Немо”.
17.30 Х/ф “Остання релiквiя”.
19.05 Х/ф “Рукопис, 
          знайдений у Сарагосi”.
22.20 Х/ф “Хто є хто”.
00.10 Х/ф “Супермозок”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.35, 8.40 Ескулап.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Казки Лiрника Сашка.
09.40 Як це?
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.50 Свiтло.
11.55 “Вересень”.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.15, 18.20 Час-Ч.
13.30 Музична програма.
15.35 Надвечiр’я.
16.35 Д/с “Мости мiж свiтами”.
17.30 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
18.55, 21.40 З перших вуст.
19.15 Х/ф “48 годин на день”.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.25 Етнографiчнi замальовки. Грузiя.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.25 “Територiя обману”.
07.20, 7.35 “Маша i ведмiдь”.
07.45, 19.30 “ТСН”.
08.40 “Мiняю жiнку”.
09.55 “Чотири весiлля-3”.
11.05 “Хочу у ВIА Гру”.
13.05, 20.15 Т/с “Свати-5”.
14.10 “Ворожка”.
14.45 “Слiпа”.
15.10 “Не бреши менi”.
16.10 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
21.20, 22.20, 23.25 Т/с “Подвiйне
         життя”. (2).

інтер
07.00, 8.00, 9.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10, 20.40 Т/с “Острiв 
           непотрiбних людей”.
11.55 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
         Вiктор Цой: смертельний поворот.
12.50 “Судовi справи”.
13.45 Т/с “Одну тебе люблю”.
16.50 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.05, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.40 Т/с “Перше кохання”.

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 «Євромакс».
08.00 Маестро моди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Неповторна природа».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «З’їсти персик». (1).
17.00 «Неповторна природа».
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 Файне місто Тернопіль. 
        Свідчення часу.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Служниця на замовлення». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15, 14.30 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 15.30, 16.20 Слiдство 
         веде прокуратура.
12.00, 13.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
12.45, 15.45 Факти. День.
17.45, 22.25 Т/с “Наркомiвський обоз”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.30 Т/с “Мисливцi за караванами”.
23.25 Х/ф “Година пiк-3”. (2).

стб
05.45, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.05 “Зiркове життя. Роль цiною в життя”.
09.05 “Зiркове життя. 
         Дiти багатих теж плачуть”.
10.05 “Моя правда. Зваженi i закоханi”.
11.00 “Моя правда. Зваженi 
       i щасливi. Любов проти кiлограмiв”.
11.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Вагiтна в 16”.
14.50 “Дочки-матерi”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 з 
        Павлом Костiциним”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
05.40, 7.05 Kids’ Time.
05.45 М/с “Губка Боб”.
07.10 Т/с “Друзi”.
10.10, 16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
12.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.00 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
20.55 Х/ф “Тривожний виклик”. (2).
22.50 Х/ф “Шiсть демонiв Емiлi Роуз”. (2).

канал “україна”
06.10, 14.30, 15.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
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 “Лист очiкування”.
18.00 Т/с “Королева гри”. (2).
21.00 Т/с “Лист очiкування”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Прокинемося разом?” (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 “Каспер”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Рятiвники.
16.30, 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 “Два батька i два сина”. (2).
23.00 Бiйцiвський Клуб.
23.55 Т/с “Янгол або Демон”. (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 Д/Ф «Житія святих. 
        Святитель Петро Могила».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Закохана у небо».
14.00 «Легенди Запоріжжя».
14.30 «Просто неба».
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 «Азбука смаку».
17.30 «Козацькі землі України».
18.00 «Рідна мова».
18.30 «Думки вголос».
18.45 «Край, в якому я живу».
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, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
11.25 “Жарт за жартом”.
11.55 Невiдома версiя.
12.40 Х/ф “Дитина до листопада”.
14.20, 19.45 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.00, 21.25 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
17.45 Х/ф “Принцеса на бобах”.
23.15 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.
06.30, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
07.30, 8.40 Ескулап.
07.35, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Казки Лiрника Сашка.
09.40 Школа Мерi Поппiнс.
10.00, 14.40 Т/с “Таємниця 
        старого мосту”.
10.55 Вiра. Надiя. Любов.
12.20 “Схеми” 
         з Н. Седлецькою.
13.15 Час-Ч.
13.35 Музична програма.
15.30 Спогади.
16.00 Театральнi сезони.
16.35 Д/с “Мости мiж свiтами”.
18.05 Першi на Першому. 
         Євроiгри.
18.50 Х/ф “Полковнику 
         нiхто не пише”.
21.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.20, 22.05 “Свiтське життя”.
07.20, 7.35 “Маша i ведмiдь”.
07.45, 19.30 “ТСН”.
08.40 “Мiняю жiнку”.
09.55 “Чотири весiлля-3”.
11.05 “Хочу у ВIА Гру”.
13.05 Т/с “Свати-5”.
14.10 “Ворожка”.
14.45 “Слiпа”.
15.10 “Не бреши менi”.
16.10 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Чорна троянда”.
20.10, 20.50 “Мультибарбара-2015”.
21.15 “Вгадай ящик”.
23.05 Драма “Серена”. (2).

інтер
07.00, 8.00, 9.00, 17.50 Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Острiв непотрiбних людей”.
11.55 Д/с “Слiдство вели...” з 
         Л. Каневським”.
12.50 “Судовi справи”.
13.40 Т/с “Одну тебе люблю”.
15.40 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Балада про Бомбера”.

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 Файне місто Тернопіль
        Свідчення часу.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Неповторна природа».
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 «Чужа слава». (1).
17.00 «Неповторна природа».
17.30 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Всі справжні дівчата». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.15, 14.15 Провокатор.
06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Слiдство веде прокуратура.
11.55, 13.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.05, 16.20 12 найвiдомiших  
          шахраїв України.
17.45, 22.25 Т/с “Наркомiвський обоз”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Т/с “Мисливцi за караванами”.
23.25 Х/ф “Подвiйний удар”.

стб
06.20 Х/ф “Старомодна комедiя”.
08.00 Х/ф “Кухарка”.
09.20 Х/ф “Вокзал для двох”.
12.10 Х/ф “Повернення в Едем”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00 Х/ф “Любов приходить не одна”.
22.35 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”.
00.30 Х/ф “Пригоди Шерлока 
       Холмса i доктора Ватсона”.

новий канал
05.40, 7.05 Kids’ Time.
05.45 М/с “Губка Боб”.
07.10 Т/с “Друзi”.
10.05, 16.05 Т/с “Не родись
       вродлива”.
11.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.00 Абзац!
20.55 Х/ф “Телекiнез”.
22.50 Х/ф “Дуже страшне кiно-2”. (3).
00.30 Х/ф “Шiсть демонiв Емiлi Роуз”. (2).

канал “україна”
06.10, 6.30, 14.30 Т/с “Жiночий лiкар”.
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 “Лист очiкування”.
15.30 Т/с “Жiночий лiкар-2”.
21.00 Х/ф “Шлях до серця чоловiка”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Прокинемося разом?”. (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 “Каспер”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
12.50 Повне перевтiлення. 
      Дiм за тиждень.
14.35 Панянка-селянка.
15.35 Рятiвники.
17.00 Країна У.
18.05 Х/ф “Хакери”. (2).
20.00 М/ф “Льодовиковий
         перiод-3. Ера динозаврiв”.
21.45 Х/ф “Запасний план”. (2).
23.40 Бiйцiвський Клуб.

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 «Портрет».
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Рідна мова»
14.00 «Що робити?»
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Володимир зорав, 
         Ярослав засіяв».
15.30 «Наодинці з усіма».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Улас Самчук».
17.30 «Cлово має народний депутат».
18.00 «Учнівський щоденник».
18.15 «Музеями Тернопілля».
18.30 «Слід».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «На часі».
20.00 «Удосвіта».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни 
         рятувальник».
21.30 «Актуально».
21.45 «Західний експрес».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
10.15 “Жарт за жартом”.
10.45 Невiдома версiя.
11.30 Х/ф “Воєнно-польовий роман”.
13.05, 19.55 Т/с “Комiсар Рекс”.
14.40, 21.35 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
16.30 Х/ф “Господиня дитячого будинку”.
23.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

ут 1
06.00, 7.00 Пiдсумки.
06.25 У просторi буття.
07.25 На слуху.
07.50 Вертикаль влади.
08.20 АгроЕра. Пiдсумки.
08.35 “Золотий гусак”.
09.10 Казки Лiрника Сашка.
09.25 М/ф.
09.45 Хочу бути.
10.30 Книга.ua.
11.10 Д/с “Китай на кiнчику язика”.
12.05 Етнографiчнi замальовки.
         Грузiя.
12.30 Д/ф “Подорожуй Литвою”.
13.00 Свiтло.
13.45 Д/ф “Голос”.
14.55 Х/ф “Нога Бога”.
16.50 Х/ф “48 годин на день”.
18.45 Гра долi.
19.20 Х/ф “Для домашнього вогнища”.
21.00 Новини.
21.40 Д/ф “Пiду до полiцiї”.
22.15 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
07.05, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.35 М/с “Пригоди 
         ведмедикiв Гаммi”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.00 Мелодрама “Служниця 
        трьох панiв”.
11.55 Мелодрама “Рiдна кровинка”.
13.45 “Вгадай ящик”.
14.25, 14.55 “Сказочная Русь”.
15.35 “Спецiальний випуск.
         Вечiрнiй квартал”.
16.35, 21.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.00 Бойовик “Чужi проти Хижака-2”. (3).

інтер
06.50 Х/ф “Дитина до листопада”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Х/ф “Вокзал для двох”.
12.10 Т/с “Розлучення”.
16.10, 20.30 Т/с “Я повернуся”.
20.00 “Подробицi”.
23.00 Д/ф “Вiктор Цой. Група кровi”.
00.00 Д/ф “Цой — “Кiно”.

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 «Троянський спас». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Євромакс».
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 «Етнографія і фольклор».
14.30 «Щоденник для батьків»
15.00 Х/ф «Молодший пілот». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Євромакс».
20.40 Унікальна Україна.
21.00 Файне місто Тернопіль. 
        Свідчення часу.
21.30 Х/ф «Брати по крові». (1).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
06.05 Факти.
06.30 М/с “Пригоди мультяшок”.
07.10 Стоп-10.
08.00 Провокатор.
09.50 Секретний фронт.
10.45 Антизомбi.
11.45 Дiстало!
12.45 Факти. День.
13.00 Цивiльна оборона.
13.55 Iнсайдер.
14.50 Т/с “Мисливцi за караванами”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Унiверсальний солдат”. (2).
22.05 Х/ф “Унiверсальний солдат-2. 
        Повернення”. (2).
23.45 Х/ф “Фортеця-2”. (2).

стб
06.35 Х/ф “До мене, Мухтар!”
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 Х/ф “Спортлото-82”.
11.50 Т/с “Коли ми вдома”.
14.00 Х/ф “Любов приходить не одна”.
16.00 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”.
18.00 Х/ф “Тещинi млинцi”.
21.40 Х/ф “Тобi, справжньому”.
00.40 “Давай поговоримо про секс-2”.

новий канал
06.00, 9.10 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди 
        Джиммi Нейтрона”.
08.00 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
09.15 Файна Юкрайна.
11.35 Весiльнi битви.
13.20 Х/ф “Посейдон Рекс”.
15.00 Х/ф “Аладдiн i смертельна лампа”.
17.10 Х/ф “Вiйна наречених”.
19.00 Х/ф “Дiм Великої Матусi”.
21.00 Х/ф “Дiм Великої Матусi-2”. (2).
22.55 Х/ф “Дуже страшне кiно-3”. (3).
00.40 Х/ф “Тривожний виклик”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 6.15 Т/с “Жiночий лiкар”.
10.15 Реальна мiстика.
11.10 Х/ф “Шлях до серця чоловiка”.
13.00 Т/с “Єдиний мiй грiх”.
19.40 Т/с “Єдиний мiй грiх”.
22.15 Х/ф “Танго метелика”.
00.10 Iсторiя 
       кримiналiстики. 
       Дактилоскопiя.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.30 М/с “Незвичайнi пригоди 
         Карика i Валi”.
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!”
10.35 Ескiмоска.
10.45 М/с “Мiкi Маус”.
11.10 М/ф “Делiйське сафарi”.
13.00 М/ф “Бiлка та Стрiлка.
        Зорянi собаки”.
14.45 Х/ф “Джордж iз джунглiв-2”.
16.25 Х/ф “Оптом дешевше”.
18.15 М/ф “Льодовиковий 
         перiод-3. 
         Ера динозаврiв”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Даєш молодь!

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 «Школа 
        незвичайних наук»
13.20 «Слід».
13.40 «Вишивка по краю життя».
14.00 «Клара Лучко. 
        Завоювати життя».
14.45 «Просто неба».
15.00 «Сад. Город. Квітник».
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, 7.30, 9.30 М/ф.
07.00, 9.00 “Top Shop”.
10.30 “Новi росiйськi бабки”.
11.00 Т/с “Ольга Сергiївна”.
21.10 Х/ф “Хто є хто”.
23.00 Х/ф “Супермозок”.
01.00 Бенефiс.

4-9
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Видання Байковецької сільської ради №7 (43)

Байківці
і байківчани

29 липня ц.р. депутати Тер-
нопільської районної ради 
дали згоду на призначення 
директором Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. Ольгу Зіновіївну 
Пульки. В інтерв’ю журна-
лістові видання “Байківці і 
байківчани” Ольги Зіновіїв-
ни розповідає про своє ста-
новлення як вчителя, про 
життя навчального закладу, 
в якому працює майже 25 
років, про плани, які має на-
мір утілити, будучи дирек-
тором Байковецької школи.

— Ольго Зіновіївно, розка-
жіть, будь ласка, з чого поча-
лася Ваша кар’єра вчителя?

— Я корінна жителька с. Бай-
ківці, живу на масиві Русанівка, 
навчалася у місцевій школі. Лю-
бити педагогічну справу навчи-
ли мої вчителі — перша вчи-
телька Лідія Трифонівна Чорно-
биль, класний керівник — вчи-
тель географії Ігор Іванович 
Щерба, який зараз живе в Ужго-
роді. Мені найбільше імпонува-
ли їхні принципи роботи з учня-
ми. Приміром, Лідія Трифонівна 
вміла знайти ключик до сердець 
молодших школярів, а Ігор Іва-
нович мав дар забирати сповна 
увагу старшокласників завдяки 
нумізматиці, мистецтву фото-
графування, численними подо-
рожами у Кам’янець-
Подільський, Львів, Кременець. 
Оксана Федорівна Румак навчи-
ла любити уроки біології і хімії 
так, що мені захотілося теж ста-
ти вчителем цього предмету, 
вона створила і передала сер-
йозну матеріальну базу в Бай-
ковецькій школі. Галина Дани-
лівна Росіцька дала мені та од-
нокласниці — теперішній вчи-
тельці початкових класів Байко-
вецької школи Світлані Тадеївні 
Гануляк — поштовх здобути 
освіту вчителів початкової шко-
ли. Після 8 класу ми з Світла-
ною Тадеївною успішно склали 
іспити на вступ у Мещовське 
педагогічне училище в Калузь-
кій області Росії. Через два ро-
ки після нас студенткою цього 
училища стала ще одна байків-
чанка — нині вчитель третього 
класу Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Любов Володимирівна Кравчук. 

— Ви так далеко поїхали 
здобувати освіту. Як до цього 
поставилися батьки?

— Часто кажу мамі, що сама 
не наважилася б, мабуть, відпус-
тити свою дитину так далеко. 
Але тоді були такі часи, профе-
сійну освіту здобути було склад-
ніше, ніж теперішнім студентам. 
Навчання у Росії тривало чотири 
роки. За натурою я щира патрі-
отка України, жодного разу не 
розглядала варіанту, щоб зали-
шитися працювати після навчан-

ня на чужині. Улітку, перед почат-
ком останнього курсу навчання, у 
Байківцях зустріла свою долю — 
чоловіка Віктора. 17 вересня 
цього року виповниться 25 років, 
відколи працюю у Байковецькій 
школі, а 20 жовтня — 25 років по-
дружнього життя.

— Знаю, Ви викладаєте 
кілька різних предметів у  
Байковецькій школі.

— 1995 року вступила на при-
родничий факультет Тернопіль-
ського національного педагогіч-
ного університету ім. В. Гнатюка, 
де здобула фах вчителя біології і 
хімії. Згодом стала однією з пер-
ших у Тернопільському районі 
вчителів християнської етики. 
Уроки християнської етики поча-
ла поєднувати, коли після де-
кретної відпустки повернулася у 
школу, де спочатку працювала у 
групі продовженого дня. З тих 
пір готую дітей до першого при-
частя і першої сповіді. Відтоді 
минуло 23 роки, до відповідаль-
ного моменту в духовному житті 
привела близько три сотні дітей, 
серед них і діти з Росії, Німеччи-
ни, м. Рівне, які приїжджали на 
літо до родичів.

— Як Вам вдається поєдну-
вати теорію двох фактично 
взаємозаперечних уроків — 
християнську етику і біологію?

— Подаю школярам з початко-
вих класів одразу дві гіпотези по-
ходження людини — матеріаліс-
тичну та ідеалістичну. Звісно, ма-
теріалістичну зрозуміти легше. 
Але насправді, пояснити похо-
дження людини з релігійної точки 
зору теж не складно. Наші шко-
лярі змалечку звикають ходити 
до церкви, багато молитися. Час-
то дорослі в селі звертають ува-

гу, що байковецькі учні вітаються 
“Слава Ісусу Христу!”, не сором-
лячись цього. У школі ми багато 
уваги звертаємо на християнські 
манери поведінки учнів, однак це 
не є виключно “заслугою” школи, 
а радше результат співпраці 
церкви, громади і школи.

— Зазвичай, вчителі мають 
своє педагогічне кредо. У Вас 
воно є?

— Звісно, воно звучить так: 
“Власне вдосконалення є най-
важчим трудом і найцінніше у 
Божих очах”.

— Яке місце у Вашому житті 
має релігія?

— Я — координатор спільноти 
“Матері в молитві” при церкві 
Пресвятої Параскеви в Байків-
цях. Щочетверга ми молимося 
найперше за мир в Україні, щоб 
наші байківчани, які зараз захи-
щають українські позиції, якнай-
швидше повернулися додому 
здоровими, молимося за свої 
сім’ї, благополуччя дітей. Без по-
шуку підтримки в Господа, вва-
жаю, жити дуже важко. 

— Як війна позначилася на 
свідомості байковецьких шко-
лярів?

— Вони, здається, подорослі-
шали в одну мить. Наші учні хви-
люються, моляться за мир в 
Україні, власноруч виготовляють 
обереги, пишуть листи на Схід. 
Завжди активно беруть участь у 
благодійних акціях під час на-
вчального року. У минулому році 
разом з педагогом-організатором 
Надією Романівною Шуль зібра-
ли багато матеріальної допомо-
ги, яку передали своїм бійцям у 
зону АТО. 

Продовження на 8 стор.

Ольга Пулька:  
“Моє кредо: власне 

вдосконалення є найважчим 
трудом і найцінніше  

у Божих очах”

Директор Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Ольга Пулька.

Вітаємо з днем народження керівника  
народного аматорського ансаблю танцю 
“ГлоріяБай” БК с. Байківці Лілію Петрівну 
ВЕЛЬГАН.

Хай доля буде — як волошка в житі,

Душа хай буде вічно молода,

Від сонця — золота, а від небес — блакиті,

Хай обминають горе і біда.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Ісус Христос здоров’я посилає.

З повагою — працівники відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного будинку 
культури, Тернопільська районна 

організація профспілки працівників культури.

4 серпня день народження відзначила  
депутат Байковецької сільської ради Галина 
Михайлівна КУЗЕМКО. 

Нехай цвітуть під небом синьооким

Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,

Щоденно хай до хати заверта.

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

З повагою — колектив Байковецької сільської ради.

З днем народження щиро вітаємо художнього 
керівника народного аматорського ансаблю  
танцю “ГлоріяБай” БК с. Байківці Лілію  
Петрівну ВЕЛЬГАН.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри, наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі.

З повагою — колектив будинку  
культури с. Байківці.

Колектив Байковецької сільської ради 
щиро і сердечно вітає з днем народження 
художнього керівника народного  
аматорського ансамблю танцю “ГлоріяБай” 
БК с. Байківці, талановиту, красиву жінку 
Лілію Петрівну ВЕЛЬГАН.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

Учасники народного аматорського ан-
самблю танцю “ГлоріяБай” БК с. Байківці 
надсилають щирі вітання з днем народження 
своєму художньому керівнику Лілії Петрівні 
ВЕЛЬГАН. Дякуюємо Вам, Ліліє Петрівно, за 
добре серце і вміння передавати свій талант 
іншим, за незабутні миті життя нашого  
колективу!

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

І доля надсилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості, надії.

Хай усмішка в очах іскриться,

Пісень веселих грає водограй,

Нехай весна-чарівниця насниться

І щастя переллється через край.

Колектив Байковецької ЗОШ І-ІІ ступенів  
вітає з днем народження вчителя історії і  
правознавства Наталію Миколаївну ПАХОЛІК.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові!

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

pages/Байківці-і-байківчани
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Влітку учні першого класу 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. з 
батьками та вчителем по-
чаткових класів Марією Ми-
ронівною Маринюк відвіда-
ли Зарваницький духовний 
центр у Теребовлянському 
районі. 

Участь в екскурсії взяли Юля 
Павленко, Софія Грабас, Діана 
Пилип’юк, Андрій і Назар Бутков-
ські, Марта Чикало, Дмитро і 
Степан Гарбузи, Ростислав і Сні-
жана Онуфрієви, Каріна і Ростис-
лав Гораки, Матвій і Денис Бу-
картики, Віктор Делла Валле. 

Свою екскурсію юна “делега-
ція” з Байковець розпочала, як 
годиться, молитвою. У селі За-
рваниця першу зупинку зробили 
біля церкви, де священик о. Пе-
тро провів для школярів екскур-
сію. Як розповіла вчитель по-
чаткових класів Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. Марія Миронівна 
Маринюк, спочатку священик 
розповів учням історію села За-
рваниця, що віддавна відоме у 
Галичині як відпустове село. 
Завдяки щедрій допомозі Ми-
трополита Андрея Шептицького 
в 1922 році тут побудовано мо-
настир святого Івана Хрестите-
ля. 

Неодноразово в Зарваницю 
приїжджав Йосиф Сліпий. Зі 

встановленням комуністичної 
влади, з 1939 і аж до 1989 року 
тут тривало жорстоке гоніння за 
віруючими Української греко-
католицької церкви. Монастир 
ліквідували. Лише влітку 1989 
року ключі Зарваницької церкви 
було передано греко-
католицькам. Ще через кілька 
років збудовано нову каплицю. 
22-23 липня 2000 року відбулася 
перша Всеукраїнська проща до 
Зарваниці. Тоді і було освячено 
новозбудований собор.

Розповів священик і про Матір 
Божу, до ікони якої підійшли по-
молитися школярі з батьками та 
вчителем. Отець Петро дав бла-
гословення кожній дитині, мате-
рі, батькові і провів миропома-
зання. Після цього всі пройшли 
імпровізованою зарваницькою 
Хресною Дорогою, де кожен 
учень читав по одній стації, а ре-
шта при цьому промовляли мо-
литву. 

Далі вирушили до собору За-
рваницької Матері Божої УГКЦ, 
де батьки замовили молебень за 
здоров’я дітей та родичів. Після 
цього пройшли до мурованої 
джерельної каплиці. Тут діти і до-
рослі купалися, відпочивали. Ко-
ли настав час повертатися, шко-
лярі не хотіли покидати Зарвани-
цю і пообіцяли незабаром знову 
сюди повернутися.

Юні байківчани молилися  
у Зарваниці за мир

Учні першого класу Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. з вчителем  
Марією Миронівною Маринюк під час поїздки у Зарваницю. 

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Зранку 5 червня учасники 
старшої і молодшої груп 
народного аматорського 
ансамблю танцю “Глорія-
Бай” БК с. Байківці в до-
брому гуморі комфорта-
бельним автобусом виру-
шили на фестиваль у бол-
гарське місто Несебр, у 
якому 7 серпня розпо-
чнеться міжнародний фес-
тиваль “Нестія. Чорномор-
ські перлини”. Старшими 
керівниками групи, яка їде 
з Байковець у Болгарію, є 
художній керівник народ-
ного аматорського ансамб-
лю танцю “ГлоріяБай” Лі-
лія Вельган та керівник 
центру соціальних програм 
і заходів у справах дітей, 
молоді, жінок та сім’ї Бай-
ковецької сільської ради 
Людмила Кулик.

Поїздка відбувається за фі-
нансового сприяння Байковець-
кої сільської ради. “З бюджету 
Байковецької сільської ради на 
нашу подорож у Болгарію спря-
мовано 151 тисячу 202 гривні, 
— зазначила художній керівник 
народного аматорського ан-
самблю танцю “ГлоріяБай” Лілія 
Вельган. — З цих грошей опла-
чено оформлення віз, тран-
спортні послуги комфортабель-
ним автобусом у два боки, про-
живання в Болгарії та триразове 
харчування у форматі “швед-
ського столу”. На кожного учас-
ника спрямовано по 6 тисяч 48 
гривень”.

Отож, у Болгарію їдуть: Марія 
Ленько, Олена Бошко, Ірина 
Шулик, Зоряна Стефанюк, Надія 
Муха, Назар Чорний, Назар Ма-
галяс, Назар Паращук, Сергій 
Бербеничук, Юрій Чорняк, Мак-
сим Ференц, Максим Чаплін-
ський, Тарас Башняк, Володи-
мир Башняк, Володимир Гумен-
ний, Роман Савка, Катерина Ка-
чан, Марія Чорняк, Тетяна Бо-
сюк, Наталя Лемещак, Софія 
Канчук, Софія Башняк, Софія 
Кондратюк. Байковецька мо-
лодь взяла на подарунок болга-
рам пам’ятні сувеніри — патріо-
тичні магнітики, символічні пре-
зенти для організаторів фести-

валю — цукерки, горнята, ляль-
ку в національному одязі. “Ко-
лектив, який нікуди не виїжджає 
за межі свого будинку культури, 
не живе, — підкреслила Лілія 
Вельган. — Люди, які багато 
працюють заради публіки, по-
винні знати, що вони потрібні 
цій публіці. Для учасників “Гло-
ріяБай” ця подорож — великий 
стимул зростати у професійно-
му сенсі, гуртуватися. Останні 
три тижні напередодні діти що-
дня приходили на репетицію” 
До слова, наймолодша учасни-
ця народного аматорського ан-
самблю танцю “ГлоріяБай” — 
Софія Башняк (9 років).

Як розповіла Лілія Вельган, 
молодша група ансамблю у 
Болгарії представлятиме два 

художні конкурсні номери — 
“Польку” і “Козачок”, старша — 
танці “Буковинські візерунки” і 
“Березнянка”. На кожен танець 
байківчани везуть окремі сце-
нічні костюми. “У вільний від 
фестивалю час плануємо взяти 
участь в екскурсіях по місту Не-
себр, яке входить у спадщину 
ЮНЕСКО, — зазначила Лілія 
Вельган, — відвідати місцевий 
аквапарк, відпочити на узбе-
режжі Чорного моря”. 

Провести у далеку мандрівку 
байківчан прийшов і Байковець-
кий сільський голова Анатолій 
Кулик: “Дорогі байківчани, ви 
їдете представляти Байківці, 
Тернопільщину і Україну в іншу, 
братню для нас державу Болга-
рію, — сказав Анатолій Кулик. 

— Будьте чемні і згуртовані. Ба-
жаю вам щасливої дороги, ве-
селого настрою та обов’язково 
перемоги. Пам’ятайте, для нас 
ви — найкращий колектив серед 
усіх, що існують у світі”.

— Для багатьох учасників мо-
лодшої групи ця поїздка в Бол-
гарію — перша мандрівка за 
кордон, — розповів нашому ко-
респонденту учасник молодшої 
групи народного аматорського 
ансамблю танцю “ГлоріяБай” БК 
с. Байківці Максим Ференц. — 
Однак для мене це вже не пер-
ший візит в іншу країну. Свого 
часу був у Єгипті, Болгарії, 
Польщі. Моя мета теперішньої 
поїздки — разом з іншими учас-
никами колективу здобути пер-
ше місце у конкурсі народного 

танцю на міжнародному фести-
валі. Ми будемо представляти 
два танці  — “Польку” і “Коза-
чок”. Звісно, хочу ще встигнути 
вдосталь позасмагати і накупа-
тися у морі.

Нагадаємо, це вже другий ві-
зит народного аматорського ан-
самблю танцю “ГлоріяБай” БК 
с. Байківці на міжнародний фес-
тиваль у Болгарію. 24 серпня 
2012 року під час ІІ Міжнарод-
ного багатожанрового дитячого 
фестивалю “Сузір’я Несебра” в 
м. Несебр у Болгарії старша 
група народного аматорського 
ансамблю танцю “ГлоріяБай” БК 
с. Байківці у номінації “Народ-
ний танець” серед колективів 9 
країн світу здобула третє при-
зове місце.

“ГлоріяБай” виступить у Болгарії
Подорожі  ●

Перед відправленням у Болгарію учасники старшої і молодшої групи народного аматорського ансамблю танцю “ГлоріяБай”  
БК с. Байківці з художнім керівником Лілією Вельган, керівником центру соціальних програм і заходів у справах дітей, молоді, 

жінок та сім’ї Байковецької сільської ради Людмилою Кулик та Байковецьким сільським головою Анатолієм Куликом.
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Про своє священицьке по-
кликання та служіння, про 
актуальні проблеми в укра-
їнському суспільстві  
розповідає настоятель 
храму Пресвятої Трійці на 
масиві Гаї Ходорівські в 
Байківцях о. Петро Поро-
хонько.

— Отче, розкажіть, будь 
ласка, як формувалася Ваша 
громадянська і духовна пози-
ції, коли відчули покликання 
до священицького служіння?

— Я виховувався у християн-
ській, патріотично налаштова-
ній родині. Тато все життя пра-
цював будівельником, мама бу-
ла фельдшером. Пригадую, як у 
дитинстві в моє рідне село Гол-
гоча  Підгаєцького району при-
їхав о. Василь Івасюк (нині 
правлячий  Арх і єрей 
Коломийсько-Черн івецько ї 
єпархії УГКЦ — ред.) та о. Ро-
ман Шафран, які виконували 
підпільні Богослужіння. Тоді ме-
ні, шестирічному, вперше  
пояснили, що означає держав-
на символіка, саме тоді поба-
чив і початок відновлення  
церковного життя в Україні. З 
четвертого до одинадцятого 
класу я прислуговував у місце-
вій церкві. В той час ми  
мандрували на гору Лисоню, 
відвідували могили воїнів УПА, 
часто прибирали ці могили, 
брали участь у перепохованні. 
Коли я був семикласником, 
отці-редемптористи сторили у 
нашому селі братство Матері 
Божої Неустанної Помочі. Неза-
баром і я долучився до цього 
братства, а згодом очолив йо-
го, і до випускного в школі  
відповідав за місцеву молодь, 
дітей, організовував дитячий 
похід у Зарваницю, християн-
ські табори, табори вишколу 
лідерів. Вважаю, саме з кожно-
го з цих моментів зародилося 
покликання до священослужін-
ня, так формувалися мої грома-
дянська і християнська позиції. 
Цікаво, що нині є близько двох 
десятків священиків з нашого 
села Голгоча, які служать у 
греко-католицьких та право-
славних храмах України. 

— Хто був Вашим духо-
вним наставником?

— Священики, які зробили 
великий внесок у формування 
моєї християнської позиції, — 
це отець Іван Хрептак, який ни-
ні служить у місті Бережани, о. 
Тарас Горпиняк, зараз він слу-
жить у далекій Австралії. Благо-
словення на навчання у Терно-
пільській вищій духовній семі-
нарії ім. Й. Сліпого мені дав  
о. Анатолій Гнатишин. 

— Які кроки потрібно зро-
бити, щоб відбутися як  
священик?

— Після закінчення семінарії 
мене спрямували до Риму, де 
навчався на факультеті Мораль-
ного Богослов’я Папського Ла-
теранського університету. Щоб 
здобути спеціалізацію ліцензіа-
та, тут потрібно навчатися 
впродовж двох років. Навчаль-
ний процес в Італії дає можли-
вість обирати предмети, які 
найбільше до душі студенту, 
але серед обов’язкових. Я  
поїхав на навчання в іншу краї-
ну не заради паперового доку-
менту, а щоб справді щось по-
черпнути, нашарувати знання, 
які вже здобув у семінарії.  
Акцентував увагу на вивченні 
інституту сім’ї. Дипломну робо-
ту захищав за темою “Мораль-
ність подружжя в Україні та по-
рівняльна характеристика в до-
кументах Церкви”. Згодом за-
кінчив факультет “Практична 
психологія” Тернопільського 
експериментального педагогіч-
ного інституту, де захистив ди-
пломну роботу на тему “Роль 
психологічної зрілості у духо-

вному формуванні християни-
на”.

— Нині у ЗМІ, особливо в 
соціальних мережах інтерне-
ту гучно обговорюють одно-
статеві шлюби. Нещодавно 
цю тему прокоментував і Бла-
женніший Святослав Шевчук. 
Що думаєте Ви з цього при-
воду?

— Насамперед, потрібно ро-
зуміти, що подружжя — це двоє 
людей, створених Богом, які 
разом прямують до спасіння. 
Шлюб — це не тільки співжиття, 
а Богом благословенний союз 
чоловіка і жінки, які окрім вза-
ємної любові, мають за мету 
народження і виховання дітей 
— основне завдання інституту 
сім’ї. У зміні орієнтації є мо-
мент гріха, який виник з вихов-
ного моменту. Такі проблеми 
постають у зловживанні свобо-
дою вибору, в пошуку серед 
темряви. Демократія означає, 
що людина може чинити різне, 
однак відповідальна за кожен 

свій вчинок. Згодом корінь грі-
ха проявляє себе плодами не-
бажаними.

— Яка, все-таки, роль пси-
хологічної зрілості у духо-
вному формуванні христия-
нина з Вашого досвіду?

— Психологічна зрілість хрис-
тиянина — не статична річ. Не 
важливо, скільки нам років, за-
вжди маємо можливість зрос-
тати психологічно, морально і 
духовно. Психологічна зрілість 

християнина залежить від бага-
тьох чинників — сімейне, ро-
динне, суспільне виховання, 
місце перебування, роботи — 
тут формується психологічний, 
духовний, етичний, суспільний 
світогляд. Тому, коли говори-
мо, наприклад, про момент 
прощення, одна людина може 
швидко простити з глибини 
серця, іншій людині потрібно 
значно більше часу. Все зале-
жить від того, на якому рівні 

психологія та моральність хрис-
тиянина.

— Якою Вам запам’яталася 
Італія під час навчання?

— Культурно і духовно Італія 
— дуже багата країна. За два 
роки мені вдалося сповна по-
бачити Рим, відвідати численні 
духовні святині країни, бібліо-
теки, університети. Однак по-
стійно жити в Італії мені ніколи 
не хотілося, особливо в Римі, 
перенасиченому туристами. 
Направду, я дуже тяжко пере-
живаю перебування на чужині.  

— Розкажіть, будь ласка, 
про свою сім’ю.

— З дружиною Олею вихову-
ємо трьох синочків — Марка, 
Матвія та Дам’яна. Дам’ян “по-
цупив” у тата свято Петра, на-
родившись 11 липня (усміха-
ється — ред.). Марко і Матвій 
уже ходять у дитячий садок. 
Проживаємо у Тернополі. Дру-
жина зараз у декретній відпуст-
ці, за фахом — банківський пра-
цівник. Я завжди дякую Богу за 
другу половинку, яка із розу-
мінням ставиться до моєї служ-
би, яка забирає багато часу. 
Оля бере на себе чимало сі-

мейних обов’язків. Дуже при-
ємно, коли після важкого дня 
повертаєшся додому, а тебе 
чекають, на зустріч радісно по-
спішають діти. Це дає сили і 
енергію йти життям впевнено. 
Хоч я і священик, молитися ді-
тей вчить мама. 

Інколи батьки знаходяться у 
пошуку ідей, як виховувати ді-
тей правильно — купують літе-
ратуру, вчаться у психологів. 
Однак, у цій справі найголовні-

ше слідкувати за власним ви-
хованням та манерою поведін-
ки, бо саме з батьків, їхніх вза-
ємин, і беруть приклад діти.

— Чим особлива Ваша па-
рафія?

— У мене є дві парафії. Пер-
ша і особлива, в якій пройшов у 
2009 році перше становлення, 
як священик, — це парафія 
церкви Пресвятої Трійці на ма-
сиві Гаї Ходорівські в Байків-
цях. 2011 року я почав з наріж-
ного каменю опікуватися будів-
ництвом храму на вул. Черні-
вецькій у Тернополі на парафії 
Святого Апостола Андрія Пер-
возванного. 

Коли прийшов служити у 
церкву в Гаї Ходорівські, ми з 
отцем Романом освятили пер-
ший дзвін. Церква Пресвятої 
Трійці нині в хорошому стані. 
Обгороджена, недавно зробили 
ландшафтний дизайн на 
подвір’ї, плануємо зробити  
зовнішню оздобу стін храму, 
добудувати притвор.

— Повертаючись до за-
гальноукраїнського контек-
сту, хочеться почути від Вас 
коментар щодо питання, яке 
зараз чи не найбільше на 
слуху у суспільстві: “Якщо 
Бог любить Україну, чому Він 
не вберіг її від війни?”. 

— Свого часу я вивчав пред-
мет “Війна і мир”, а нещодавно 
натрапив на свої давні конспек-
ти, які сьогодні набули нового 
актуального змісту. Зараз ми, 
українці, переживаємо момент 
війни і водночас прагнемо ми-
ру. Ми повинні пам’ятати: кож-
на війна не триває вічно. Кожна 
криза, війна в державі чи між 
державами постає на ґрунті 
кризи моралі окремих людей, 
які отримують силу влади. Ця 
криза згодом трансформується 
в інші — суспільну, економічну 
кризи. Корінь проблеми — в 
моралі людини, її етичних цін-
ностях. В Україні війна настала 
тоді, коли гідність людини було 
порушено, потоптано, зневаже-
но. 

Як завершити війну: повсяк-
час пам’ятати, для чого відбу-
лася Революція Гідності — для 
змін на краще. Надалі мусить 
бути відновлений момент спра-
ведливості: люди, які порушили 
закон, повинні відповісти за 
свої дії. У компетенції мирного 
населення: ревно молитися до 
Бога, ридати і благати про спа-
сіння, просити мудрості для на-
шого керівництва державою, і 
про те, щоб спам’ятався за-
гарбник. Та водночас дбати про 
свій внутрішній світ, який без-
посередньо залежить від зо-
внішнього — не засмічувати до-
вкілля, слідкувати за поведін-
кою, допомагати ближньому, 
ревно виконувати свої 
обов’язки.  

— За версіями деяких рей-
тингів, Біблія вважається  
однією з найнепрочитаніших 
християнами важливих книг 
— чому так? Коли Ви вперше 
повністю прочитали Біблію? 
До яких моментів її поверта-
єтеся найчастіше? 

— Вперше повністю прочитав 
Біблію, будучи в 11 класі шко-
ли. Це — не просто книга, а 
Слово, промовлене до нас Бо-
гом, — джерело сил, де скрі-
плюємо віру, знаходимо відпо-
віді на багато важливих питань, 
що турбують душу. Біблію тре-
ба читати, перечитувати, але не 
розглядати її, як художню книж-
ку, не переносити на модель 
своєї буденності, не виривати 
контекст. Прочитане Слово Бо-
же обов’язково дасть корінь у 
нашому житті. 

— Щиро дякую за розмову, 
отче.

 
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Отець Петро Порохонько:  
“Подружжя — це двоє людей, створених Богом, 

які разом прямують до спасіння”

Парох церкви Пресвятої Трійці на масиві Гаї Ходорівські  
о. Петро Порохонько під час недільної літургії. 

Священик Петро Порохонько з сім’єю — дружина Ольга, сини Марко, Матвій та Дам’ян.

Під час освячення води біля храму Пресвятої Трійці  
у день престольного празника, 8 червня 2014 року.
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Талановита молодь ●

Продовження.
Початок на 5 стор.

— Цікаво, як Ви використову-
єте дозвілля?

— У вільний час вишиваю. На-
разі захопилася бісером, яким уже 
виконала блузку, сукню для свого 
гардеробу, чоловікові вишила со-
рочку. Підготувала комплект на 
нові вишиванки собі і чоловікові — 
це буде орнамент чорним бісером 
по білій тканині. У нас вдома збе-
рігається український стрій моєї 
бабусі, вишитий повністю бісе-
ром. Йому вже близько 100 років, 
досі ідеально зберігся.

 — У Байківцях Вас знають і 
як активну учасницю жіночого 
вокального ансамблю “Байків-
чанка” будинку культури с. Бай-
ківці. Чим зараз живе колек-
тив?

— Наразі ансамбль переживає 
непрості часи, адже художній ке-
рівник нашого колективу Павло 
Баган припинив роботу в будинку 
культури і зараз перебуває в Аме-
риці. Сподіваємося, незабаром він 
повернеться, і “Байківчанка” знову 
пожвавиться у мистецькому житті. 
Без художнього керівника склад-
но, адже жодна з нас не має му-
зичної освіти. Павло Баган — ви-
могливий і професійний керівник, 
який ставив нам високу планку. 
Ми, учасниці “Байківчанки”, від 
щирого серця любимо співати, як 
доказ — завжди знаходимо час 
серед буденних клопотів вдома і 
на роботі, щоб прийти в будинок 
культури на репетицію.

— Розкажіть нашим читачам 
про свою сім’ю, будь ласка.

— Чоловік Віктор — депутат 
Байковецької сільської ради, 
начальник державного реєстру 
виборців у Тернопільській місь-
кій раді. Торік 12 жовтня одру-
жився наш старший син Юрій, 
так у мене з’явилася чудова до-
нечка — невістка Тетяна. Мо-
лодший син Володимир — оди-
надцятикласник школи-колегії 
ім. Йосифа Сліпого у Тернополі. 
Ми з сім’єю живемо з моїми 
батьками. Мама і тато — це моя 
опора, тил, люди, які завжди го-
тові зрозуміти, допомогти, мо-
ляться за мене і тішаться успі-
хам.

— А який Ваш професійний 
тил — вчителі Байковецької 
школи?

— Наш дружній педагогічний 
колектив складається з майже 
двох десятків вчителів-

професіоналів, які всім серцем 
люблять свою справу. Прагнутиму 
створити такі умови для вчителів, 
щоб вони сповна мали можливість 
самореалізації — це, насамперед, 
комфорт у матеріальній базі. 

— Однак, чи можливо це за 
сучасних складних економічних 
умов в Україні?

— Бачу можливими такі умови 
після успішної адміністративно-
територіальної реформи в Україні, 
яка зараз на часі. Це дасть змогу 
не те що по-новому, а взагалі фі-
нансувати освітній процес, як та-
кий. 

— На якому рівні у Вашій 
школі налагоджена співпраця з 
батьками?

— Біда нашої школи в тому, що 
ми знаходимося у приміському 
селі. Батьки часто віддають своїх 
дітей на навчання у Тернопіль. Від 
цього втрачаємо державне мате-
ріальне забезпечення. Я хочу пре-
зентувати роботу Байковецької 
школи за межами приміщення на 
такому рівні, щоб її, передусім, 
побачили молоді батьки і захотіли 
спрямувати сюди своїх дітей. На-
вчальний заклад змінився за 
останній роки в позитивний бік. 

— Над чим передусім працю-
ватимете в оновленні роботи 
школи?

— Наразі негайного оновлення 

потребує матеріальна база кабі-
нету “Фізики і Хімії”. Ремонти в 
класах зроблені за допомогою 
батьківських внесків. Щиро вдячна 
за спонсорську допомого і постій-
ному меценату школи — генераль-
ному директору ТОВ “Вікторія” 
Степану Васильовичу  
Маціборці, який днями на школу 
спрямував шість тисяч гривень — 
це вагома підтримка у непрості 
часи. За ці гроші до початку на-
вчального року відремонтуємо 
санвузол у навчальному примі-
щенні, у їдальню вже закупили 
новий посуд. Висловлюю вдяч-
ність і депутатаському корпусу 
Байковецької сільської ради на 
чолі з сільським головою Анатолі-
єм Куликом за комплект шкільних 
парт для 1 і 6 класів.

— Від кого, все-таки, зале-
жить якісна освіта в школі?

— Було б простіше, якби якість 
освіти в школі залежала лише від 
учителя. Безумовно, що левова 
частка залежить від учителя, але 
освіта, це не те, що можна пере-
дати з рук у руки, це — наполегли-
ва праця учня і внесок батьків,  які 
виховують ставлення дитини до 
навчання і школи, відповідальність 
і працелюбність, без яких не мож-
на отримати якісну освіту.

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Актуальне інтерв’ю ●

Ольга Пулька:  
“Моє кредо: власне 

вдосконалення є найважчим 
трудом і найцінніше  

у Божих очах”

Цьогоріч 20 жовтня Віктор та Ольга Пульки  
відзначать срібне весілля — 25 років подружнього життя.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

26 липня були зіграні останні 
матчі першого кола чемпіонату 
Тернопільського району з футбо-
лу. Байковецька футбольна ко-
манда “Сокіл”, яка грає в першій 
лізі, на екваторі першості перебу-
ває в турнірній таблиці на четвер-
тому місці, маючи 18 очок в активі. 
П’ять разів байківчани святкували 
перемогу, три рази розписали із 
суперниками мирову (з Проняти-
ном, Романівкою, Івачевом),  і три-
чі поступилися (Острову, Кутків-
цям і Прошовій). Різниця забитих і 
пропущених м’ячів 31—22 (не за-
били лише Острову, не пропусти-
ли від Довжанки і Великого Гли-
бочка). Попереду Байківців коман-
ди Острова (25 очок), Прошови 
(24 очок) і Великого Глибочка (19 
очок). 

— Четверте місце — непога-
ний результат, як для середини 
чемпіонату, — каже начальник і 
ветеран команди “Сокіл” (Бай-

ківці) Руслан Касарда. — При-
кро, що, ведучи в рахунку 0:2 
проти Пронятина в останній грі 
першого кола, не змогли втри-
мати перевагу і зіграли внічию. 
Перемога вивела б нас на третю 
сходинку. Попереду ще одинад-
цять ігор, можна буде надолужи-
ти втрачене. Під час перерви в 
чемпіонаті зіграли товариський 
матч зі Смиківцями, який завер-
шився бойовою нічиєю — 6:6. У 
тій зустрічі зіграли лише четверо 
гравців основи, решта — мо-
лодь, яку долучаємо до коман-
ди. Працюємо над покращенням 
гри воротаря на виходах, зміц-
нюємо захисну ланку, заявляємо 
нових гравців, які б могли замі-
нити травмованих. За підсумка-
ми цього сезону прагнемо по-
трапити до вищої ліги. Для цьо-
го необхідно ввійти до трійки 
призерів. Впевненості, бойового 
духу, особливо під час домашніх 
поєдинків, додавала підтримка 
наших уболівальників, за що їм 

велика вдячність. Сподіваємось, 
вони підтримають нас і в інших 
іграх цьогорічної першості. 

Друге коло чемпіонату Терно-
пільського району з футболу стар-
тує 9 серпня. Календар матчів ко-
манди “Сокіл” (Байківці) в другому 
колі:

Байківці-Гаї Шевченківські — 
9 серпня;

Великий Глибочок-Байківці 
— 16 серпня;

Івачів-Байківці — 23 серпня;
Байківці-Кутківці — 30 серпня;
Острів-Байківці — 6 вересня;
Байківці-Білоскірка —  

13 вересня;
Байківці-Прошова —  

20 вересня;
Довжанка-Байківці —  

27 вересня;
Байківці-Романівка —  

4 жовтня;
“Динамо” (Тернопіль)-

Байківці — 11 жовтня;
Байківці-Пронятин — 

 18 жовтня. 

Атрибути села ●

Байковецькі футболісти 
у четвірці кращих

На фестивалі “Дзвони Лем-
ківщини”, який минулими 
вихідними відбувся в урочи-
щі Бичова в м. Монасти-
риська, художнє мистецтво 
Тернопільського району 
представляв 24-річний ху-
дожник з с. Байківці Орест 
Пашкарчук. Він малює з са-
мого дитинства і радіє, що у 
його житті талант творити 
картини. Багато своїх робіт 
молодий художник дарує 
друзям. Інколи малює на за-
мовлення, але здебільшого 
мова йде про портрети олів-
цем, живопис.

Найчастіше під час багато- 
форматних заходів у Тернопіль-
ському районі та області Орест 
Пашкарчук бере участь як 
художник-портретист, хоча, ка-
же може малювати і графіку, і 
живопис, робити художній роз-
пис інтер’єру. Малює з 6 років, 
весь вільний час присвячує твор-
чості. Орест закінчив Тернопіль-
ську художню школу. Вищу осві-
ту спочатку не хотів здобувати, 
до усього хотів дійти сам, але 
бабуся Оксана Романівна пере-
конала, що “треба мати папір”, 
як офіційний доказ своєї гра-
мотності. “Свого часу у нашій 
сім’ї малював ще старший брат 
Степан, але чомусь закинув цю 
справу, — розповів Орест Паш-
карчук. — З дитинства я диву-
вався неймовірним ходам ху-
дожників у мультфільмах, ці ди-
вовижні лінії надихали брати олі-
вець знову і знову. Так малюван-
ня стало невід’ємною частиною 
мого життя. Не знаю, що б зі 
мною було, якби не вмів малю-
вати, адже творити — це неви-
мовне задоволення, тут щоразу 
для мене відкриваються нові го-
ризонти”. 

Численно зображаючи на кар-
тинах людей, Орест навчився “чи-
тати” їхні риси, відкривати таємні 
сторони характеру, які ховаються 
у несподіваних місцях — серед 
мімічних м’язів, у ямочках щік, в 
контурах губ, ока чи носа. Часом, 
виконуючи портрет, молодому ху-
дожнику доводилося вивчати ри-
си людини від однієї до восьми 
годин поспіль.

— У найближчих планах маю 
написати великоформатну карти-
ну філософського змісту про ха-
ос, що зараз відбувається в Укра-
їні, — розповів Орест Пашкарчук. 
— У негативному світлі будуть зо-
бражені путінські поплічники та 

атрибути, якими користуються 
загарбники. Мені здається, на 
цих людей впливають надприрод-
ні злі сили, які затуманюють їм 
свідомість. Не хочу розкривати 
усього поетичного сенсу майбут-
ньої картини, але вона буде ціка-
вою для глядача. А ще мені хо-
четься колись на малювати збір-
ний портрет, зітканий з особли-
вих рис різних людей, яких малю-
вав.

Малювати Оресту найбільш до 
вподоби вночі, з горнятком міцної 
чорної кави та під улюблену му-
зику. Часом захоплювався полот-
ном від початку ночі аж до світан-
ку. “Всім потрібно щодня намага-
тися заповнювати свої невидимі, 
але важливі комірчинки, — зазна-
чив Орест. — Тоді у людей не бу-
де місця на агресію, поганий на-
стрій, зрештою, погані вчинки”.

У час війни нові роботи Ореста 
набрали більше темних відтінків, 
з’явилися різкі перепади  
контрастів. “Війну в Україні пови-
нне перемогти мистецтво, — 
впевнений молодий митець. — 
Над миром повинен працювати 
кожен з нас, де б він не знаходив-
ся: на передовій чи на мирній те-
риторії. Не варто чекати, поки 
хтось прийде і зробить щось за 
нас. Якщо люди не будуть нама-
гатися відкривати у собі щось 
нове, творити добро, вони по-
стійно перебуватимуть у ризику 
потрапити під вплив нечистих 
сил”.

Ми поцікавилися у таланови-
того неординарного художника, 
якими він побачив лемків на фес-
тивалі “Дзвони Лемківщини”, 
оскільки сам не належить до цієї 
етнічної групи. “Лемки — життє-
радісний народ, який уміє диви-
тися на реалії з позитивом та 
ентузіазмом, — сказав Орест. — 
У них чудові традиції, оригінальні 
твори мистецтва, мені дуже ім-
понує їхня музика і спів. Такі 
фестивалі, як “Дзвони Лемківщи-
ни”, потрібно берегти. Мені зда-
ється, навіть коли світ удоскона-
литься до неможливого, на 
кшталт, коли громадським тран-
спортом будуть космічні кораблі 
(усміхається — ред.), подібні уро-
чистості будуть актуальними за-
вжди”. 

Найживописнішими місцинами 
у Байківцях Орест Пашкарчук вва-
жає сільське пасовисько, річку 
Гніздечну, лісок на в’їзді у село, 
польський костел. Загалом краса 
є всюди, її варто просто побачити 
у деталях, переконаний Орест.

Орест Пашкарчук:  
“Кожному потрібно щодня 
намагатися заповнювати 

свої невидимі але важливі 
комірчинки”

Художник із с. Байківці Орест Пашкарчук з авторським  
графічним імпресіоністичним портретом невідомого.
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ПРОДАМ
* автомобіль ВАЗ 21081, об`єм 

двигуна — 1100, автопробіг 70 
000 км, рік випуску 1991, у до-
брому стані, ціна — 1100 у.о. 
Тел.:  0977169510.

* пшеницю. Тел. (097) 437-62-
86, (093) 283-86-37.

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

*молоду дійну корову, після 
другого теляти. Тел.:42-71-79? 
(098) 65-39-335.

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

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

* пшеницю, ячмінь. Тел.: 
(097) 440-06-04.

РОБОТА
* прийму на роботу в СТО 

автослюсаря, автослюсаря-
зварювальника, рихтувальни-
ка, маляра. Тел.: (067) 700-
55-02, 51-00-97.

ПОСЛУГИ
*фуршетні столи до  

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

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

* торти на замовлення  
для урочистих подій (весілля, 
день народження, хрестини 
тощо). Тел. (067) 366-15-69.

* лікування на бджолиних ву-
ликах, с. Чернелів-Руський, 
Тернопільський район,  
Орест Михайлович Лук’янець. 
Тел.: 42-36-32, (068) 539-25-33, 
(097) 207-65-23.

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

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

* здам в оренду рихтуваль-
ний і малярний цех. Тел.: 
(067) 700-55-02, 51-00-97.

* цифрова відеозйомка (ве-

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

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого  
життя. Недорого, виїзд у се-
ла, запис на DVD, монтаж фо-
токліпів. Тел. (0352) 54-11-
93.

ввАжАТИ НеДійСНИМ 
* загублену перепустку праців-

ника ВАТ “Тернопільобленерго” 
№3742, видану на ім’я Наворин-
ського Назара Володимировича, 
вважати недійсною.

* загублене посвідчення водія, 
видане на ім’я Наворинського  
Назара Володимировича, вважати 
недійсним.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Допоможемо армії ● Оголошення ●

№№ 
рейсів 
номер 
м-ту

Назва 
маршруту

Про-
тяж 
м-ту 
(км)

Час відправл. 
з пунктів

к-сть 
обор. 
рейс.

мін.
к-сть
авт.

Періодич-
ність 

виконання
по-

чат.
кінцев.

15-10
Тернопіль 

— Товстолуг 
через Застінку

16 6-05 18-05 7 2 щоденно

15-20/2
Тернопіль — 

Велика Лука
14 6-40 21-35 8 2 щоденно

15-22/1
Тернопіль 

— Острів — 1
11 6-40 21-40 11 2 щоденно

15-22/2
Тернопіль 

— Острів — 2
11 7-10 22-10 11 2 щоденно

15-23/2
Б у ц н і в 

(Серединки) 
— Тернопіль

12,5 6-45 20-40 10 2 щоденно

15-23/3
Б у ц н і в 

(Серединки) 
— Тернопіль

12,5 7-00 21-15 10 2 щоденно

15-25/1
Тернопіль 

— Підгороднє
8 6-40 20-35 9 2 щоденно

15-32/2
Горішній Іва-

чів (Чистилів) 
— Тернопіль  

18 6-30 19-20 8 2 щоденно

До уваги власників 
автотранспорту

Тернопільська районна державна адміністрація (організатор пере-
везень) оголошує конкурс на право здійснювати перевезення паса-
жирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального ко-
ристування в звичайному режимі руху.

Перелік об’єктів конкурсу:

Умови конкурсу
Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загально-

го користування проводяться відповідно до Закону України “Про автомо-
більний транспорт” та Порядку проведення конкурсу з перевезення паса-
жирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. №1081 (зі змі-
нами), Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 
(зі змінами).

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на 
внутрішньообласних автобусних маршрутах, відповідно до Порядку визна-
чення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за вида-
ми сполучень та режимів руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку 
України від 12 квітня 2007р. №285, на маршрутах протяжністю до 150 км 
допускається використання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 т) та 
М3 (повна маса більше 5 т). Клас автобусів: на приміських маршрутах І, ІІ, 
ІІІ.

Перевізники зобов’язані мати не менше як одного транспортного засо-
бу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями, а 
також здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законо-
давством. 

Документи для участі у конкурсі приймаються у закритому конверті з 
позначкою №1 та конверті з позначкою №2, який містить документи з ін-
формацією про те, на який об’єкт конкурсу надає документи перевізник-
претендент.

Документи на конкурс приймаються до 25 серпня 2015 року включно з 
9 год. до 17 год. за адресою м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, Філія “Терно-
пільавтотранссервіс” Українського державного підприємства по обслугову-
ванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів “Укрінтеравто-
сервіс”.

З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів на маршруті, 
бланків документів для участі в конкурсі, а також за довідками звертайтесь 
телефонами: 52-15-79, 52-45-90, за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 
38, щоденно в робочі дні з 9 год.  до 17 год. Філія “Тернопільавтотранссер-
віс” Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних 
та вітчизняних автотранспортних засобів “Укрінтеравтосервіс” (робочий 
орган конкурсного комітету)  та 43-58-74, за адресою: м. Тернопіль, май-
дан Перемоги, 1, щоденно в робочі дні з 8 год. до 17 год. 15 хв. відділ 
розвитку інфраструктури Тернопільської районної державної адміністрації.

Конкурс відбудеться 10 вересня 2015 року  о 10 год. в приміщенні Тер-
нопільської районної державної адміністрації, каб. 310.

Плата за один об’єкт конкурсу внутрішньорайонного приміського авто-
бусного маршруту складає 1241 грн.

Реквізити для перерахування коштів Філія “Тернопільавтотранссервіс” 
Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та 
вітчизняних автотранспортних засобів “Укрінтеравтосервіс”: код 38916338, 
ПАТ АКБ “Львів” р/р 2600459804 МФО 325268.

Конкурсний комітет з перевезення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

Тернопільського району.

Логістичний центр допомо-
ги бійцям АТО — це не лише 
забезпечення армії необхід-
ним та підтримка різнома-
нітних проектів і об’єднань 
тернополян. Це ще й тита-
нічна робота, постійні форс-
мажори, затрати людського 
ресурсу та часу волонтерів, 
небайдужих підприємців та 
спеціалістів для вирішення 
проблем захисників із тран-
спортними засобами, що 
безпосередньо виконують 
надважливі завдання та ря-
тують хлопцям життя у най-
гарячіших та пекельних точ-
ках фронту. 

Тернополяни часто можуть ба-
чити у місті транспортні засоби із 
номерами “Ядро”. Це — автомо-
білі, надані волонтерам підпри-
ємцями для користування у по-
требах забезпечення АТО, або 
машини військовослужбовців, які 
тимчасово перебувають у Терно-
полі на обслуговуванні та ремон-
ті за сприяння Логістичного цен-
тру.

Завдяки активній підтримці 
автосервісів, станцій технічного 
обслуговування, магазинів за-
пчастин та підприємців Тернопо-
ля, які завжди щиро відгукуються 
на прохання Логістичного центру 
і після першого ж дзвінка абсо-
лютно безкоштовно, в будь-який 
час дня і ночі, та поза чергою на-
дають всебічну допомогу, у зоні 
проведення антитерористичної 
операції нещодавно з’явилося 
ще два автомобілі із тернопіль-
ськими номерами: УАЗ “Ядро 9” 
та позашляховик Hyundai Galloper 
“Ядро 11”. 

Усі запчастини та комплектую-
чі до цих транспортних засобів 
волонтерам продавали виключно 
по закупівельній ціні, або й уза-
галі надавали безкоштовно. Жод-
ної копійки з грошей, пожертву-
ваних тернополянами через Ло-
гістичний центр, не було потра-
чено і на діагностику та ремонт. 
По мінімуму волонтери намага-
ються витрачати кошти й на 
пальне для поїздок в зону АТО. 
Адже в Логістичного центру уже 
є постійні меценати-патріоти, які 
безкоштовно заправляють повні 
баки завантажених допомогою 
бусів.

Проте насправді дорогими ці 
машини є по кількості затрачених 
зусиль, нервів та часу, адже, як 
виявилося, і серед своїх є “вовки 
в овечій шкірі”. Так, львівські 
“бізнесмени” продали молодим 
танкістам з Тернопілля несправ-
ного позашляховика!!! Як то ка-
жуть: для кого війна, а для кого 
— нічого святого, а лиш спосіб 
збагатитися. 

Уже не вперше Логістичний 
центр допомоги бійцям АТО до-
помагає першій танковій бригаді, 
у складі якої є наші земляки. То-
му, придбавши “джипа” для по-

треб бригади на передовій, їдучи 
зі Львова через Тернопіль, вій-
ськові попросили нас допомогти 
із діагностикою. Розібравшись, 
місцеві автомайстри дійшли ви-
сновку: ця машина непридатна 
для виконання завдань у зоні ри-
зику на сході України. Вони були 
вражені недобросовісністю біз-
несменів, які продали позашля-
ховика із тріснутою рамою, ір-
жею в моторі та радіаторі, із за-
битим інтеркулером, неробочою 
турбіною, з відсутньою ходовою 
тощо. При цьому добре знаючи, 
що продають захисникам, перед 
лицем яких ворог, а за спиною 
яких спокійний сон мільйонів 
українців!

Ще ніколи Логістичний центр 
допомоги бійцям АТО не вів пе-
реговори із людьми, для яких ві-
йна — це спосіб заробітку. Проте 
довелося, адже на сході, в не-
безпеці, джипа якнайшвидше че-
кали бійці танкової бригади. Без 
нього вони не мали можливості 
виїжджати до штабу за провіан-
том чи передачами з дому. 

Через місяць дзвінків, поїз-
док до Львова, намагань підре-
монтувати позашляховика, пе-
ремовин та нервового напру-
ження, тернопільським волонте-
рам Логістичного центру та ак-
тивістам ГО ВО “Автомайдан” 
усе ж вдалося очі-в-очі зустрі-
тися із непорядними продавця-
ми. Було домовлено про обмін 
на кращий автомобіль, проте не 
було змоги забрати робочі за-
пчастини із попереднього авто, 
оскільки всі автосервіси у Льво-
ві вже були зачинені. 

Сутеніло, йшов дощ, різко по-
холодало, машина протікала… 

Допомогло тернополянам у від-
стоюванні справедливості лише 
Боже провидіння: навпроти авто-
заправки, де вони вимушено зу-
пинилися, незважаючи на вихід-
ний та святковий день ще пра-
цював невеличкий автосервіс. 
Вислухавши історію тернополян, 
власник, не вагаючись, запросив 
волонтерів у майстерню. Там 
львівські майстри до першої го-
дини ночі проводили необхідну 
діагностику та заміну деталей і 
запчастин. М’яко кажучи, із двох 
машин “клепали” одну. 

І от уже підремонтований 
Hyundai Galloper “Ядро 11”, за-
вантажений допомогою, зібра-
ною щирими тернополянами на 
складі Логістичного центру допо-
моги бійцям АТО, був відправле-
ний на схід, допомагати танкіс-
там з першої танкової бригади.

Волонтери Логістичного цен-
тру застерігають усіх бажаючих 
купувати транспортні засоби 
для потреб військових: добре 
перевіряйте відгуки про про-
давців, радьтеся із автоспеціа-
лістами, не спішіть купувати 
красиві чи дешеві машини. А 
найкраще — проконсультуйтеся 
із волонтерами, які як ніхто ін-
ший порадять, на що звертати 
увагу, яка бригада чи батальйон 
має більшу потребу, де дешев-
ше знайти та як легше достави-
ти автомобіль на передову. 
Адже за рік титанічної роботи у 
сфері допомоги армії, волонте-
рів уже можна кваліфікувати як 
досвідчених логістів, які впевне-
но керують відправками машин 
та добре знають, наскільки важ-
ким є цей процес для добро-
чинців без досвіду. 

Критерій — добросовісність 
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №30 

від 31 липня 2015 року.

Коли я не можу заснути, я рахую 
до 5, а іноді і до шостої години 
ранку.

— Кохана, а ти хотіла б стати хоч 
на день чоловіком?

— Ні, а ти?

— У мене характер терплячий. 
Довго збираю в собі.

— Накопичувальна система зни-
жок?

— Спочатку система знижок, а 
потім роздача бонусів.

— Чого не спиш?
— В Інтернеті сиджу.
— Круто, а я в гостях.
— У кого?
— В тебе!

— Що робиш?
— Сир косичкою їм, а ти?
— Чай ротом п’ю.

— У тебе бувають напади ліно-
щів?

— У мене бувають напади ак-
тивності, лінь у мене — постійна.

Що за дивне запитання “як спа-
лося?” Як, як ... Мало.

— Учора через мене дві жінки 
побилися!

— Та ну, не може бути.
— Може. Одна кричала: “Заби-

рай його собі!”, а інша: “Та навіщо 
він мені потрібен?!”.

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Вітаємо! ●

Вітаємо з днем 
народження прак-
тичного психолога 
Острівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Лари-
су Богданівну  
ПІЩАТІН, діловода 
Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Ольгу Оста-
півну ІВАНЮТУ, технічно-
го працівника Марію Петрівну 
ФЕДЧИШИН.

Нехай вирують почуття,

Хай буде казкою життя.

Нехай дивує кожна мить,

Нехай у всьому Вам щастить.

З повагою – колектив 
Острівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Вітаємо з 
днем народжен-
ня директора 
НВК «Велико-
бірківська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів-
гімназія ім.  
С. Балея»  
Володимира 
Михайловича 
ПОЛЬЧІЯ.

Хай буде світлим 

            кожен день у житті,

Хай негаразди завжди обминають,

Хай буде легко Вам вперед іти

І словом добрим Вас завжди вітають.

З повагою – колектив НВК 
«Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-гімназія ім. С. Балея».

Дорогу маму, сестру, свекруху, 
тещу, бабусю, прабабусю Ольгу 
Костянтинівну БУЧОК із с. Лозо-
ва Тернопільського району щиро-
сердечно вітаємо з 70-річчям.

У цей святковий світлий день,

Коли настав Ваш ювілей,

Ми щиро Вас вітаємо,

Добра і щастя Вам бажаємо.

Хай оминають Вас тривоги,

Хай Бог дасть щастя на путі,

Хай світла й радісна дорога

Щасливо стелиться в житті!

Бажаємо світлої радості й сили,

Ласкавої долі, добра і тепла,

Щоб ласку Вам слало небесне світило,

Здоров’ям наповнила рідна земля!

З повагою — діти з сім’ями, 
внуки, сестри і вся родина.

Колектив 
ПП “Агрофір-
ма «Медобо-
ри» вітає з 
5 0 - р і ч ч я м 
бухгалтера  
м а ш и н н о -
транспортно-
го парку  
С в і т л а н у  
Казимирівну 
ЩИПАНСЬКУ.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті – лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі – успіху й терпіння,

У справах – вічного горіння.

Вітаємо з 80-річчям жительку 
села Курники Тернопільського ра-
йону Валерію Йосипівну МИЦ.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

А щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце печалі ніколи не знає.

З любов’ю – сестра Марія, 
брати Михайло і Зеновій, 

племінниця Наталія з сім’ями. 

Щирі вітання з днем народження 
надсилаємо Івану Степановичу 
КРУП’ЯКУ.

Зичимо Вам життя прекрасного,

Життя щасливого і яскравого, 

Сонця, що світить безмежно над хатою,

Праці, що робить людину багатою.

Все, що вже пройдено, хай не забудеться,

А що намріяно, — все нехай збудеться.

З повагою — колектив редакції 
газети “Подільське слово”.

Колектив НВК 
«Великобірків-
ська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія 
ім. С. Балея» ві-
тає з днем наро-
дження вчителя 
хімії Людмилу 
С т е п а н і в н у  
ДЯЧУК.

Хай квітне доля 

            у роках прекрасних,

Господь дарує радість і здоров’я.

Хай кожен ранок з неба сонцем ясним

Осяє і зігріє Вас любов’ю.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження учасницю зразкового 
фольклорно-обрядового гурту 
“Чернелівські забави” БК  
с. Чернелів-Руський Зоряну 
ГОНЗУЛ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

З повагою — дирекція будинку 
культури с. Чернелів-Руський.

Колектив Ігровицької АЗПСМ ві-
тає з 60-річчям молодшу медичну 
сестру Надію Миколаївну  
КОРНЯТ, з днем народження ме-
дичну сестру Марію Ярославівну 
ДЕЙНЕКУ.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте!

Бруно ФЕРРЕРО.

Якось киця дуже закохалася 
в одного юнака. Так закохала-
ся, що попросила чарівницю 
перетворити її в дуже гарну 
жінку, здатну здобути його сер-
це. 

Чарівниця задовільнила її 
бажання. Невдовзі вже готува-
лися до весілля. 

Весілля було гарне: співи, 
танці, жарти... Запрошені гості 
ще ніколи не їли таких смачних 
страв. 

Все йшло дуже добре. Аж 
раптом молода побачила мишу, 
що бігла через кімнату, і миттю 
кинулася за нею. 

Наше суспільство сприяє об-
ману: ми вже звикли вірити ре-
кламі. Кажемо: “Мені приємно 
тебе бачити!” “Зустрічаймося 
частіше!” “Хоч дзвонімо...” “Яке 
гарне вбрання”, – людям, яких 
не дуже любимо, яких воліли б 
не зустрічати, які жахливо вдяг-
нені. 

У нас є маски на різні випад-
ки життя. Одна – для приятелів, 
друга – для начальника, третя 
– для чоловіка чи жінки, чет-
верта – для сусідів, п’ята – для 
Бога... Але приходить час, коли 
всі комедії закінчуються. 

“Остерігайтеся фарисейської 
закваски, тобто лицемірства. 
Нічого бо нема захованого, що 
б не відкрилося, і скритого, що 
б не виявилось. Ось чому те, 
що ви потемки сказали, почу-
ється при світлі; і те, що на ву-
хо ви говорили десь по схов-
ках, оголоситься на крівлях” 
(Лк.12:1-3)

Притча ●

Киця
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Вітаємо! ●Фестивалі ●
К о л е к т и в  

П о ч а п и н с ь к о ї 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
щиро вітає з юві-
леєм професіо-
нала своєї спра-
ви, мудру і чуйну 
людину, вчителя 
початкових класів  Марію  
Євстахіївну ПАРНЕТУ.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття.

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

І радість на серці, і хліб на столі.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження Віту Кіндра-
тівну КУЗЬМЯК з с. Жовтневе 
Тернопільського району.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри, наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

З повагою і любов’ю — рідні.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів вітає з днем наро-
дження вчителя української мови 
і літератури Галину Степанівну 
ПІНЧАК. 

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

Вітаємо з днем народження 
гастроентеролога ТРТМО Ми-
рославу Василівну ВЕРЕСЮК, 
нарколога ТРТМО Володимира 
Ілліча ЧУЧУКАЛА, медичних сес-
тер ТРТМО Ольгу Ігорівну ШПАК, 
Ірину Михайлівну МАЗУР, На-
талію Романівну КЕЛЯР,  лабо-
ранта ТРТМО Ольгу Зіновіївну 
ТАБАЧАК, молодшу медсестру 
Ігровицької АЗПСМ Надію Мико-
лаївну КОРНЯТ, молодшу мед-
сестру ФП с. Серединки Олек-
сандру Орестівну БОРУХ, аку-
шера ФАПу с. Грабовець Надію 
Володимирівну ДЕМКІВ, акуше-
ра ФП с. Забойки Галину Пе-
трівну ЛІЧНЕР, фельдшера ФА-
Пу с. Козівка Світлану Микола-
ївну БУЧКОВСЬКУ, водія ТРТМО 
Віктора Богдановича ГАЙДУ, 
працівника кухні ТРТМО Ірину 
Михайлівну БІГУН. 

Нехай кожна мить буде повна надії,

Нехай Вам щастить і здійсняться

 всі мрії,

Удачі, натхнення й духовного росту,

Хай все у житті буде легко і просто!

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціального 
робітника с. Настасів Марію Ми-
хайлівну БЕДНАЖ.

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!

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціального 
працівника Оксану Юріївну  
МИКИТЮК.

День народження раз у рік 

Переступить Ваш поріг. 

З ним до Вас хай завітає 

Все, що серце забажає! 

Нехай Вам віднині й далі 

Щасливо живеться, 

Хай лише добро й достаток 

У домі ведеться!

Вітаємо з днем народження 
члена виконавчого комітету Вели-
коберезовицької селищної ради 
Світлану Борисівну КАРАБУ.

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання, думки,

Нехай завжди Вам всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки!

З повагою – колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, виконком.

Продовження.
Початок на 1 стор.

Минулого літа у зв’язку з почат-
ком в Україні антитерористичної 
операції фестиваль не проводили. 
Цього року фестиваль мав особли-
вий формат – був приурочений 70-
річчю початку депортації українців. 
Розпочали заходи з урочистої ходи 
з міста Монастириська до урочища 
Бичова, під час якої вшанували 
пам’ять жертв депортації 1944-1946 
років, загиблих Героїв АТО, заги-
блих Героїв Небесної Сотні, серед 
яких є два лемки – Володимир Же-
ребний із Львівщини та Назар Вой-
тович із Збаражчини.

Після театралізованого 
літературно-музичного прологу, 
який демонстрував сцени депорта-
ції, відбулися поминальні богослу-
жіння за жертвами депортації та 
борцями за незалежність і суверені-
тет нашої держави, які очолив глава 
Української греко-католицької церк-
ви Блаженніший Святослав Шевчук 
у співслужінні преосвященних вла-
дик та соборного духовенства Бу-
чацької єпархії. Блаженніший Свя-
тослав пояснив, що християни, коли 
згадують трагічні події, перетворю-
ють спогади у молитву, бо ніхто не 
може висловити біль людей, яких 
виганяють з хати, біль народу, якого 
позбавляють землі, біль людей, які 
втрачають могили своїх предків і ба-
чать, як палають їхні духовні святині. 
“У нашій церковній молитві цей люд-
ський біль перетворюється на хліб, 
той хліб, який ви поклали перед на-
ми, той хліб, який священик прино-
сить на Божому престолі і, прикли-
каючи Духа Святого, перетворює у 
Тіло нашого розп’ятого, померлого, 
але воскреслого Спасителя”, – за-
значив Святослав Шевчук.

Співорганізатором фестивалю 
цьогоріч був голова Тернопільської 
облдержадміністрації, лемко за по-
ходженням Степан Барна. “Пересе-
лення 1944-1946 років було трагеді-
єю для багатьох родин лемків, се-
ред яких і моя родина, — зазначив 
під час відкриття фестивалю Степан 
Барна. — Півмільйона українців ви-
мушено переселили з Лемківщини, 
Холмщини, Надсяння, Любачівщи-
ни. Та незважаючи на відірваність 
від рідної землі, лемки зуміли збе-
регти свою культуру. Сьогодні вони 
демонструють свої оригінальні зви-
чаї та традиції. Це елемент єднання 
усіх етнографічних груп у єдиний на-
род. Більше того, лемки не втратили 
свою національну позицію”. 

Демобілізовані воїни АТО – лем-
ки за походженням – привезли на 
фестиваль прапор етнографічного 
товариства “Лемківщина”, який на-
зивають символом бойового духу 
лемків. Стяг організатори обіцяли 
передати наступним військовослуж-
бовцям, які вийдуть на ротацію.

На фестиваль прибули і вдруге 
вимушено переселені лемки із оку-
пованих територій Сходу країни. 
“Серед гостей є переселений з села 
Переможне, що на Луганщині. Його 
батьків у 1945 році депортували з 
територій Лемківщини, — зазначив 
голова всеукраїнського товариства 
“Лемківщина” Олександр Венгрино-
вич. – Часто депортованих поселяли 
на східних землях. Через сьогодніш-
ні події вони змушені шукати захисту 
на Заході країни, вдруге пережива-
ючи біль переселення. Ми сьогодні 
слухаємо їхні історії, щоб взяти при-
клад для наслідування”. 

Серед головних меценатів фес-
тивалю “Дзвони Лемківщини-2015” 
–агрохолдинг “Мрія”. “Ми обробля-
ємо близько 90 тис. га землі на Тер-
нопільщині, серед яких є і землі 
лемків. Окрім оплати за паї, надає-
мо соціальну підтримку громадам. 
Зокрема, на Монастирищині віднов-
ли церкву, провели ремонт школи, 
дитячого садка. У попередні роки за 
підтримки агрохолдингу “Мрія” збу-
дували капличку та дзвіницю на те-
риторії проведення фестивалю. 
Плануємо підтримувати цей захід і 
надалі”, — розповів один з менедже-
рів агрохолдингу.

На шістнадцятий фестиваль 
“Дзвони Лемківщини” щирі лемки 
привезли чимало унікальних старо-
винних речей, які їм передали пра-

бабусі і прадіди. Зокрема, у наметі 
Тернопільського району автор цих 
рядків зустріла унікальну річ – Хрес-
ну Дорогу, яку можна переглядати 
за принципом, схожим на сучасний 
3D-ефект. Цьому пристрою уже по-
над сотню літ, але він досі працює.

Як розповіла голова лемківського 
осередку с. Жовтневе Тернопіль-
ського району Людмила Гронська, 
на фестиваль «Дзвони Лемківщини» 
вона зібрала старовинний одяг, ре-
манент, предмети побуту, які лемки 
привезли із собою у Жовтневе, по-
кидаючи рідні домівки в Польщі 70 
років тому. “Серед найцікавіших ре-
чей – так зване “лемківське 3D”, яке 
прадід Ярослава Гоча з с. Жовтневе 
привіз з Америки багато літ тому 
спочатку в Польщу, а звідти під час 
операції “Вісла” потрапив на Терно-
пільщину”, — зазначила Людмила 
Гронська. Пристрій сконструйовано 
з дерев’яної основи, вирізьбленої 
алюмінієвої пластини, а “родзинка” 
в ньому – лінзи. У механізмі вико-
ристовується принцип стереофото-
графії, подібно як зараз у 3D, коли 
одне око дивиться на один слайд, а 
друге –  на інший. Кожен чорно-
білий слайд на картонних пластинах 
– окрема стація Хресної Дороги. Ви-
користовувалося це “лемківське 3D” 
для молитви. 

Методист Тернопільського ра-
йонного будинку культури Наталя 
Порада була вбрана у костюм понад 
100-річної давнини, який є реліквією 
родини Сардигів з Жовтневого.

Завідуюча клубом с. Красівка 
Любов Васусь, бабуся якої була 

лемкинею,  привезла на фестиваль 
“Дзвони Лемківщини” старовинні 
рушники на домотканому полотні – 
один вишитий у 1916-му році, візе-
рунок на якому притаманний тради-
ціям Східної України, та весільний 
рушник 1926 року. Тризуб бісером 
вишила уже сама Любов Васусь. 
“Лемківська вишивка характерна 
тим, що на ній, передусім, щирою 
рукою зображали життя, — розпові-
ла Любов Васусь. — Кожен орна-
мент – унікальний, бо раніше ніхто 
не копіював вишивку, а передавали 
на полотні лише те, що бачили і від-
чували серцем. Більшість зображу-
ваного – з радісною емоцією, що 
свідчить про те, що люди вміли ба-
чити добре, світле поряд. Дуже при-
кро, що не встигла перейняти бага-
тьох бабусиних умінь і знань. Тепер 
шукаю історію по краплині на різних 
рушниках. Прикметно, що колишня 
вишивка зберігається до сотні літ, а 
нитки не вицвітають і не рвуться”. 

З сім’єю приїхав на фестиваль і 
голова Тернопільської райдержадмі-
ністрації Олександр Похилий: “Лем-
ківщина близька мені, оскільки чув 
багато про цей край від свого вітчи-
ма, який був переселений під час 
операції “Вісла” з лемківського села 
Радоцина Горлицького повіту спо-
чатку на Харківщину, потім у Терно-
пільську область, — розповів нашо-
му кореспонденту Олександр Похи-
лий. — Фестиваль “Дзвони Лемків-
щини” наповнений безмежною щи-
рістю та неповторним колоритом, 
став символом вірності традиціям 
предків і водночас багатогранної 

спадщини українського народу. 
Упродовж століть лемки подарували 
Україні і світові багато видатних дія-
чів у різних сферах суспільного жит-
тя. Вони – сильні духом, не зломле-
ні стражданнями, що сім десятиліть 
тому випали на долю багатьох при-
мусово переселених українців, і нині 
роблять вагомий внесок у творення 
та захист нової України”.

Як зазначив начальник відділу 
культури Тернопільської РДА Андрій 
Галайко, під час фестивалю “Дзвони 
Лемківщини” Тернопільський район 
представляли мистецькі колективи, 
у репертуарах яких є лемківські тво-
ри і які мають безпосередній стосу-
нок до етносу лемків – народний 
аматорський хор “Конар Лемківщи-
ни” БК с. Жовтневе, дитячий зразко-
вий аматорський фольклорний гурт 
“Чернелівські забави” БК с. Чернелів-
Руський, дитячий зразковий гурт 
“Ходаки” клубу с. Малий Ходачків та 
дитячий вокальний ансамбль “Рома-
нівський обертас” с. Романівка, 
учасники народного аматорського 
хору клубу с. Великі Гаї, солістка 
клубу с. Підгороднє Тетяна Лоїк. До 
уваги глядачів була і розгорнута фо-
товиставка з відзначення 70-річчя 
депортації лемків з етнічних земель, 
яке торік відбулося на базі будинку 
культури с. Жовтневе.

Під час фестивалю співали лем-
ківських пісень, частували стравами 
національної кухні, проводили 
майстер-класи із виготовлення 
предметів побуту, демонстрували 
національний одяг та архітектуру, 
збирали кошти для потреб АТО.  

Лемківська ватра

Серед священнослужителів та учасників фестивалю глава УГКЦ  
Блаженніший Святослав Шевчук, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської  

єпархії УГКЦ Василій Семенюк, голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Учасники народного аматорського хору “Конар Лемківщини” БК с. Жовтневе (зліва направо):  
Марія Королик, Богдан Романюк, Ганна Лісняк, Олена Мита, Петро Боднар, Анастасія Думальська; 

(стоять) Ольга Балик, Володимир Солтисяк, Мирослава Коньчик з сином Олександром.


